ao^c^^ C^OCCIE^q

am

IIIEA^i

BPOC^d@d

IN DEZELFDE SPIEGEL

WERELDBIBLIOTHEEK
IN 1905 GESTICHT DOOR DR. L. SIMONS
TRANS ONDER LEIDING VAN DR. NICO
VAN SUCHTELEN EN DR. P. ENDT

JOSEF COHEN

IN D
SPIEGEL

DE

BANDONTWERP D. VAN LUYN
3e GEHEEL OMGEWERKTE
DRUK VAN ,,ZONNEDAUW'

he]
1936
WERELDBIBLIOTHEEK N.V.
AMSTERDAM - SLOTERDIJK

DRUKKERIJ EN BINDERIJ VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK

VOORREDE.
De schoonheid van dromen en overdenkingen is evenmin als de horizon te naderen;
eens, voor de roman ,Zonnedauw" geschreven was, tong zijn melodie ontroerend in
mij, doch na 't vleesgeworden woord, klonk
de wijs mat en onzeker.
Nu ben ik in de gelegenheid, bij de derde
druk, te trachten het lied meer in overeenstemming te brengen met het klankloos
peinzen (soms vol van klank als het tot uiting
komt) in mij. Hier is de tweede poging, die
een heel nieuw werk schiep, dat de titel
,,Zonnedauw" niet meer kon verdragen. Vandaar ook de verandering van titel: „In dezelfde Spiegel".

EERSTE HOOFDSTUK.
„Gittegit, wat een spel. Troeve niet en zeuvens en achte en wat vrouwe en here. En 'n
moat, die 't spel niet ken, en me doar kloaferoas niet aftroeft. 't Is, om 't te besturreve."
,,Kruisjasse we — of kruisjasse we niet?"
„Als je een goeie stem wil hebben om te
singe, mot je eiere ete !"
„Bessejenefer is d'r ook goed foor. Bessejenefer, da's 't goeie."
Een vrouw kwam de gelagkamer in. Even
zag ze naar de kaartende mannen.
„'t Goat mis doarbinnen. 't Loopt noar d'r
loatste uur. Wat hebbe ze met se beie geleje.
Me broer heeft soveel geleje."
,,Och, Jezus, dan blijft 't kind alleen
achter."
„Dat is nou eenmoal niet anders. Kruisjasse we, of kruisjasse we niet?"
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,,We woare d'r geweest, as-ie kloaferoas
had afgetroefd. Blijft-ie me doar met harte
seuve in se klawiere sitte."
,,De eieren benne nog veel te duur, om dat
met de stem te probeeren."
,,Ik leg m'n koarte veer, d'r is toch niks
fendoag met jullie te beginne. Geef mij 'n
kloare, Mine. Soas we hier gewoon saine, de
folle moat, Mine. 't Koarte is toch niks gedoan, fendoag, 't Heeft geen nut fendoag."
De jonge vrouw wankelde, toen ze de jenever bracht.
,,Weet van Offeren, Mine, dat se vrouw ook
heel min is?"
„Nee, dat weet hij niet. We hebbe 't hem
niet gesegd!"
,,Of je gelijk hebt, Mine. Je mot een stervende niet store. Hij heeft al sorg genogt."
„Och, en met de zoak wil 't ook niet al te
best. 't Is sonde, dat 1k 't zeg, moar sjenie zat
d'r niet in de man."
,,As van Offeren je een borrel verkocht,
dee ie 't met een gezicht van: ,begoa je de
sonde al weer?"
,,Och, as wij ons hoekje hier niet eenmoal
gehad hadde."
,,Van so'n paar klanten ken je ook niet be.
stoan!"
De vrouw besluiteloos. Van de een zag ze
naar de ander.

„Ik mot weg. Ik mot de koster woarschuwe.”
,,De koster? Je bedoelt de domini."
,,Nee. . . nee. .. de koster ... die is nog van
hoar femielje."
,,Van haar femielje? Heb ik nooit gewete."
„Seg, loate we toch moar goan koarte, jonges. Wie doet ons wat, seg?"
De kaarten werden geschud, en vier aan
vier gegeven. De troef werd op tafel gesmeten.
,,'n Ruitentj a !"
,,De heele oavond ruite behalfe een poar
hartjes. Seg, ik ben ferliefd en krijg nooit 'n
hart] e."
,,Schud ze moar weer goed. Ruite boer legt
hij op toafel."
,,Hahaha ! Die houdt hij tusse se duim en
wijsvinger. Ruiteboer."
,,Wat een mop... Jij zult 'm van me hebbe."
„Asjeblief. Hou me beleefd oanbevole voor
uwedeles gunst en rekemedoasie."
,,Is de koster femielje? Of sei j e, dat de koster niet femielje was?"
„Ja, maar hij hoort niet tot onze gemeente.
Doarom kome we nooit in de kerk."
„boar heb ik geen weet fan. Dat boat ik over
an de ouwe waive om doarover met mekoar
to hannesse."
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„Seg, beginne we nou of niet?"
„Hij heeft seker weer ruite boer."
• Aoakt je niet, wat ik heb, ruite boer of
ruite vrouw, moar as we kruisjasse kruisjasse we, en we goan nie kletse."
,,Nou, nou, ik mag toch wel effe met Mine
proate. Of jij nou vijf minuten later je ruite
boer uitspeelt."
„'t Goat niet om ruite boer. 't Goat je geen
bliksem an, of ik ruite boer heb. 'n Wonder,
dat jij altijd 'n anderman's koarte kent. Ik
heb je in de smieze, j ongetj e. Ik heb jou al
solang in de goate, dat jij met de koarte, ik
seg jou Marte Lijs, ik heb jou al lang in de
goate en dat sel je gesegd wese."
De vrouw Bing vlak bij hen staan. Ze boog
zich over 't tafeltje heen. Scholten liet de
kaarten liggen. Maar Marten Lijs stond op,
stiet tegen de tafel, en schreeuwde:
„Ik heb niet in je koarte gesien."
De vrouw legde haar hand op Lijs' schouder. Ze voelde zich zo moe, dat haar verdriet
onwezenlijk klonk:
„As je wilt tiere", zei ze, ,goa dan erges
anders heen. Fendoag is d'r niks to tiere."
,,Ik loat me niet segge, dat ik vals speel."
„'t Is niet so gemeend, Lijs. Scholte meen 't
niet."
„Woarom segt hij 't dan as hij 't niet
meent."
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Scholten zat in zijn macht van rijke Boer,
achterover geleund, de duimen in zijn vest.
Hij had altijd aan zijn eigen pret genoeg. Hij
grinnikte in zichzelf.
,,Spele we nou nog?" Hij deed net, of er
niets was gebeurd. Hij had lust om zijn rijksdaalders te doen rinkelen, „Scholten is
rijk.' ,D'r klinkt muziek in geld" -- dacht
hij. Hij sloeg zich op de knieen van de lol.
,,D'r komt fenoavond fen 't spel toch niks.
Goa je mee, Lijs?"
,,Nee. Ik blijf nog hier. 't Goeie, Scholte."
„Ik moet de andere kant uit", zeide Mine.
„hoar de koster."
Lijs trok haar aan de mouw.
,,Zet de fles moar hier kloar. Ik zal mezelf
wel helpen... En als d'r 'n ander komt..
Hij zweeg even, en zei toen heldhaftig: ,als
d'r 'n ander komt, zal ik hem helpen, als hij
zichzelf niet helpt." Hij dacht na. ,Maar d'r
komt geen ander, Mine. Ze vinde 't allemoal
soai, om hier te kome. Ik seg wel eens: geen
beter drupke dan hier."
„Nou, ajuusses dan. Doe de deur niet op
slot." Bij de deur zeide ze de anderen goede dag, en ze ging naar het dorp. De steenweg, lange lichtstreep in duister van land en
lucht. Wolken van stille zomeravond: witgerande schaduwen. Scholten schreeuwde haar
na:
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„boar kon morge wet rege kome."
„Joe-oe."
Dit vervulde haar geest, terwijl ze voortliep :
,,Daar kan morgen wel regen komen."
Ze aarzelde bij een klein huisje aan de weg,
het begin van het eigenlijk dorp. Zou ze
aankloppen? Zou ze doorlopen? Ze ging
't huis voorbij ... keerde terug, tikte tegen
't raam.
,,Wie daar?"
„Ik ben 't, Mine. Vrouw Uskes, ik ben 't."
,,Kom d'r in." Vrouw Uskes opende de
deur.
„Wat kom je zo laat op de avond?"
„Ik kom vroage, hoe 't met de sik goat."
„Met de sik is 't niks nie goed. De veearts
is d'r geweest, en heeft een drankj a gestuurd.
Opstopping."
,,Och hemel, doar goan ze meestentijds an
dood."
,,Goa d'r toch bij zitte, mens. De veearts
zegt, dat het damhert van baron de Landas
hetzelfde heeft gehad. Die is d'r toch beter
van geworde."
„'t Is net as met mense! De een komt d'r
door en de ander niet."
„Joa, joa ... en hoe is 't met van Offere?"
„O, dat goat slecht. Dat goat heel slecht. 0,
o, mens! dat goat zo slecht. Hij en Bertha

13
gaon zeker dood. 't Is de loatste oavond, misschien morge, overmorge."
„En Lydia dan. Wat gebeurt er met 't arme
schoap?"
„Doarvoor ben ik er toch uitgegaan? Ik
heb geen geld, om 't kind to onderhoude, en
woar moet ik 't ook onderbrenge? Ik ben self
een weduwe, die van de een noar de ander
trekt, en 'n eige dak heb ik ook niet, seg 't
nou self — seg 't nou self. Ik goa noar de
koster, die mot 't moar wete."
,,Och joa, och joa, dat benne Bingen, dat
benne nou dinge ... en met de sik nou ook."
,,Nou, beterschap."
,,Van 't selfde hoor. Kom moar 'ns segge,
of 't drankje geholpe heeft."
„'t Is met 't damhert goed gegoan, segt
veearts. Moar een opstopping, doar kenne
de sikke niet tege. Moar 't damhert van
baron..."
Vrouw Uskes ging in haar huisje terug, en
ze zette zich angstig om het zieke dier bij
de tafel. Mina ging verder tot aan 't huis van
de koster en hier belde ze bescheiden
aan.
De koster: machtig man; niet om zijn geld
als Scholten, maar om zijn wetenschap. Ieder
had geheim ontzag voor hem en hij had
openlijk ontzag voor zich-zelf. Toen er gebeld werd, deed hij open. Hij trok plooien
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van meewarigheid in zijn gezond gezicht, en
hij begon al 't hoofd to schudden.
,,Is het zover?"
,,Nog niet, moar 't moet weze.... vannacht ... morgevroeg, overmorge."
,,Vannacht ... morgenvroeg ... overmorgen... Ik heb het wel gezegd, dat 't gauw
moest weze. Ik vergis me niet, Mine. Als ik
in een huffs kom, waar d'r een dood zal gaan,
ruik ik het lijk, voor hij lijk is. Dat zal wel in
het ambacht legge, in mijn stiel, zeggen onze
Dietse broeders in Vlaandere."
,,Heeft mijnheer een ogenblik de tijd? Ik
zou mijnheer groag wille spreke."
,,Kom binne, Mine. Maar veeg je voeten,
want 't is vochtig op de weg."
Hij liet haar in het salon, en met bewondering keek ze om zich heen, want ze zag de
droom van haar jeugd. Salon met sofa van
rood trijp met kwasten, leuningstoel van
rood trijp met kwasten, rood kleed over tafel, Axminster kleedjes en karpet en zwaarvergulde spiegel. Portretten van ouders en
schoonouders in blinkende verf, met dikke,
gouden lijsten aan de wand. Maar op een
mahoniehouten boekenrek het onverwachte:
boeken ... een kleine encyclopaedie, een
woordentolk, en de gedichten van ter Haar
in rode banden, met gouden arabesken en
een verzameling van nederlandse wetten.
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,,Zo
hier kunt je vrijuit prate, Mine. De
muren zijn dik, dat verzeker ik je."
Hij Bing op de hoogste stoel zitten. Dat
deed hij altijd, 't gaf hem overwicht. Mine
voelde zich als een klein kind, dat een slechtgeleerd lesje bij meester opzegt.
,,'t Is erg gesteld doar in huis bij van Offeren. As de schulde betoald zijn oan dokter,
oan de bakker, voor de begroaf enis ... dan
blijft er niks over."
„En 't huis... is daar hypotheek op?"
,,Och mijnheer, eerste apotheek, tweede
apotheek en derde apotheek en ze hadden
d'r nog een vierde apotheek bij genome, as
't gekend had... en van binne ziet 't eruit .. .
geen stoel meer heel ... alles uit de verf .. .
en geen klante ... behalve de vier ... Och,
u weet 't immers wel?"
„Zou 't voor een ander niet meer op to
halen zijn? 't Ligt dicht bij de Roe, en
daar wonen rijke boeren. Die gaan niet
naar 't dorp, als ze vlak-bij kunne pleisteren."
Mine luisterde vol ontzag, 't hoofd gebogen, toe. Ze wist dat het dorp de gang had,
en dat de rijke boeren met het kleine
kroegje spotten. De koster wist 't, Mine
wist 't. Hij zuchtte, keek diepzinnig naar zijn
schoenen.
,,Maar gelijk heb je, Mine, gelijk heb je,
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beste meid. Met niet kunne heeft de koning
zijn recht verlore. Als de boel verkocht
wordt, blijft d'r niks over."
,,Nee, nee, dan blijft d'r niks over. Nog
geen halve cent....
Ze zaten beiden in het rode salon te zwijgen. De koster keek zelfgenoegzaam om zich
heen. De mooiste kamer uit het dorp, de Roe
meegerekend. In 't huis van Scholten vond je
zelfs niet zo'n mooie kamer.
,,Joa", zei Mine eindelijk, en ze keek naar
de schilderijen. Ze had al die mensen nog
precies gekend. Wat leken ze! Ze voelde
even lust, daarover te spreken, ze deed het
niet, omdat ze vol zorgen was. Ze had haar
dienst opgezegd, om zieken te verplegen,
wat haar geen cent inbracht. En dan het kind,
ja, het kind....
„En wat wil je nu van me weten?"
,,Ik ken Lydia toch niet onderhoude, segt
u 't self, mijnheer."
,,Lydia ... net 'n naam voor zulke mensen,
om uit te kiezen. Hadde ze 't Jansje of Aaltje
of Lize genoemd. Maar Lydia! Zo'n naam is
voor de deftigheid. En van Offeren, da's ook
geen naam voor zo'n stand."
,,Och, ze woare toch nergens geschikt
voor. Moet ik 't kind nu onderhoude?"
,,Ik zal wel eens voor je kijken, Mine."
De koster stapte naar 't boekenkastje en
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haalde de nederlandse wetboeken te voorschijn, die hij op een willekeurige bladzijde
openlegde. Hij zei heel gewichtig: ,tja .. .
tja ..." en de vrouw wachtte vol spanning.
,,Je fvraagt, of je 't kind moet onderhoude?"
,,Nee, je hoeft 't kind niet te onderhouden.
Dat heeft de minister van onderwijs zo be
schikt."
,,Een tweede vroag mag ik mijnheer toch
ook wel doen?"
,,Ga je gang, Mine. Ik luister toe."
„Wat moet er dan met de kleine Lydia gebeuren?" Pauze. „'t Is een schat van een
kind."
„Ze hoort niet tot onze kerk. Trouwens
ik weet niet — of ooit een lidmaat van onze
kerk — Lydia heeft geheten. Van de doden
niets dan goeds, zegt de Romein, maar die
beide mensen deugden niet als vader en
moeder, ze deugden niet voor de maatschappij. Toen Bertha me kwam zeggen,
dat ze verkering met van Offeren had,
hield ik mijn hart was. Niet, dat zij ook niet
van de rare karat was ... maar zo'n man...
van Offeren! Toen ik hoorde, dat van Offeren in de Roe die kroeg had gekocht, toen
heb ik niets gezegd, Mine, maar ik heb gedacht."
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Rood salon. Rijkdom. Ja, de koster hoorde
tot de machtigen. Hij wist, waar Abraham de
mosterd haalde.
„Het kind kan in 't Blauwe Weeshuis terecht. Ik zal de brief wel schrijven."
„Zou mijnheer dat willen doen?"
„Ik beloof 't je, Mine." Aarzelend stond ze
op, en keek de koster aan.
,,Dus 't Weeshuis... 't kan zeker niet anders."
,,Hoe zou 't anders kunnen, Mine? De gemeente staat hier op hoge lasten, en 't Weeshuis is er toch voor?"
„'t Moet dan moar."
„'t Is al donker op de weg. Ik zal je zelf
wegbrengen."
,,Wegbrenge? Dat hoeft anders niet. Ze zulle mij nooit stele. Aan mij is niks to stele,
mijnheer." Ze dacht: „en toch laten de mannen me niet met rust."
„In 't dorp zijn tegenwoordig kwade elementen. Het is beter, dat ik je begeleid."
Het werd nu donker, van de lichtheid van
de weg Been nevel gebleven. Een samengedrongen schaduw ... weg, bomen (de bladeren ruisten even), land, lucht. Wolken, gezien
en ongezien, over de hemel geschoven, en
Mine en de koster wisten dat die zware
regen droegen; dieper in de nacht zou de
regen over de wereld stromen. Geen geluid,

19
maar uit akker en weiden en bomen dreef
vage geur van bloei.
„We moeten onze weg tasten. Wil je me
geen arm gene, Mine?"
Ze begon zo luid te lachen, dat hij meende: „Men kan haar op verre afstand horen."
Hij greep haar angstig vast.
,,Wat zullen de mensen zegge, als ze je zo
horen lachen, Mine?"
„Dat is waar." Ze dacht: ,alle mannen zijn
It
zelfde, maar vandaag houdt Mine niet van
hand j eplak."
Hij bood haar zijn arm niet opnieuw aan,
en hij dacht geergerd: ,als ze dat maar niet
in het dorp hebben gehoord."
,,Ik was bang, dat je vallen zou, Mine!"
,,Wat bedoelt mijnheer?"
Op de helft van de weg naar de Roe stond
hij stil.
„Nou, adieu Mine. Ik moet nu naar huis, en
zelf vind je de weg we! verder."
„Jawel, mij nhe er !"
Ze ging alleen naar de herberg terug. Eensklaps begon het te druppelen, en tik, tik, tik
klonk het door de bladeren. Mine bleef even
stil-staan, en ze stak haar handen uit. Een
klein bolletje water streek langs haar vingertoppen, en liet een vochtige indruk op de nagel na. Ze peinsde:
,,Had ik mijn parapluie toch maar meege-
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nomen! Had ik mijn parapluie toch maar meegenomen! Straks bij de Roe zal ik kletsnat
worden. Hoe kon ik zo dom zijn, om geen
parapluie mee te nemen."
Toen ze de plek naderde, waar de bomen
ophielden, sloeg ze de rok over 't hoofd, en
ze holde. Ze raakte dadelijk buiten adem, ze
rende door, tot ze voor de herberg stond.
Ze opende haastig de deur en druipend van
de regen trad ze binnen.
Bij de tafel zat Lijs te dommelen. De lege
fles stond voor hem, en de binnenkant van
zijn glas was licht bewolkt. Hij schrok bij de
komst van Mine uit zijn doezel op, sloeg zich
tegen 't voorhoofd en keek haar aan.
,,'t Regent geloof ik buite. En nie mals ook."
Hij zag naar de klok. ,Al half elf... verdomme... !" Daarna schudde hij 't hoofd.
,,Dat is waar ook, ik mag bij van Offere
niet vloeke. Nou ajuusses." Hij strompelde
heen. Hij grinnikte buiten.
Mien grendelde de deur, ze liep naar de
lamp, blies het licht uit en ze ging met zachte, vlugge stap naar de kamer, waar de
vrouw zou sterven ... morgen... overmorgen....

TWEEDE HOOFDSTUK.
Toen ze binnentrad, stak ze een kaarsje
aan; Lydia begon zachtjes to huilen, en bij
dit geluid schrok de zieke.
,,Wat heeft 't kind?"
„Niets .... niets ...." fluisterde Mine. Het
meisje was weer ingeslapen. Wat hield haar
in haar dromen bezig? Angst? Juffrouw van
Offeren fronste 't voorhoofd lets, ze spande
haar gedachten in. Wat gebeurde er toch om
haar heen?
,,Waar ben je naar toe geweest?"
„hoar vrouw Uskes. De sik is zo ziek. Hij
heeft opstopping."
,,Och Here.... och Here.... daar is overal wat. Waren d'r in de gelagkamer nog
mensen?"
„De gewone vier, Bertha, en geen andere.
Ze hebben kaart gespeeld. Bijna hadde ze
ruzie ook."
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Mine ging bij het bed zitten, en doelloos
staarde ze naar het geflakker van het kaarslicht langs wand en zoldering. Ze sloot de
open en dutte in.
Toen ze wakker werd, was de kaars uitgebrand door... de wind ... om 't huis. Ze
hoorde de stem der zieke zacht jammeren.
„Hij weet toch niet, dat ik zo ziek ben, o,
dat ik sterven zal. Vraagt hij nooit of ik bij
hem kom? Wat zeg je? Ja, natuurlijk."
Mine haalde een kaars uit de la, en stak
hem aan. Ze zag, dat Bertha zich iets had
opgericht, en ze drukte haar verschrikt in de
kussens terug.
,,Blijf toch ligge .... "
,,Hij weet toch niet? Wat zegt hij?"
„Ik heb hem gezegd, dat je harde koorts
had, en dat je niet kon kome."
,,Hij mag niet weten, dat ik sterven zal.
Hoor je 't, Mine? Of praat ik.... alleen ... .
met mezelf? Ik hij g."
,,Och, hij weet het toch niet, heb ik je gezegd. Hij denkt, dat je de volgende week
weer beter bent."
,,En zegt hij niet, dat hij bij mij wil komen?
Mine.... dat.... heeft hij.... zeker gezegd...."
,,En wat zou het, dat hij dat gezegd heeft?
Hij kan toch niet hier kome?"
,,Ga even naar hem toe, en zie.... hoe
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't met hem is.... De dood is wreed, Mine.
Och, we hebben toch nooit.... over dood
nagedacht. Ga toch naar hem toe."
,,Ik ga al. Je zult 't kind weer wakker maken."
„Ja, 't kind," fluisterde ze. „'t Kind.... de
mensen zijn liefdeloos.... Mine."
,,Och hoe kom je daar nu weer bij." Haar
hoofd duizelde van slaap. Ze stond op en
tastend en tuimelend ging ze naar de andere
kamer, waar men het bed van de man had
neergezet.
Toen de twee jonge, argeloze mensen de
herberg bij de Roe kochten, hadden ze ook
hun berekeningen gemaakt: het aantal klanten, dat zou komen, de melk en de boter, die
de koe zou geven, en dan.... deze kamer
vooral, waarin een commensaal kon wonen.
Was het Been propere, mooie kamer? Een
bed met kapok matras, een zeil op de vloer,
een mat bij de deur en twee gravures aan
de wand....
Met grote, onbeholpen cijfers had zij op
een lei geschreven, en hij boog zich over
haar heen. Dikwijls vergiste zij zich of hij:
dan werd de som met natte vinger uitgewist
en ernstig begonnen zij opnieuw. Zo werd
ook de mooie kamer in het budget berekend.
Ze zouden immers zeker een kostganger
krijgen?
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In deze kamer nu lag Herman van Offeren, de herbergier van „de Roe". Hij had
dorst, telkens kreunde hij. Zodra Mine binnenkwam, vroeg hij:
,,Heb je een beetje water voor me?" Ze
stak de petroleumlamp aan en gaf hem te
drinken. ,,0.... o.... was 't maar gedaan.
Hoe is 't met Bertha?"
,,Over een poar dage mag ze op, zegt de
dokter."
,,Over een paar dagen.... ben ik er niet
meer. Dan zal ik sterven, zonder haar....
gezien.... te hebben." Hij staarde naar de
gravures aan de wand. Hij herinnerde zich
plotseling de dag, dat hij ze met haar had
gekocht.
,,Slaapt Lydia?"
„Ja....
,,Mine.... je moet eens naar me.... luisteren."
Hij wendde zijn gelaat af, hij wachtte bij
ieder woord, dat hij sprak. ,Ik kan 't Bertha
niet zeggen, de volgende week zal ik er wel
niet meer zijn. Kijk eens, Mine, daar heb je
de herberg met z'n hypotheken.... daar
blijft toch wel duizend gulden overwaarde.... en dan heb je de voorraad.... dat is
ook een duizend gulden.... en dan heb je
de inboedel.... dat is ook wel een vijftienhonderd gulden.... en zeg voor 't land vijf-
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honderd gulden.... dat is samen.... vierduizend gulden. Bertha kan de herberg niet
voortzetten, dus moet ze de herberg maar
verkopen, en met vierduizend gulden in handen — kan ze heel wat beginnen.... Als ze
in het dorp een kruidenierswinkel opzet, zullen d'r heel wat komen."
,,Och man, och man!" Ze dacht: DE KOSTER
WEET 'T BETER.

,,Zul je 't met haar bepraten, zodra 't kan?"
,,Ja, natuurlijk, moar ik ga nou slape."
Haar bed stond in de kamer van de vrouw.
Ze kleedde zich haastig uit, en toen ze onder
de dekens lag, sliep ze. Buiten ruiste de regen.
Mine werd eerst tegen zevenen wakker.
Ze schrok. Het was al het voile licht van de
dag.
Het kind zat rechtop, en praatte zachtjes
met zichzelf.
,,Tante Mine saapt. Niet wakker maken.
Tante Mine zoet."
Mine sprong het bed uit. Ineens voelde ze
zich als een moeder. Ze had lust met het
kind te dollen en te stoeien.
Bertha.... sliep.... pijnlijk. Mine kleedde
en waste 't kind.
,,Ik kan m'n eige boekje vastmaken ... .
tante Mine.... Grote meid.... ja.... grote
meid...."

26
„Sj .... schat .... moeder slaapt."
„Sj .... moeder saapt." En met een hoop
stemmetje: ,saapt vader ook?"
,,Als je zoet bent, gaan we straks same in
de tuin spele."
,,Mag Idi op sommel?"
„Ja, hoor .... ik zal je schommele. Maar
eerst heel zoet en stil zijn."
Lydia vroeg, terwijl ze zacht schommelde,
waarom moeder en vader toch altijd, altijd
zo laat sliepen? Waarom het die nacht geregend had. Kijk tante ,heeft regen" .... Ze
wees naar de plassen. Wanneer ze weer naar
de tuin gingen, om to schommelen? Of er
nog andere kinderen zouden komen? En als
er andere kinderen kwamen, of ze er dan
mee mocht spelen? En of ze niet eerst op
straat mocht kijken, of er andere kinderen
waren? En wanneer moeder weer met haar
zou kunnen spelen? En of ze niet even naar
vader toe mocht gaan? Ze zou heus stil en
zoet wezen.
Mine herinnerde zich de pijnlijke trek bij
de slapende vrouw, en ze luisterde naar het
meisje, het schaap, dat al gauw naar 't Blauwe Weeshuis zou gaan. 't Blauwe Weeshuis?
Een gekke naam, dacht ze. Zou het huis
blauw zijn, dat men het zo noemde?
„Je zult later een van de weeskindertjes
zijn," dacht ze, en ze werd medelijdend ge-
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stemd, of ze in een boek ,weeskind" las.
Ze kuste het kind, het donkere haar, de pikzwarte wenkbrauwen, het smalle, bleke gezichtje. Ze hoorde een wagen op de weg.
Ze liep naar de deur. Lydia stevig achter
haar aan, vinger in de mond. Een rijtuig hield
voor de herberg stil.
,,Ome dokte," zei Lydia, en ze liep de oude
man tegemoet, die haar vriendelijk goedendag zei: ook in zijn hoofd gonsde het woord
,,weeskind".
,,Heb je sjolala meegebracht?" vroeg het
kind. ,Idia houdt veel van sjolala!"
Hij liet haar flikjes kijken, en boog zich iets
voorover. Zij ging op haar tenen staan, en
greep or naar. De dokter stapte de gelagkamer binnen, bukte zich even op de drempel
van de donkere gang, en toen ging hij naar
de man en de vrouw. Mine volgde. 't Kind,
de afgebeten flik in de hand, liep de verlaten
tuin in en zette zich tevreden on gelukkig
op de schommel, de voeten in een plas modder.
Bertha sliep, toen de dokter binnenkwam
on hij besloot eerst naar de man to gaan. Hij
stond al op de drempel....
Ze word echter met schrik wakker, richtte
zich iets op en zei zachtj es : „D okter .... dokter .... ik ben wakker."
,,Wel, wel. Hoe is 't er moo?"
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„Och dokter — dat weet u even goed
als ik — U weet wel, dat ik moet sterven.
Ben u al bij mijn man geweest?"
„Nee."
,,Daar ben ik u dankbaar voor -- dat u
't eerst bij mij komt — want ik heb u nog
niet verteld — waarom ik wil — dat mijn
man....
„Kom juffrouw van Offeren.... blijf rustig
liggen.... ik weet alles wel."
„Ik wil de zorg om Lydia alleen hebben.
Ik wil niet, dat hij over haar nadenkt. Daarom mag hij er niets van weten. Als ik eerder
sterf, mag hij er niets van horen."
„Kom, kom, dat weet ik allemaal wel....
en zullen we u nu eens onderzoeken?"
,,U luistert anders toch naar me en met wie
kan ik nou praten?"
„Ik luister wel. ik luister natuurlijk. Maar
eerst onderzoeken.... en dan nog naar de
ander gaan en dan kom ik nog eenmaal
terug.... en dan moogt u zeggen, wat u op
uw hart heeft, een kwartier lang, als 't moet.
Eerst onderzoeken."
„Zo," sprak hij langzaam, en hij stond even
aarzelend op. Hij verwachtte de vraag :,,hoe
is het met me, dokter?" Hij had zijn antwoord klaar. Zij zei mat:
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„Komt u me straks.... vertellen.... hoe
't met hem is? Belooft u 't mij?"
,,Natuurlijk." Hij ging naar de andere kamer.
,,O, o... de patient voelt zich al wat beter."
„Nee, dokter, dat niet, maar ik zie het leven
nu weer beter in. En hoe gaat 't met mijn
vrouw?"
„Daar zou ik me maar niet ongerust over
maken. Zo, zo, opgewekt.... daar doe je
goed aan." Hij keek naar hem, en peinsde:
,,hij ziet het leven beter in en gaat de dood
tegemoet." Hij wist, dat er bij deze man niets
meer te onderzoeken viel.
,,Zo.... zo," mijmerde hij. „Zo, zo ... .
Zo.... zo .... " en hij luisterde. De zieke zonk
uitgeput terug.
„Het is met mij gedaan. Dat ik niet even
mijn vrouw goeden dag kan zeggen."
,,Mijn beste man, nog een paar dagen, en
ik geef je vrouw verlof, om op te staan."
,,Nog een paar dagen, dan is het net te
laat. Het zal vandaag wel zijn, maar ik heb
het geluk.... nu.... ik heb de hele nacht
gerekend.... en zeg tegen mijn vrouw....
dat het land wel achthonderd gulden opbrengt."
,,Och ja, dat doet 't wel, achthonderd gulden."
„Misschien wordt 't wel negenhonderd. Ze
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weten allemaal, dat 't best aardappelland
is. Ik heb d'r u vorig jaar ook wat van gestuurd. Waren 't geen beste?"
„Prachtige .... Hij kreunde.
,,Rode Star." De dokter zei hem goedendag. Op de gang wachtte Mine.
,,Hoe is 't ermee?"
„Je moet op 't ergste voorbereid wezen,
Mine."
,,Van allebeide?"
„Van allebeide."
Hij vertelde juffrouw van Off eren wat haar
man had becijferd. Negen honderd gulden
voor het stukje aardappelland. Waar haalde
de man 't vandaan? Zo was hij altij d geweest,
van het begin dat hij de herberg kocht tot
aan zijn dood.
,,Nu, juffrouw van Offeren, 't beste .... "
De dokter verliet de herberg. Bij de deur
bleef hij staan. Hij sloeg zijn handen tegen
het voorhoofd, en hij overlegde: ,Ik heb iets
vergeten. Heb ik soms iets laten liggen? Op
de tafel? Op de stoel?" Hij tastte in zijn zakken. Nee, hij hoefde geen recept te schrijven. Hij schudde verwonderd het hoofd en
zijn geest glimlachte: ,ik word oud." Plotseling wist hij wat hij vergeten had: het
kleine meisje goedendag te zeggen.
Het kind zat op de schommel, haar voeten
nog altijd geduldig in de modder. Het tonge-
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tje lekte nog even aan de bruine chocolarandjes bij de mond.
„Dag Lydia." Het meisje antwoordde niet,
alleen keek ze hem vol verwachting aan.
,,Zo, zo..." en hij greep in zijn borstzak, waar
hij altijd het zakje bewaarde. Hij lachte.
,,'t Zal je niet hinderen, of je voor de tweede maal krijgt." Lydia strekte haar handen,
smoezelig van modder en chocolade uit. Hij
drukte er haastig drie flikjes in en zoo snel
hij nog kon, liep hij naar 't rijtuig terug. Hij
schraapte zijn keel en riep bars tot de chauffeur:
„Ik wil binnen vijf minuten thuis zijn."
Lydia bleef alleen met het lekkers achter.
Ze voelde zich volmaakt gelukkig. In haar
leven ontbrak niets. Ze knabbelde met peinzend gezichtje aan de flikjes.
Diezelfde avond, toen Mine haar vroeger
in bed stopte dan 't kind wou, huilde Lydia.
Ze sliep spoedig in — nog even snikte ze,
zenuwachtig, na en ze ontwaakte de avond,
dat haar vader en moeder stierven, niet.
Zodra de vier kaartspelers volgens hun
gewoonte de herberg binnentraden, Bing
Mine achter de toonbank staan. Terwijl ze
Scholten zijn glas bier bracht, stierf de vrouw
en even later, toen ze voor Lijs zijn fles neerzette, de man.
De beide ouders van Lydia stierven stil en
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eenzaam; Mine was in de gelagkamer, blij,
dat ze een ogenblik uit het benauwde huis
kwam. Ze praatte met de boeren uit de Roe
mee.
,,Och jong," zei Scholten, „met 't varkensvoer is tegewoordig ook al niks te beginne.
Bij mij in de stal heb ik een poar zwaine, die
sain zoo hoog op de poten as hazewinde en
ze blaffen verachtig als honde."
„Dat komt van het verrekte voer."
„Och, 't vlees van zulke zwaine mag ik
wel. 't Is 't fijnste, als 't niet te vet is. Allo,
mij een bier!"
Toen vulde Mine langzaam het glas en ze
liet het schuim hoog rijzen, tot het even over
de rand vloeide.
,,Dat is bier," bewonderde ze en ze ging
vertrouwelijk bij de mannen staan. ,Zeg,
Scholte, wat zou 't stukje aardappelland
achter 't huis waard zijn?"
,,Wat.... dat stukje, waar je die Rode Star
op hebt gepoot? Wou je 't verkopen, maid?"
„Verkope .... verkope.... wat zou 't
waard zijn?"
,,Vraag dat de koster, die zal 't wel wete.
Wat ken 't maan schele...." een stevige slok
bier.... „ik wil het toch niet kope."
„Waarom niet? 't Grenst toch aan je land,
Scholte?"
,,Als ik al 't land moest kope, wat aan mijn
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land grenst".... weder een slok bier, „vas
ik in een jaar feliet. Ik niet. 't Zain slechte
taide. Zolang as 't main heugt, zain 't altaid
slechte taide voor de Boer." Hij kneep zijn
ogen dicht en trok zijn voorhoofd in rimpels.
Zo had hij een zorgelijk gezicht.
,,Als jij 't niet koopt, koop ik 't."
,,Mot jai wete, Lijs. Moar de Rode Star, die
er groeit is niet veel zoaks, en hoe wil je er
kome man, als je de kroeg d'r niet bij koopt?
En wie koopt de kroeg hier? He! Daar moet
je gek voor wezen als van Offere om hier die
kroeg to kope. Jawel, Lijs as kastelein."
Scholten verhief zijn stem, die hees van
toorn en angst klonk, ,och man, och man,
wat zoude we in de Roe lachen. Lijs as kastelein! Lijs met de flesse om zich heen. Och
man, doar bleef geen drupke in."
,,As ik 't land wou hebbe.... kocht ik er
de herberg bij, al was 't voor vijftienhonderd
guide."
Scholten stond op, en reeds zijn houding
-- hij had de brede rug iets gebogen, de
handen steunden zwaar op tafel en zijn nek
lag met dikke rimpels onder het zware, grijze haar was dreigend. Hij opende de muil,
en liet zijn tanden zien.
„Lijs je mot 't self wete, man, moar as je
't woagt, ben je bestuurslid van onze Cooperatie af."
In dezelfde Spiegel 2
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„Ik heb 't niet zo gemeend," zei Lijs, en
hij dronk haastig uit zijn glas. Mine bleef
praten.... de handen in de zijden... .
Dit ogenblik stierf de man 't eerst en toen
even later de vrouw.
Lydia sliep rustig door.
Toen een half uurtje later Mine in de slaapkamer kwam en ze het licht aanstak, merkte
ze, dat het lichaam in het bed roerloos lag.
Met bevende vingers zette ze de kaars, die
ze had opgenomen, neer, en terwijl ze aarzelend naderde, schrok ze terug.
„Jezus!" Onmiddellijk begon het in haar
geest te hameren, en ze zonk onmachtig en
gedachteloos op de stoel.
Eindelijk drukte ze met bang gebaar de
open van de dode toe, en daarna sleepte ze
zich naar de gelagkamer. Ze begon te
schreien. De mannen keken haar onverschillig aan.
,,Wie is d'r dood, de man of de vrouw?"
,,Bertha."
,,Jonges, j onges, 't is wat te zeggen. En de
man....
,,Daar ben ik nog niet naar weze kijke."
„Main vrouw zegt .... " sprak Scholten,
,,dat sou nou net jets weze foor die beide
mense, om tegelijkertaid 't hoekje om te
goan. Je most toch moar eens goan kaike,
maid."
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„Ik durf niet."
,,Woar ben je bang foor? Foor een dooie?"
Lijs dronk zijn glas leeg. „As ik jou verhale
van dooie Bing vertelle, je dorst fandoag
niet naar bed. Ik heb in mijn leve heel wat
dooie meegemoakt. Loast heb ik nog een
dooie landloper bij de polder gefonde. De
man lag op sain rug en verachies als 't niet
woar is, hij keek noar de hemel met een gesicht, of-die een mooie preek hoorde. Moar
ik ben stil doorgegoan, want ik docht bij
meself: anders loate ze mij bij de begrafenis
opkome. De wette benne so rao;r tegewoordig"
,,Ga jij dan kaike, Lijs."
„Waarom niet?" Hij schonk zich nog eens
in, dronk, en liep daarna de woning binnen.
Het was nu wel stil in de gelagkamer. Scholten liet even zijn glaasje bier staan.
Een paar minuten later kwam Lijs terug.
Voor hij een woord zei, liep hij regelrecht
naar de fles, schonk zich in, spoelde zijn
mond met de jenever. Niemand vroeg hem
iets. Eindelijk zei hij:
,,Met hem is 't ook al sover. 'n Mens kan
niet dooier weze as hai is." Marten klopte
Mine op de schouder.
„Mens, goa de dokter hale. Dat is altijd
't verstandigste. Hoe eerder hij d'r is, hoe
beter."
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Ze zette haar hoed niet op, ze liep hard
de herberg uit. De vier mannen gingen weer
zitten. Scholten dreigde, vuist zwaar op tafel:
„En nou opgepast. Ik wil dat stukje oardappelland hebbe."
„Nou, nou. ... " zei Lijs, ,ik misgun 't je
niet, hoor .... "
Ze zaten wat landerig bij elkaar, stopten de
pijpen, bliezen nadenkend de rook uit. Zo
nu en dan mompelde een hunner: „tja, tja",
of: ,wie had 't voor een half joar gedacht."
Vrouw Uskes kwam de herberg binnen.
,,Is Mine d'r niet... . "
,,Ben je d'r niet op de weg tegekomen,
maid?"
,,Ohe.... ze is noar de dokter. Ze sain allebei dood. As Pierlala."
„Tegelijkertij d .... och, wat een stumperds." Ze naderde de tafel. „Het is een pare
wereld tegeswoordig. Ik kwam hier, om to
vertelle, dat mijn sik dood is. Veearts zei, dat
hij 'm behandelen zou als 't damhert van de
baron. Och, 't was opstopping. Daar kenne
sikke niet tege. Opstopping."
Plotseling nam Lijs een stevige slok.
„As je een sik van main wilt kope, ik heb
d'r nog een op stal staan en duur ben ik er
ook niet mee."

DERDE HOOFDSTUK.

De koster schreef vol sierlijke krullen, en
telkens bekeek hij ze op een afstand met
welgevallen.
,,Edele Heeren en Dames Regenten van 't
Blauwe Weeshuis! Alhier zijn overleden, te
weten den zesden Juni dezes jaars de echtelieden van Offeren, eigenaren van de herberg bij de Roe, van geloof uwen godsdienst,
nalatig eene jonge dochter Lydia, hebbende
gestoken hun vermogen in de herberg voornoemd, welke de som van twaalfhonderd
vijftig gulden heeft opgebracht, zijnde het
plan de herberg als woonhuis in te richten.
Het aardappelland daarachter is aangekocht
door den WelEd. Heer Scholten, landbouwer
alhier, voor de somma van vijftig gulden
contant, zoodat alles tesamen inboedel meegerekend op heeft gebracht f 1300.— (dertien honderd gulden), welk bedrag ontoerei-
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kend tot betaling der schulden, zoodat Lydia
als wees achterblijft, niet door den hier heerschenden godsdienst te onderhouden, en ook
de burgerlijke gemeente niet dan zeer noodig ten laste kan vallen, waarbij verzorging
etc. zeker zal lijden en gijlieden hierin naar
mijn bescheiden meening een prachtige taak
te vervullen." Hij streek de pen langs zijn
lippen, en dacht na. ,Wel is hier levende een
tante, die weduwe is, en uit werken gaat,
hebbende veel schade geleden door ziekte
van de echtelieden van Off eren, uit edel
plichtgevoel verplegende, zorgdragende
voor de herberg, bedienende etc!, hetwelk
hier algemeen op prijs is gesteld en zij deswege voor verscheiden notabelen onder wie
de onderteekenaar van dit schrijven, geprezen, gehuldigd in prive en in het openbaar,
daar wij alien weten, hoezeer het moeilijk is
inkomsten te moeten derven. Aangenaam is
het mij te molten berichten, dat de echtelieden van Offeren steeds behoord hebben tot
de idealisten, hebbende zij waarschijnlijk te
veel gelezen, maar van oude vermogende
familie die achteruit is gegaan door een troop
van verkeerde papieren en panden, gelijk
de herberg bij de Roe, waarmede voornoemde van Off eren door den WeiEd.Geb. Heer
Krijgsman indertijd leelijk is bedrogen. Ik
verklaar hierbij, dat dit 't begin van de mi-
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sere is geweest, ook dat van Offeren altijd
meende, dat de menschen hem niet wilden
bedriegen, waarin hij zich vergiste, want de
geldwolven vliegen op de idealisten aan.
Deze man was ook niet geschikt, om herberg
te houden, want hij tapte den dronkaard
niet, en handelde overigens geheel naar 's
Heeren gebod, waardoor hij veel geld verloor, en ook maakten velen, die zonder aardsche goederen waren hiervan gebruik, speculeerend op zijn goed hart etc. en nooit bedrogen uitkomende. Hij onderwiji ziek geworden zijnde met zijn vrouw heeft nog gemeend een bankroet te kunnen tegengaan
door verkoop van een en ander, en hij is
met zijn vrouw in groote eenzaamheid gestorven." De koster rimpelde zijn voorhoofd.
,,Edele menschenvrienden, dat ge zijt, be
schutters der weezen, hier is een geluk te
bereiden. Hier wordt uw hulp ingeroepen.
De tante, voogdes der weeze, heeft mij opgedragen, UEd. te verzoeken, het kind in 't Blauwe Weeshuis op te nemen, haar den moed
ontbrekende, UEd. dit te vragen.
UEd. dankend voor het geduld mij betoond,
teeken ik met
Hoogachting,
UEds. dw. dn.
JAN WESTERVELDT.
Koster
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Hij schreef na 'n minuut zorgzaam denken:
P.S. Het idealisme van het echtpaar is blijkende uit den naam der dochter, Lydia van
Offeren, en is dezelve een zeer aanvallig
wicht, donker, met bruine kijkers en alleen
bleekjes, maar kerngezond en niet klein. Als
men zulks verkiest, loopt ze iemand als een
schoothondje na. Lijkende een meisje uit den
gegoeden stand."
Hij las de brief met ingenomenheid over,
bekeek zijn werk met stille bewondering,
als een beginnend kunstenaar, en hij had er
behoefte aan Mine ook het schrijven to tonen, ja eigenlijk aan het dorp, behalve aan
domino en aan meester, voor wie hij heimelijk angstig was. 't Eerst ging hij naar „Het
Roode Hert", vol met boeren en arbeiders,
die de dingen van de dag en van het dorp
bepraatten. Hij bestelde een borrel.
,,'t Is hier vol."
,,Och, jawel, 't gaat nogal."
,,En komt Scholten hier nu?"
„Scholten, welnee man. Hier in de herberg
wil hij niet komen."
,,De herberg in de Roe is ook goedkoop
gegaan. Maar ik heb er voor gezorgd, dat
't kind een onderdak krijgt." De brief ging
van hand tot hand. Het was al laat, voor hij
in de bus werd geworpen.
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Mevrouw Allertsma, de moeder van het
Blauwe Weeshuis scheurde de enveloppe
open, nam haar bril, en las. Ze lachte niet,
glimlachte niet, ze dacht aan allerlei dingen,
terwijl ze las, haar gedachten zwierven af,
naar haar zoon, die zou trouwen, en vandaar doolden ze zonder overgang naar de
blikken spinazie, die nog in de kelder
stonden. Zonder dat zij zich hiervan bewust werd, las ze de brief, en ze legde die
zorgvuldig op de tafel van de regentenkamer.
De volgende morgen kwam mijnheer
Kooisma van der Mey in 't weeshuis aan.
Echte, ouderwetse heer, gewichtig, gezond,
volbloedig, heerszuchtig. De portier groette
hem eerbiedig. Op de tafel.... lag.... de
brief.
De moeder klopte aan de deur.
,,O moeder."
,,Ja, da's een nieuwe aanvrage. Die familie van Offeren komt me bekend voor."
„Al in de achttiende eeuw was d'r een van
Offeren, die een kerkje heeft gesticht in Franeker. Daar hadden we 'n grote invloed, moeder, die helaas verloren is gegaan. We hebben nog plaats, als ik 't wel heb. Of vergis
ik mij hierin?"
,,Plaats natuurlijk, mijnheer."
,,Ik zal de brief meenemen. Morgen spreek
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ik Storrink Kamaminga." Hij dacht: ,dan boor
ik meteen over die fabriek in Voorburg." Hij
zei:
,,En gaat 't goed, moeder? Moeite?"
„'t Zijn lieve meisjes, die we hebben, mijnheer. Alleen die Nanneke den Dolder. . .
,,Zo, baart ze 'n beetje zorg. Nou, 't is u
wel toevertrouwd, moeder, wel toevertrouwd."
„Ik denk vaak.... ik voed ze als mijn
eigen kinderen op en toch, als ik 't eerlijk
mag zeggen, dan is 't bovenmenselijk om
dat van mij te verlangen. Ik vin 't eigenlijk
ook niet goed, dat ze uniform dragen."
,,Uniform. Wat is daar voor verkeerds in.
Da's.... da's traditie. Al in de zeventiende
eeuw is d'r literatuur te vinden over de blauwe wezen. Antonides van der Goes.... een
dichter.... van wie ze zeggen.... dat hij
Vondel naar de kroon steekt."
Moeder peinsde. Ze zag er deftig uit in
haar groenzijden japon, ze kleedde zich
altijd extra, om niet door de regenten onderschat te worden. Haar oud-oom was schout
bij nacht geweest.
,,Alleen met Nanneke den Dolder heb ik
moeite, ze komt uit een verkeerd nest, het
verloochent zich nooit."
Mijnheer Kooisma van der Mey luisterde
niet. Hij wou al met zijn wandelstok joviaal
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groeten, maar de stem van moeder hield hem
tegen. De woorden Bingen langs hem heen,
hij luisterde nooit naar klachten, die vermoeiden alleen.
„Je hebt Hilje, een goed meisje, je hebt
Aaltje, een goed meisje, je hebt Mientje, een
goed meisje, moet 't je dan niet.... angstig
maken .... dat er een bij is uit een omgeving .... Nanneke den Dolder gebruikt woorden, die heelemaal niet na te vertellen zijn,
't is vreselijk, om ze aan te hooren, en
Mientje lacht d'r om, ze proestte van het
lachen, mijnheer, en ik zei: „Waarom lach je
Mientje?"
,,Ja, moeder, u heeft een moeilijke taak."
Ze waren even oud, maar hij stond bij Naar
als een klein kind, dat ernstig een standje
aanhoort, waar 't niet naar luistert. Telkens
voelde hij lust weg te glippen, ook net als
een kind, dat naar wat anders verlangt, spel,
bungelen op straat, voetbal, praten met
vrienden. Hij voelde zich, terwijl hij met zijn
stok zwaaide, niets dan een doodgewone
jongen.
,,Och, mijnheer, ik wil toch het goeie. Ik
lees altijd in mijn vrije tijd, boeken over
zielkunde, opvoeding. Ik wil 't toch goed
doen. Ik zeg altijd: als je wat wilt doen, doe
't goed. De oudere meisjes geven mij geen
zorgen, ik zeg, Beef ze vooral goeie lectuur
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en wat te doers, dan vergeten ze 't overige.
Maar voor 't eerst van mijn leven heb ik
zorg over de kleine meisjes. Ze worden ook
groot, en dan weet je niet, wat er is."
,,Ja, ja, 't is heel interessant en ik zal er
aan denken, moeder, ik zal wel zorgen, dat
't allemaal in orde komt. Wat zei u ook alweer? Heel interessant, maar nu moet ik weg.
U neemt me niet kwalijk, moeder, maar ik
word thuis.... Tja tja ....
Hij Bing met de brief naar zijn huis, en legde die in de donkere la van zijn bureautje.
Diezelfde middag kwam Harry, zijn zoon, in
de laden stommelen. Hij zocht altijd het ongewone, hij speurde altijd, of er wat te beleven vie!. Hij was een jaar of dertien, groot
en blond, hij leek wel vijftien. Zijn zuster
Lize, die naast hem stond, zag er niet veel
ouder uit. Ze verschilde een paar jaar met
hem.
„Wat zoek je toch altijd in dat bureautje?"
,,Gaat je niet aan."
Hij zag eensklaps de enveloppe met de
krullende letters van de koster. Niet uit
nieuwsgierigheid, maar uit koele belangstelling voor 't leven van de volwassenen, gedreven door een machtig, begerig instinct
van weten, nam hij spelenderwijs de brief
en las die. Lize stompte hem in de zij. Hij las
door, zonder te aarzelen, spottend en min-
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achtend, hij voelde duidelijk en nu al, dat die
schrijver niet van zijn stand was. Hij werd
ineens een volwassene, terwijl hij trots en
ongenaakbaar las.
,,Ik zal vader zeggen, dat jij zijn brieven
leest."
„Boe."
De naam Lydia van Offeren trof hem. Die
naam stond er vreemd tussen, vol geheime
en zekere betekenis, als een oud mooi huis
in een achterbuurt, hij bedwelmde zich aan
die naam, Lydia van Offeren, hij wist plotseling, dat ze bestond.
„Leg die brief neer."
,,Wacht."
,,Wat ga je doen?"
„Ik ga violette inkt halen."
Lize bleef verwonderd staan. Ze haalde
nukkig haar schouders op. Ze bedacht even,
pesterig, om de brief ergens weg to stoppen, maar dat durfde ze niet. Hij kwam ernstig terug.
„Ik zal 't vader zeggen."
„Ik doe toch niks. Laat me."
Hij schreef in romantische verrukking, in
een weelde, die hij nooit eerder had gekend,
of hij voor 't eerst in zijn leven iets.... van
wellust.... iets van verbodenheid.... beleefde, waartoe hij buiten zijn wil werd gedreven en dat na voldaanheid misschien zou
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schrijnen. Terwijl hij schreef, peinsde hij bewust:
,,Waarom?"
Zijn zuster zag over zijn schouder, ze verwonderde zich, en toch, uit een soort verdoving, ontzetting, lachte ze niet. In dit korte
ogenblik, dat de eerste aanzet vormde van
een rimpel op zijn voorhoofd, van werklust,
van heimwee op later leeftijd, lachten of kiften ze niet.
Violet de inkt.
Hij schreef met violette inkt: „Lydia van
Offeren", toen nam hij 't papier en verscheurde 't boos in kleine stukken. Hij schrok uit
zijn droom wakker.
„Naha, hij is verliefd." Hij stopte de handen in zijn oren. Ze danste wild om hem
heen, en begon Indiaans te krijsen, zoals ze
dit altijd noemden, wanneer ze hem extra
pestte. 't Klonk door zijn toegestopte oren
heen en hij huilde als een jongen. Hij sprong
op en liep met gebalde vuisten naar haar toe.
Ze was aan die uitbarstingen gewoon en
sarde door.
,,Je neust in vader's correspondentie." Hij
vergat zijn drift, en begon als een echte kleine kwajongen terug te pesten.
,,In zijn correspondentie neust. Hahaha.
Waar haalt ze de deftigheid vandaan? In ziJn
correspondentie neust! Hahaha. Weet je, wat
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je bent? Je bent een klikspaan, boterspaan."
Treiterig tong hij:
„Klikspaan, Boterspaan,
Je durft niet door mijn straatje gaan,
't Hondje zal je bijten,
't Katje zal je krabben,
Dat komt van al dat babbelen."
„Ik zal 't vader zeggen. Ik zal 't vader zeggen !"
,,Zo, dan zal ik vader zeggen, dat je een
vrijer hebt. Lize heeft een vrijer. Lize heeft
een vrijer. Een vrijer met een snor. Wat een
lelijke kerel. Ik raak hem nog met geen tang
aan. Ba! wat een smerige vent. Hij woont in
de straat van Pierlepotje en hij heeft luizen
op zijn kop. Hahaha ! Lize's vrijer."
,,Zeg dat maar." Ze nam het papier, waarop hij had geschreven, weg. „Zeg 't nou
maar."
„He, wees nou niet flauw, geef 't mij terug."
,,Daar komt vader aan. Ik ga 't hem vertellen."
,,Lize, ik zal moeder niks zeggen van Jan
de Does, als je...."
Ze was al in de gang. Ze gaf haar vader
't papier. Hij nam het glimlachend aan en
klopte haar op de schouder, zoals een renbaanliefhebber een bezweet paard.
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,,En waar maakt Liesje zich zo druk over?!"
,,Kijk eens, Harry neust in uw correspondentie, en hij zit daar dingen uit over te
schrijven."
,,Lydia van Offeren. 0, dat is die kleine
wees. En wat heeft die rakker van een Harry
met Lydia uitgevoerd? Zeg .... "
,,Och, ziet u 't dan niet? Harry mag alles
doen. Ze trekken jongens altijd voor."
„Kom, kom. Trek je je die dingen zo aan?"
,,Ze heeft een vrij er !" klonk 't luid van
boven.
Harry stond daar, stug en boos. Lize begon
te schreien.
,,Ze heeft een vrij er !" klonk het nog eens,
onbarmhartig.
,,Wil jij je wel eens stilhouden!"
Mijnheer Kooisma van der Meij werd niet
kwaad. Hij mocht het wel.... dat een jongen.... een klein beetje brutaal was.... een
klein beetje.... hm. ,Kwaje rakker, kom
eens beneden."
Half-lachend, half-aarzelend, liet Harry
zich van de trapleuning glij den en met een
sprong stond hij voor zijn vader, die zijn
rechterhand langzaam uitstrekte, en hem aan
't oor trok. Harry wist niet, of 't vriendschappelijk of bestraffend was. Het deed slechts
even pijn.
,,Harry, ik hoop, dat 't de laatste maal is,
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en dat je je voorneemt, om 't nooit weer te
doen."
Hij vond 't mooi, dat hij 't strak en deftig
had gezegd; wat er eigenlijk gebeurd was,
wist hij niet.
Hij peinsde: „een jongen kun je toch niet
aan banden leggen.... nee! nee! hij moet
wat deugnietenstreken uithalen."
De knaap wist dat hij 't dacht.
Maar Lize begon als een kind te grienen.
,,Hij mag ook alles doen! Hij mag ook alles
doen, en wat een meisje doet is altijd verkeerd. Ik zal later, als ik oud genoeg ben.. "
Violette inkt. Lydia van Offeren.

VIERDE HOOFDSTUK.
Soms kwam er een regentes, een heel enkele maal een regent naar Lydia kijken. Bij
de eerste vergadering van regentessen werd
ze gepresenteerd. Aan de hand van moeder
— ze voelde zich verlegen -- kwam ze de
kamer binnen.
„Dag, Lydia!" zei mevrouw Van den Heuvell, en ze strekte haar hand naar 't kind uit.
De andere dames knikten vriendelijk tegen
haar.
„Is ze zoet, moeder?"
„'t Is een zoet, gewillig kind, en we hebben Been last met haar. Ze komt me goed
van pas temidden van die kwade invloed."
Lydia zag met grote ogen om zich heen,
naar de mooi-geklede dames, die plechtig
om de tafel zaten. Ze begreep niet, waarom
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moeder — die ze ternauwernood kende —
haar uit 't spel had gehaald, en ze had 't maar
half goed gevonden, toen ze extra gewassen
werd. Nu stond ze heel beduusd naar al die
vreemde mensen te turen, en ze trok moeder
zachtjes aan de hand. Hiermede gaf ze te
kennen: ,ik wil weer gaan spelen," en ze
trok nog een keer, want moeder begreep
haar zeker niet.
,,Ja, ze is erg aanhankelijk. De juffrouw
zegt, dat we Been aanhankelijker kind hebben." Ze gevoelde moederlijk. Alles verkeerde voor haar in een vriendelijke stemming:
de regentessen prezen 't in haar, dat Lydia
aanhankelijk was, ze meende zelf, dat haar
hiervoor lof toekwam, en licht bloosde ze.
Ze streek Lydia over 't haar, knikte haar
toe.
't Kind vroeg vertrouwelijk:
,,Mag ik nu weer gaan spelen?" De dames
lachten.
,,Je moet vragen: mag ik nu weer gaan
spelen, m o e d e r! !" verbeterde mevrouw
Herpenborgch.
,,Mag ik nu weer gaan spelen, m o ed e r ?"
Welwillend lachte mevrouw Van den Heuvell.
,,Geef ons dan allemaal een handj a !" Mevrouw Outendijk Goversma tikte haar tegen
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de wang. Ze zei, zodra moeder plechtig met
het kind was vertrokken: ,Werkelijk een allerliefst meisje."
Toen Lydia boven kwam, stoof ze opgewonden op de spelende kinderen toe, die
haar weer dadelijk in de kring opnamen. Het
spel was een roes. Iedere dag opnieuw. Niemand van haar besefte, dat ze in een of gesloten maatschappij leefden. Ze vonden alles
gewoon, ze konden zich Been andere omgeving dan deze denken. De ene dag zonk
na de andere in vergetelheid weg.
Eens bezocht de bankier Storrink Kamminga met zijn dochtertje 't Blauwe Weeshuis.
Hij Bing dadelijk naar boven. Aaltje liep het
binnentredende kind niet tegemoet, hoewel
het lief keek, met haar blauwe ogen en blonde krullen: ze had 'n model-kinder-gezichtje
en figuurtje, een grote levende pop, die zoveel vriendinnetjes kan krijgen, als ze verlangt. De regent deed heel joviaal.
„Kijk eens, Mia, wat een lieve meisjes. Wil
je hier een beetje blijven spelen?"
Lydia kwam naar haar toe en bekeek haar
nieuwsgierig. De andere kinderen zetten
haar spel voort: Mia behoorde niet tot de
kring. Lydia strekte haar handen even naar
de blonde krullen uit. Het hoofd van het
mooie kind schoof onwillig terug.
„Geef Lydia nu een handje. Je bent toch
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Lydia van Offeren?" en de regent boog zich
jets voorover.
Lydia knikte.
„Kom, Mia, wees nou zoet, en geef 't kind
een hand] a !"
Mia trok haar hand dicht tegen haar
lichaam.
,,Ik wil niet. Laten we hier maar weer vandaan gaan."
,,Dat is niet aardig van je, Mia. Speel nu
maar met die kindertjes. Ik kom dadelijk
terug." Hij verliet de kamer, om naar moeder to gaan, en hij dacht: ,als ik straks terug
kom, doet ze wel met de anderen mee."
Nanneke den Dolder Bing even naar Mia
toe, rook de geur van 't fijne wasgoed, snoof
'tin, of ze de herinnering aan die reuk voor
altijd wou bewaren, en zei toen:
,,Me kont."
Toen liep ze naar de anderen terug.
De regent keek verwonderd, toen hij vlak
daarna in de kamer terugkeerde, en dezelfde groep terugvond, welke hij kort geleden
had verlaten. De kring spelende kinderen,
wreed-gesloten, Lydia en Mia tegenover elkaar, beiden rechtop, ze stonden onbewegelij k als vijandinnen.
,,Ga je mee?" vroeg mijnheer Storrink
Kamminga. ,Zeg de kindertjes maar goedendag."
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Mia knikte en sprak Been woord. Ook de
weesjes zwegen. Alleen Lydia zei na even
peinzen: ,Daag." Ze dacht er over na, waarom dat vreemde kind niet in 't blauw was gekleed en waarom 't niet in 't huis bleef.
Kinderen verenigd uit velerlei geslachten,
uit velerlei noodlot.
Aaltje, het dochtertje van burgermensen,
harde werkers, die in de zes jaar van hun
huwelijk twaalfhonderd gulden hadden bespaard.
Nanneke den Dolder, uit duistere geboorte. Men zei, dat haar vader een baron was
geweest, doch dit kon wel een praatje zijn.
Hilje, de dochter van een landbouwer uit
het Noorden, die welbeschut in zijn kleine
hoeve woonde, tot de Dood voor hem en zijn
vrouw onvoorbereid kwam.
Ordelijk en onordelijk, burgerijk en bohemien .... alien gekleed in 't zelfde blauwe
lijfje.... speelden Lydia, Nanneke, Hilje,
Aaltje en Mientje als goede zusters te saam.
Ieder nieuw kind, dat men in 't blauwe kleed
stak, werd zonder overgang opgenomen. Ze
werden door dezelfde wetten geregeerd.
Wie de wetten hield, was goed. Wie de wetten brak, onherroepelijk slecht. Geen meisje
scheen moeder te missen; ze werden gevoed
en gekieed als bij moeder thuis. Ze namen
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alle dingen aan, zoals zij kwamen; de jaren
tot de schoolgang klonken later als een
klank -- niet droef, niet blij, in haar herinnering terug.
Was haar jeugd zozeer verschillend van
die van andere kinderen?
Een enkele streling van moeder's handen.... een enkele blik van moeder's
open.... die misten ze wellicht, zonder dat
ze het beseften. En dan was hun leven rechtlij niger dan dat van andere kinderen. Men
prees haar minder. Men dreigde minder.
Men strafte meer.
Op een avond, dat de meisjes in bed lagen,
kwam de juffrouw even bij Lydia zitten.
,,Weet je al, dat je de volgende week naar
school gaat?"
,,De volgende week. Hoeveel nachten slapen zijn dat?"
,,Nu nog acht...."
,,Een nacht slapen en dan nog een en dan
nog cen?"
,,En dan nog veel meer, hoor."
„O, dat duurt dan nog heel lang, is niet?"
,,Nog heel lang."
Ze peinsde niet over het begrip „school".
Een ochtend, dat ze wilde gaan spelen, zei
de juffrouw, dat ze naar school moest. Toen
eerst werd zij opgewonden.
De school werd meest door kinderen uit
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de kleine burgerstand bezocht: van timmerlieden, smeden, winkeliertjes. Ze waren
voor het meerendeel vreemd van elkaar. Ze
werden door hun moeders gebracht en ze
bleven even verlegen als het groepje wezen
op de speelplaats staan.
Hilje zei eindelijk tot Nanneke:
,,We kunnen hier ook wel spelen."
Een lange stilte.
„De anderen doen 't ook."
Lydia hield zich stil. Ze keek om zich heen
tot ze minder angstig werd dan de anderen.
Ze liep zelfs even naar een kind toe, dat eenzaam tegen de muur van de speelplaats
stond.
„Hoe heet je?"
Het meisje keek een andere kant uit. Plots
kwam haar groter zusje op haar aanstuiven,
en ze keek vijandig naar Lydia.
„Dat is m ij n zu4je," zei ze, en ze
ging er voor staan, gelijk een moeder. „Ik
kan jou wel. Jij ben een blauw weeskind."
Lydia was verlegen. Geen groter misdaad
dan een blauw weeskind to zijn. Bedrukt en
beschaamd sloop ze weg, en ze voegde zich
met gebogen hoofd bij haar drie vriendinnetjes. En wonderlijk, Nanneke werd haar
vriendin.
Op de speelplaats liepen Lydia en Nanne-
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ke tesaam. De knikkers en kralen, welke ze
op haar verjaardagen hadden gekregen,
deelden ze eerlijk.
Ook in 't Blauwe Weeshuis zag men de
kinderen dikwijls bijeen. Ze hadden van
moeder gedaan gekregen -- het kostte heel
wat vals betoon van lief de — dat ze naast
elkaar mochten slapen, en iedere morgen,
als ze wakker werden, vroegen ze elkaar:
,,Heb je wat gedroomd?" Sommige morgens
lachten ze zo luid, dat Nanneke riep: „Pas
op, moeder hoort 't nog!" Dan verborg ze het
hoofd in de kussens, en ze proestten met
korte hikjes en snikjes; de slopen werden
soms nat van haar tranen.
Op school was soms een enkele blik voldoende voor haar tweeen, om haar to doen
schateren. De schooljuffrouw schudde het
hoofd:
,,Zo kan 't niet langer. Ik zal moeder een
briefje moeten schrijven."
Er Bingen wel eens uren voorbij, die Lydia
leken als het somber tikken van een klok in
een eenzame kamer. De uren van Nanneke's
ongenaakbaarheid: die voelde dan naar de
gaatjes van haar oorbellen, keek naar haar
eng, blauw jurkje en 't leek, of ze dadelijk
zou gaan schreien. Ze greep een boek, zette
zich in een hoekje en deed of ze las. Wie
haar naderde, oud of jong, kreeg een snauw.
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Als moeder dicht bij haar gekomen was, zou
ze tegen haar zijn uitgevallen. Lydia wist
precies, wanneer ze haar vriendin moest
ontwijken; ze nam in de kamerhoek tegenover Nanneke een stoel, en ze begon in haar
schrift te schrijven en zag soms schichtig
naar de andere kant. De spanning week plotseling. Nanneke begon te lachen en uitbundig te springen en te dansen. Ze kietelde Lydia vrolijk: „Kneine kneuter!" „Kleine kleuter," wou ze zeggen.
Eens kwam er uit de maatschappij-wereld
bezoek voor Lydia. De koster.
Hij gaf haar statig de hand en zei:
,,Wel, Lydia, wat ben je groot geworden."
't Kind zag hem aan, herinnerde zich en
herinnerde zich niet, dat ze hem wel eens
had gezien.
„Ik kom je de komplementen brengen van
je tante Mine, en ik heb wat lekkers voor je
meegebracht."
Lydia strekte dadelijk haar hand uit.
„Hoho, je bent niet veranderd, zie ik. Zal
ik voor je dansen, dansen als een bok.
Zie, zo dansen de bokken, als je d'r dichtbij
komt."
Hij waggelde heen en weer en streek haar
over de kin.
Lydia keek met grote open. Zij kende zijn
stem, ja, van het accent, dat hij sprak, had
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zij ook nog jets behouden. Ze wist niet waarom, ze voelde, dat hij Been vreemde voor
haar was.
„Wanneer komt tante Mine?"
,,Als de kersen geplukt zijn, want ze is in
dienst bij een kersenboer. Zal ik nog 'ns voor
je dansen? Dansen als een kalf? Oho, de
koster is een leuke vent, als-ie buiten z'n
dorp komt. Oho, de koster zet de bloemetjes
buiten."
,,Wanneer zijn de kersen geplukt?"
,,Ohe, je houdt van kersen? Je bent een
echt kind uit ons dorp. Achter 't aardappelland van je vader staan ook kersenbomen."
Hij dacht lange tijd na. ,Dat aardappelland
is nou van Scholten. Weet je wel, wie Scholten is?"
't Kind schudde haar hoofd van nee.
De koster zuchtte.
„Hij heeft het veel to goedkoop gekocht.
Nou, Lydia, ik moet weer verder."
Het kind gaf hem de hand. Bij de deur
keerde hij zich om. Hij grijnsde.
,,Oho, die koster. Ohe, die leuke sjors."
Hij trok lelijke gezichten, en keek ervan op,
dat Lydia niet lachte. Hij stak zijn tong uit
en trok aan zijn oren, en bracht toen --- zijn
grootste kunststuk — de punt van zijn tong
aan zijn neus. Lydia keek verwonderd, met
de ernst en onwil van volwassenen, die naar
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een komiek kijken, terwiji ze niet kunnen
lachen.
,,Ohe," zei de koster teleurgesteld. ,,Jij
hebt 'n poeier nodig, om to kunnen lachen.
Ohe."
De kersen waren rijp en tante Mine kwam.
Zondagmorgen, de klokken luidden, en
terwijl Lydia luisterde, lachte ze en klapte ze
in haar handen. De zon scheen, witte lichtbanen lagen over het linnen van de gordijnen. De lucht buiten moest wel diep-blauw
en wolkeloos zijn. Lydia kneep Nanneke in
de armen. ,Ze vindt het zeker goed, dat je
meegaat. Wat zullen we een pret hebben.
Waar zullen we naar toe gaan?"
„Je moet vragen, of we naar dat keffe moge van die speeltuin. Vroeger ben ik daar
ook vaak met moeder geweest. Dan gane
me schommele en wippe en ik zal je in de
draaimolen draaie.
,,Daar kan ik niet tege, want ik word er
misselijk van. Daar zijn ook andere kindere."
„He, nee! laten we niet met andere kindere
gaan spelen."
,,Waarom niet? Je hebt d'r aardige kindere bij, dat sel je zien. Seg, we selle lol hebbe, emmesse lol. Toen ik nog niet in 't weeshuis was, seg, d'r was 'n jonge in onze straat
en die wou met me vrij e."
,,Wat is dat, vrije?"
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„Vrij a .... dat is.... nou dat is vrije. D'r
was 'n meisje van twaalf in onse straat en die
had 'n vrijer. Die ston altijd aan de deur as
't donker was."
Ze schudde van de pret.
,,Ik wil later drie vrijers hebbe."
Welk een dag! Tante Mine mocht haar beiden meenemen, en eerst wandelden ze door
't Vondelpark, ieder aan een hand van Tante
Mine. Ze praatten over moeder, die zo
streng was, maar lief was ze ook wel, over
de weeshuisjuffrouw, die ze zo lief vonden,
over de juffrouw op school, over Hilje,
Aaltje, Mientje, over de kinderen van haar
klasse. Ze vroegen tante Mine wat ze hiervan vond, en daarvan, en eensklaps riep Lydia uit:
„Vandaag ben je mijn moeder, niet, tante
Mine?"
,,Van mij ook?" vroeg Nanneke jaloers, en
ze wreef haar gezicht over tante's hand. Ze
praatte niet over vrijers. Ze werd helemaal
kind.
Ze gingen naar Artis, en alle drie, Tante
Mine meegerekend, raakten ze onder de indruk, toen ze bij de herten kwamen.
„Jammer, dat we Been brood hebben meegenomen."
„Houden ze dan van brood?"
„Of ze!"
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,,Wacht, ik zie daar een man staan, misschien wil die wel brood geven."
Nanneke kwam natuurlijk op deze practische inval. Zij, een kind van de grote stad!
De twee anderen provincialen!
De meisjes renden er lachend heen. De
man had wel koekjes.
,,Wil jullie wat kakies?"
,,Zouen de herten ook fijne koekjes lusten?"
Tante Mine aarzelde.
„Ik weet het niet."
,,He, laten we 't proberen?!"
Tante Mine zag ineens de trekken van de
moeder in 't kleine, bleke gezichtje terug, en
ze moest denken: „Het is immers een weesmeisje! Het is immers een weesmeisje."
Ze glimlachte ontroerd.
,,Hoe duur zijn ze?"
„brie voor tien cent," zei Nanneke. ,Ik heb
't geleze, doar in 't keff6. Doar stoat, drie om
'n dup."
Tante Mine grabbelde een dubbeltje uit
haar portemonnaie. In een ogenblik waren
de twee kinderen terug.
„Nou moet je de koekjes in tweeen breken."
„0, dan hebben we er zes, tante Mine."
Ze gingen alle drie tegen 't hek staan en
lokkend hielden ze de koekjes voor zich

63
uit. Lydia bloosde van geluk. Misschien
mocht ze een van de kleine hertjes wel
aaien. Ze hadden zeker een fluwelig velletj a .... Langzaam kwam een ree naderbij,
het kopje iets uitgestrekt en met snuffelende
neus.
„Hij gaat natuurlijk 't eerst naar mij toe,"
fluisterde Nanneke, „want ik heb 't grootste
koekje. 't Grootste koekje heb ik lekker uitgezocht."
,,Sj.... sj.... je maakt ze verschrikt."
Tante Mine was opgewonden, Ze genoot
kinderlijk. De ree bleef even staan en
stampte met de hoef op de grond. De klare,
vragende ogen zagen naar de uitgestrekte
koekjes. Hij naderde voorzichtig, stap voor
stap. Hij aarzelde, en trachtte to begrijpen.
Wat wilden de drie wezens, die iets, dat zoet
rook, naar hem uitstrekten? Eindelijk kwam
een wolk van milde voedselgeur hem in de
neusgaten, en hij werd door honger naar het
gevaar geleid.
,,Hij komt naar mij toe."
Ze was bleek van verlangen.
,,Stil toch, Nan!"
De ree wachtte nog even. Het snoetje
snoof, snuffelde, en eensklaps lekte het tongetje over Lydia's koekje. 't Meisje beefde.
Ze voelde geheime zekerheid, dat 't beestje
niet zonder reden 't eerst bij Naar was geko-
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men: Nanneke zei zelf, dat die het grootste
stuk had. Ze streelde de ree over de kop en
was blij.
De andere dieren kwamen ook, met rappe
pootjes, moedig, nu de kameraad 't gevaar
had getrotseerd.
Welk een feest!
,,En waar gaan we nou naar toe?" vroeg
tante Mine.
,,Naar 't keffee, ik weet 't wel. Eerst lijn
negen en overstappe op de Pont."
,,En wat is dat dan?"
„Een speeltuin."
De speeltuin bij de grote stad, een lapje
grond.
„Weet je nog wel, dat bij jou aan huis
vroeger ook een speeltuin was?"
,,Nee, heb ik d'r ook wel gespeeld?"
,,Daar was ook een schommel en op de
wei was een kettingbrug en daar moest je
heel gauw over lopen, anders werd je
nat."
,,Wij hebben hier ook wel grote speeltuine,
maar daar moet je zo'n eind voor lope. Ik
wou ook wel naar Lydia's speeltuin. Daar
word je nat op je gat."
Nanneke's cafe was overdag een speeltuin
en een scharreltuin 's avonds. Zolang het
licht was, zaten in de prieeltjes eerzame
vrouwen, die haar breiwerk bij zich hadden,
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en ze bestelden thee voor zoveel personen,
of limonade of gemberbier, soms boerenjongens. Des avonds veranderde de keurige
kellner geregeld in een gemeenzaam individu, met vetvlekken op zijn overhemd, dat
precies wist, of hij met een nieuweling of
met een volleerde had to doen, en dan of zijn
beschermheerschap of zijn medeplichtigheid
deed gelden. Hij liet de nieuweling wijn be
stellen, en berekende hem die ver boven tarief.
Hij vergiste zich nooit in de aard van het
bezoek.
Tante Mine was niet zo knap meer als in
de dagen, dat de koster haar op de donkere
weg een arm had willen geven. De kellner
taxeerde juist:
,,Twee weeskinderen van 't Blauwe Weeshuis en een tante van buiten. Tien cent fool.
Op z'n hoogst."
Hij bracht haar naar een van de prielen,
sloeg met zijn servet tegen de stoffige tafel
en zei tegen de kinderen, met blanke stem,
niet vriendelijk, niet minachtend:
,,Seker limonoade mit een rietje."
,,Grenadine," zei Nanneke. „Van dat rooie
goedje. Da's lekker, Da's emmes faan."
,,En u?" vroeg de kellner tante Mine, en
hij sloeg nogmaals met zijn servet tegen de
tafel.
In dezelfde Spiegel 3
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,,Gemberbier."
De kellner knikte beschermend.
,,Daar heb ik ook al aan gedocht, juffrouw.
't Sel wel op gemberbier aatdroaie, meende
ik al so."
Onmiddellijk voelde tante Mine zich thuis.
Alleen 't gezelschap, om wat mee te keuvelen, ontbrak haar en zelfs dit Bemis duurde
niet al te lang, want een burgerjuffrouw van
haar postuur kwam 't prieltje binnen, terwijl
de kinderen aan 't spelen waren.
„De kellner sei: -- ik sou maar bij u ingoan. D's is geen prieeltje meer vra. Dat gebeurt wel 'ns meer om disse tijd van het joar.
U permitteert, niewoar? Vrouwe onder mekoar."
„Natuurlijk .... gaat u toch zitte. Ik ben
blij, als ik eens mense zie."
,,Dat vin ik auk," zei de vreemde juffrouw.
,,Minsen, maar minsen, om mee om te goan
— och Heer!" Ze kneep haar ogen dicht. ,,En
bin u hier met uw kindertjes, juffrouw?"
,,Ik ben 'n weduwe zonder kindere. Nee,
ik ben hier met 'n nichtje en 'n vriendinnetj e,
allebei blauwe weeskindertjes. Ik kom hier
ver vandaan. De reis is zo duur, maar nou
gong d'r een autobus, voor een vijf en twintig, met mense, die naar 't Rijksmuseum
woue en daar heb ik meself bijgevoegd, zal
ik maar zegge."
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,,Weeskindertj es .... och Here! Daar doet u
goed aan, juffrouw."
,,M'n nichtje is een schat van een kind.
Och, juffrouw, als ik een eige huis had, wil
u dan wel geloven, dat ik het graag mee zou
willen nemen, en opvoeden als mijn eigen
kind? Maar ik ben ook in dienst, en u begrijpt en dan die heren, nou, u weet er alles
van."
,,Ja, noatuurlijk, juffrouw, da ken je niet
doen. Om vreemde mense lastig te falle,
met sau'n k i n d, dat nog niet eens je
age kind is. Dat goat niet. Och, och, je hoort
toch wat in de wereld."
Tante Mine vertelde 't hele verhaal, hoe
't begonnen was met de liefde van de twee
mensen, en ze rafelde precies iedere kleinigheid uit, als leefden ze nog beiden, en als
deden ze haar nu eens recht, dan weer onrecht; haar stem klonk effen of toornig, al
naar gelang. Soms kwam een kind, soms allebei, om even aan 't rietje te zuigen, en om
te vertellen, dat ze zo'n plezier hadden. De
vreemde juffrouw gaven ze allebei een
handje, en toen bekommerden ze zich niet
meer om haar.
Als de kinderen in 't prieel stonden, onderbrak tante Mine even haar verhaal en de
vreemde juffrouw streek medelijdend over
't blauwe lij f j e van het ongeduldige kind.
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Wat niet spelen met andere jongens en
meisjes?!
Ze werden eenvoudig in hun kring opgenomen. Ze kenden elkaar's naam niet — ze
riepen alleen: „He, ja doar!" of ,Seg, jonge
doar!" of „Dat meisje mot! ...." Ze schommelden en wipten en draaiden, en liepen elkaar na om de onverstoorbare kellner heen,
ze renden en sprongen.
Bij de ingang van 't cafe -- op de scheiding
tussen de kroeg en van de tuin — stond een
automaat, een gele, metalen kip, die op haar
rug een gleuf droeg.
„Were 10 cent in de gleuf," luidde het suggererend bevel, op een bordje voor de metalen kip geschreven. En aan de buikzijde
stak een koperen trekker uit.
Een groot meisje wiep onverschillig-weg
een dubbeltje in de gleuf, trok aan de trekker, en het stuk chocola, dat naar beneden
gleed, nam ze kalm weg en peuzelde 't op.
Zodra Lydia en Nanneke dit hadden gezien, kregen zij een wilde lust, om een dubbeltje in de gleuf to gooien. Ze keken elkaar
aan.
Nanneke riep uit:
,,Ik sel om een dubbeltje goan vroage. Seg,
ik wil ook wel 'ns an die trekker van de W.C.
trekke. Emmes, d'r komp geen woater aat,
maar sjekeloa. Seg, se ken segge, dat ze 't nie
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wil geve. Den hebbe we d'r auk niks mee
verlaure."
De blauwe weeskinderen kregen een stuiver weekgeld, maar dit werd trouw bewaard
om met Sinterklaas cadeautjes voor moeder
en de vriendinnetjes te kopen. Nanneke liep
met rappe benen naar 't prieeltje. Lydia volgde traag.
„He, krijgen we nauw en dubbeltje, om in
de kip te gauie. He, toe nauw."
De vreemde juffrouw, die 't cafe vaak had
bezocht, begreep haar onmiddellijk.
„Och, Here!" zei ze, en ze streelde 't blauwe lijfje. Uit haar portemonnaie nam ze een
dubbeltje.
„Hier, lief kindje."
Heel zoet gingen de kinderen — na deze
dag van geluk met tante Mine mee naar
't Huis. Tante Mine werd stil. Ze speelde
telkens met Lydia's hand. Bij 't Huis begon
ze zachtjes te schreien.
,,Als ik 't had gekund, kindje, Lydia, had
ik je immers gehouwe. Maar ik kon niet.
't Leve is hard. Och, jij weet niet, hoe hard
't leve is. Met mijn m'nhere. Ik, ongelukkige
vrouw."
Later werd deze dag voor de kinderen als
een grote, grillige zonnevlek.

VIJFDE HOOFDSTUK.
Er kwamen voor de vijf meis j es, Hilje,
Aaltj e, Mientj e, Nanneke, Lydia drie maatschappijen te bestaan: de eerste en de voornaamste was die van 't Blauwe Weeshuis; de
tweede en de vertrouwdste de school-maatschappij; de derde en de vaagste de grote
maatschappij buiten 't Huis. Van haar zevende tot haar elfde jaar ongeveer leefden ze
in 't Blauwe Weeshuis en de school, zonder
eigenlijk begrip te hebben van de dreigende
machine daarachter. Tussen haar elfde en
twaalfde begonnen ze te voelen, dat buiten
haar klein leventje nog de wijde wereld bestond. Ze kregen een stevige kijk op de
macht van regenten en regentessen. Wat betekenden tussen haar zevende en elfde jaar
de regentessen en 't kind, dat haar soms bezocht, Mia of een ander?
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Een enkele maal als Nanneke heel stout
was geweest, moest ze voor de dames-regentessen verschijnen, die als rechters plechtig
achter een groene tafel zaten. Net beschuldigde kind stond dan voor haar, en wachtte
deemoedig en onder de indruk. De damesregentessen spraken streng, en ze kenden
de fraze, waarin ze zelf trouwens heilig geloofden. Ze zeiden haar woorden van-uit de
hoogte tot de laagte, en ze vonden instinctief
de juiste klank, welke de heer heeft tot zijn
slaaf, de meester tot zijn knecht, de onafhankelijke tot de afhankelijke. Meestal
schreide Nanneke onmiddellijk, en ze beloofde beterschap, vol minachting voor de dames achter de tafel.
Toen ze ouder werden, begonnen ze ieder
verschillend tegenover het leven to staan.
Hilje geloofde in de fraze. Ze geloofde In
de deugd der regentessen en van moeder en ze geloofde in plicht en gehoorzaamheid.
Nanneke verzette zich. Toen ze vijftien jaar
was, moest ze voor de zoveelste maal voor
de regentessen komen.
Mevrouw Van den Heuvell zei en ze meende `t:
„Praat met ons, net als je met je moeder
zou hebben gepraat."
Nanneke, mokkend:
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,,Ba moan moeder stoan ik niet echter een
groene toafel."
Mientje zou overal geworden zijn, wat ze
hier werd: een kind, dat de feiten aanvaardde. Na iedere vloedgolf stapte ze bedaard
weer verder. Ze wist nu wel, dat niemand
haar liefhad, en later wist ze, dat niemand
haar beschermde, doch ze aanvaardde haar
lot, zonder moed, zonder wanhoop. In deze
tijd al ontwikkelde Aaltje zich tot 't gewone
burgermeisje, met enge begrippen en zin
voor huiselijkheid.
Maar Nanneke.... ze voelde een zo grote
minachting voor de fraze, dat ze er de regentessen en moeder om haatte, van 't eerste
ogenblik, dat ze de leugen begreep. Wel kon
ze braafheid huichelen, en ze kende van die
eigenaardige vleiende bewegingkjes, welke
men eerder bij een volwassen dan bij een
klein meisje zou verwachten. Ze kon de onderworpene spelen, terwijl ze diep in zich
zelf spotte. Op ongeveer twaalfjarige leeftijd
leeftijd dacht ze dikwijls: ,Ik zal het ze allemaal betaald zetten," en deze droom was een
zoete wellust.
Lydia leefde het meest van alien in zich
zelf. Ze bevroedde niet, ze bevroedde nooit,
welbeschouwd, dat er andere machten be
stonden, dan welke zij kende. Ze was nu nog
geheel vrij van haat en afgunst; sterker, ze

73
wist niets van haat en afgunst en dikwijls
begreep ze door haar onwetendheid ook de
kindermaatschappij om haar heen niet.
Ze leefde temidden van de anderen, en
verre. Ze werd verteerd door een oneindig
heimwee achter verlangen naar liefde en
tederheid. Verlangen naar liefde werd wellust. ledereen, die ze in haar dromen en mij meringen betrok, kreeg ze lief; doch veel
sterker nog was de drang, om liefde to ontvangen.
In 't weeshuis ging deze felle, pijnlijke
hartstocht, die haar soms 's nachts stil deed
schreien, niet uit naar moeder, mevrouw
Allertsma. Vreemd! Mevrouw Allertsma beschouwde Lydia al vroeg als een volwassene, terwijl ze toch een jaar later dan de anderen van kind meisje werd, en daardoor
niet dadelijk in de gesprekken van Nanneke
en Mientje werd betrokken, geheime, prikkelende gesprekken, waarin de figuur van
,,de jonge", „de man" al uitkwam.
„Waarom lachen jullie nou?"
,,Nou, daarom."
„O, weer daarom. Jullie zijn....
Mevrouw Allertsma hield toch niet van
Lydia. Ze vond haar zonderling, overgevoelig, niet-practisch.. dat niet alleen. Ze stond
vij andig tegenover Lydia, omdat 't meisj a dit
idealisme van de jeugd, dit jong-vrouwelijk
of
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vertrouwen, deze meegaandheid bezat. Mevrouw Allertsma VREESDE Nanneke, zoals ze
vaak voor haar stond en kalm-weg zei:
,,Me kont."
,,Wat zeg je, Nanneke?"
,,Ik seg, ik kon dat wel doen, moeder."
Onvervaard zeilde die in de ongelofelijkste leugen. Dan zweeg moeder, angstig, of
Nanneke niet eens schande over 't weeshuis
wou brengen, en zij durfde zich daartegen
niet verweren. Maar als 't erop aankwam,
was moeder vriendelijker voor Nanneke
dan voor Lydia. Dit werkte zo op Lydia in,
dat ze het verlangen naar strelingen, aanhalingen, vleiende kir-woorden van moeder
stelselmatig wegduwde, als dit haar mijmerende geest desondanks binnendrong.
In 't Weeshuis hield Lydia van de juffrouw,
en de juffrouw hield van haar. De juffrouw
kon moeder niet goed uitstaan. Dit zei ze
nooit, maar onbewust merkte Lydia 't, en ze
heulde met de juffrouw, opstandig koos ze
haar partij, vervormde moeder's woorden
tot ze lets anders betekenden, niemand anders dan zij kwam voor de juffrouw op, zij
moest de juffrouw beschermen. Ze dacht er
soms over, om voor moeder te gaan staan
en te zeggen:
,,U bent slecht.... ssslecht," met alle S'sen
zoo scherp mogelijk gezegd.
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Ze liep eens met Nanneke en vertelde haar
jets van haar onmetelijk geheim.
,,Ik vin juffrouw 'n snoes en jij?"
,,Se ken de kouwe koorts krijge."
,,Maar waarom zeg je nou zoiets, Nanneke?"
Ze stond stil, 't leek haar toe, of de tranen
dadelijk wilden komen.
,,Nouw, wet is d'r dan toch an die juffrouw.
Se wordt d'r toch foor betoald? 't Is makkelijk, so'n boantje. Doar teikende ik me hele
lefe foor."
,,'t Is niet waar. Juf is 'n snoes."
„'t Lijkt me toch 'n saoi leife, haur. As ik
groter bin, dan sel ik wel wat anders soeke.
Emmes."
,,Waarom ben je altijd zo?"
,,Me kont."
Hoe kon 't, dat ze toch zoveel van Nanneke
hield? Als ze tante Mine schreef, schreef ze
over de juffrouw of over Nanneke, een heel
enkele maal over de anderen, nooit over
moeder.
Tante Mine deed het huishouden bij een
bejaard rentenier. Voort 't eerst weer sinds
haar huwelijk voelde tante Mine een eigen
dak boven 't hoofd, en na een maand of drie
vroeg ze mijnheer:
,,Mag mijn nichtje, een weesje, hier in deze
vacantie komen logeren?"
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,,Hoe oud is ze?"
„Bijna twaalf ! Een heel ordelijk kind. Ze zal
niks merken."
,,Je hebt kinderen en kinderen. Twaalf
Saar....
,,Dit is een kind."
„Nou, It mij goed. Als ik er maar niet te
kort door loom. Trouwen doe ik niet met je,
maar tekort komen wil ik niet."
Lydia reisde alleen. De juffrouw, die een
andere richting uitging, kocht een kaartje
voor haar, zorgde dat ze in een coupe voor
vrouwen kwam te zitten, en It meisje kroop
in een hoek weg. Gelukkig.... niemand bekommerde zich om haar. Ze hielde de handen op haar schoot en maakte zich zelf smal.
Twee vrouwen waren zacht aan It praten.
„Aatteplan ratteplan daar komen we an
-- we hebben Been schoenen en kousen an"
zongen de wielen van de wagon, en daar
luisterde Lydia dromend naar, de woorden
neurieden in haar geest mee. Soms keek ze
naar buiten, en dan dacht ze aan de brief,
die ze Nanneke wou schrijven. Alles wilde
ze haar vertellen. Nanneke was haar grote,
haar enige vriendin. Hoe ze soms ook te
saam kibbelden, ze hielden onverbreekbaar
van elkander. Op een klein station stapten
de vrouwen uit, en een paar nieuwe kwamen
in de coupe. Deze letten op het meisje in
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haar uniform van 't Blauwe Weeshuis. Ze
zaten haar een tij dj a nieuwsgierig aan te
kijken, zodat 't kind schuw haar hoofd omdraaide.
Ze bekeken haar nauwkeurig. Ze taxeerden prijs en kwaliteit van haar blauwe lijfje,
van haar hoedje, van haar kousen en schoenen. Ze keken elkaar aan, en schudden het
hoofd.
,,Een blauw weeskind. Waar ga je naar
toe?"
,,Naar me tante."
,,Je hebt daar zeker in 't weeshuis zeker
wel een goeie behandeling. Hoeveel maal
krijg je per week vlees?"
,,Viermaal, juffrouw."
„En 't overige navenant, zeker?"
De vreemde juffrouw zette een streng gezicht. Het weesje keek het raam uit, omdat
ze 't woord ,navenant" niet begreep.
,,Hoe lang zijn je vader en moeder nou al
dood? Ik durf te wedden, dat je 't beter hebt
als vroeger in je huis. Nou?"
„Ik weet het niet," zei Lydia. „Ik heb nooit
m'n huis gekend."
„Ik wou, dat ze mijn kinderen viermaal in
de week vlees gaven."
De trein hield zijn vaart in. De wagens
knarsten over de rails.
„We zijn er!"
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Tante Mine haalde haar af. Ze kuste haar
luide. Lydia begon to schreien.
„O, tante Mine, daar waren zulke vreselijke mensen in de trein."
Tante Mine schrok.
,,Je hebt toch ,Vrouwe" gereisd, kindje?"
,,Zulke vreeselijke juffrouwen. Ze hebben
me alles gevraagd."
,,Kom, dat is niet erg. Je bent nu bij tante
Mine. Zoo gauw we kunne, gaan we naar
de Roe. Dat is hier niet ver vandaan. Zondagsmiddags ben ik vrij !"
„Ik ben blij, dat ik bij u ben. 0, ik ben zo
blij. Ik wou, dat ik altijd bij u mocht blijven, en dat Nanneke dan bij ons kwam
logeren."
,,Ja, dat kan nou eenmaal niet. De koster
heeft ook naar je gevraagd. Je hebt daar
vroeger, voor je naar 't Huis ging, met de
kindere gespeeld, of weet je dat niet
meer?"
,,Ik wil in de vacantie nou altijd bij u blijyen. Mag dat?"
,,Och, dat kan toch niet, Lydeke."
,,Waar slaap ik?"
„Je slaapt bij mij — in mijn kamer zijn twee
bedsteje."
,,He, ik dacht, dat ik bij u in bed mocht
slapen."
,,Nee, nee.... ik woel zoo."
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't Kind begon to lachen.
Ze kende in het dorp niets terug. Ze liep
als in een vreemde plaats, keek verwonderd.
Ze spelde de namen voor de huizen, de winkels. Soms liet ze de hand van tante Mine
los, en bleef ergens, waar ze het merkwaardig vond, staan. Ze zei dan ademloos:
,,Ik wil Nanneke alles, alles schrijven."
Op de weg kwamen ze een oude heer
tegen, hij leunde op zijn stok. Hij bleef staan
en zeide Mine goedendag.
,,Wat voor een kind heb je daar bij je?"
,,Kent dokter haar niet meer? Dat is Lydia van Off ere. Lydia ken je dokter niet
meer?"
„Wel, wel, wel, is dat Lydia van Offeren?
Ik heb je heel wat flikjes gegeven, in de tij d,
dat je vader en moeder ziek lagen. Dat zul
je niet meer weten. Je bent zeker altijd
zoet."
Hij zag haar plotseling voor zich als een
heel klein kind: het smalle, bleke gezichtje,
waarin nog de vage, de diepe schemering
van verwondering droomde, ogen van een
jong kind, dat alles nog in verloren peinzen beschouwt.
,,Je hebt de ogen van je moeder." De oude
man glimlachte berustend. ,Je moeder was
eigenlijk niet zoveel ouder als jij, toen ze
dood Bing. Ook 'n kind. Je hebt dezelfde
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ogen als zij toen. Wonderlijk!" Hij stond stil
en mompelde voor zich heen.... ,Merkwaardig, de gelijkvormigheid .... " Hij tikte
haar zacht tegen 't voorhoofd. ,Zoet blijven,
hoor!"
,,Vind je 't geen mooie villa?" vroeg tante
Mine trots. „Hier woont mijn mijnheer."
Een van de mooiste huizen in 't dorp, met
zijn deur en zijn bel en zijn voortuintje met
een tulpenboom, een bankje en een paar namaak-Empire zuilen. Het had twee verdiepingen!! Mijnheer dacht er zelfs over bedden
te kopen, maar waar eenmaal bedsteden
waren, nou, het bracht maar kosten mee, om
dat te veranderen.
,,Ik heb de sleutel. Mijnheer laat me de
sleutel. Je moet eerst mijnheer goedendag
zeggen, dan mag je in de tuin hierachter
gaan. Ik zal mijnheer vrage, of je pruime
mag plukke. Pruime als eiere zo groot, en
zo zoet.... ze smelte je op de tong. Zulke
pruime krijg je niet in de stad."
Het kind dacht na.
,,Mag ik zoveel eten als ik wil?"
,,Ja, dat mag, ja, als je er niet te veel van
eet."
,,Wanneer mag ik d'r dan naar toegaan?"
„Eerst mijnheer een hand geven!"
Mijnheer Martens keek bij de binnenkomst
van 't meisje over zijn bril heen. Hij zat in
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zijn overhemd, een klein, schraal, hanig kereltj e, lid van de gemeenteraad.
„De trein is mooi op tijd. Jullie hebt ook
tamelijk hard gelopen."
Hij keek Lydia aan.
„Je lijkt niks op je tante. Nou, ik hoop, dat
je hier plezier hebt."
Die nacht sliep Lydia in een ouderwetse,
zachtkrakende bedstede naast tante Mine.
Ze vond de kleurige gordijnen mooi, en ze
beloofde zichzelf, dat ze de volgende morgen vroeg wakker zou worden om naar de
figuren te kijken. Ze sliep rustig in.
Voor 't licht schrok ze wakker, misschien
door de stilte om haar heen. Het leek haar,
nee, ze wist het zeker, dat ze al een hele tijd
alleen lag. Ze ging rechtop zitten, fluisterde
in de nacht:
„Tante Mine, tante Mine."
Ze stak de kaars aan, ze kon de lucifers
net uit de bedstede bereiken.
,,Tante Mine."
Tante Mine was er niet. Het kind rekte
zich zo ver mogelijk naar voren. Ze staarde.
Haar voorhoofd bonsde. Ze durfde niet meer
naar de bedstede te zien en ze wendde zich
om. Toen kwam de troostende slaap, en langzamerhand dommelde ze in.
Onmiddellijk na haar zeker ontwaken
waagde ze het naar de bedstede te zien en
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tante Mine sliep er vredig. Lydia voelde zich
gerustgesteld en ze keek glimlachend naar
de figuren van It gordijn voor haar.
De nacht daarna schrok ze opnieuw wakker, bevangen door de stilte en door de vrees,
die, hoe diep ook verzonken, in haar wezen
was gebleven. Ze riep niet: ,,Tante Mine." Ze
luisterde naar de geluiden in het huis. Ze
hoorde het klok-tikken in de pronkkamer. Ze
boog haar hoofd over de bedstede-rand. De
stilte.... Of werd de stilte niet verbroken .... door gemurmel van stemmen? ...
Tante Mine praatte.... Nee, ze vergiste zich.
Iedereen sliep.
Tante Mine kwam tegen de morgen terug,
ze sloop op blote voeten.... en ze zag, dat
het kind wakker was.
„Kun je niet slapen?"
,,Ik ben zo bang. Ik heb uw stem beneden
gehoord, al maar praten, en.... en toen ... .
ineens stil."
,,Dat kan niet, hoor."
„Heus ! Ik lig al wel drie uur wakker."
Tante Mine bleef rechtop in de kamer
staan.
,,Je vergist je, Lydia."
„Nee, heus niet. Ik heb 't toch allemaal
duidelijk gehoord. Ik heb uw stem gehoord!"
Lydia begon to schreien. Ze wist niet waarom.
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,,Ik heb last van slaapwandelen. Wist je
dat niet, Lydia?"
,,Och, waarom heeft u me dat niet gezegd.
Ik ben zo bang geweest."
Ze keek tante Mine aan.
,,Als ik 't geweten had, zou ik wel hebben
geslapen, maar ik wist niet, waar u bleef, en
dat maakte me juist zo bang. Soms dacht ik,
dat ik mijnheer ook hoorde praten."
Ze lachte even; ze werd ernstig.
„Tante Mine, is het niet naar, om slaap
te wandelen?"
„Ik heb er in lange tijd geen last van gehad. Je moet er niet met anderen over praten."
,,Waarom niet?"
„'t Zou mij mijn betrekking kunnen kosten.
Ze willen geen mensen hebben, die niet helemaal gezond zijn. Zieke mensen worden aan
de dijk genet. Zul je er niet over praten? Beloof je het mij?"
„Ja, natuurlijk ....
Toen ze op weg Bingen, om de koster te
bezoeken, zei tante Mine:
„Dus je vertelt het niet, hoor, dat ik er vannacht ben uit geweest."
„Nee, tante Mine." Het kind dacht bij zichzelf: ,IK ZAL HET NANNEKE OOK NIET
SCHRIJVEN, want die zou misschien iets
slechts van tante Mine denken."
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Ze wist niet, wat dit „iets slechts" kon zijn.
Wanneer ze over de gebeurtenis dacht, zo
besloot ze, zou ze op haar lippen bijten: dan
kon ze zich niet verspreken.
De koster zat in zijn leunstoel en hij
knikte.
,,Kijk eens aan, Lydia, met je mooie naam,
wat ben je groot geworden. Hoe lang is het
geleden, dat ik je gezien heb?"
,,Heel lang, geloof ik, mijnheer."
„En wil je hier blijven, of wil je met kinderen spelen?"
Lydia antwoordde niet.
„coed, ga dan maar straks. En wat willen
de dames gebruiken, een advocaatje, een
anisette, een glaasje boerenjongens?"
,,Ze heeft nog nooit sterke drank in 't Weeshuis gehad .... "
Lydia kreeg een klein glaasje met geel
vocht voor zich, en ze dee net als tante Mine,
ze lepelde in de advocaat en proefde die met
hapjes, niet met slokjes. Ze kreeg ook iets
roods met morellen.
,,Dat geloof ik wel, dat je zoiets niet in
het Weeshuis krijgt. En vertel me nu eens,
komen daar regenten en regentessen ook
wel eens? Dat zijn deftige mensen, heel
rijk."
,,Nee, ik zie ze bijna nooit."
,,En mijnheer Kooisma van der Mey?"
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,,Nee, niet vaak."
,,Die zou hier 't hele dorp wel kunnen kopen, als hij dat wou. Alle Kooisma's van der
Mey's zijn rijk."
De koster kende iedere rijke familie in het
land. Hij liet Lydia alle namen noemen, die
ze kende, en met blijdschap kauwde en herkauwde hij de klanken. Dat Mia soms in het
Blauwe Weeshuis kwam spelen, deed hem
van vreugde opspringen.
,,Wat zeg je, komt die bij jullie spelen?
Weet je wel, dat haar vader tot de hoogstaangeslagenen in 't land behoort?" Hij peinsde: „De weldadigheid is gelukkig de wereld
nog niet uit. En speelt ze gewoon met jullie
mee?"
,,We vinden 't niks prettig, want we spelen
altijd samen, ziet u, ik meestal alleen met
mijn vriendinnetje."
,,IK zou blij zijn, als MIJN kinderen met de
jongedame mochten spelen. Maar jullie weten niet, welk een gunst jullie bewezen
wordt."
Lydia stond op.
,,Mag ik nu naar de tuin gaan, mijnheer,
om to spelen?"
,,Je hebt je morellen niet uitgedronken,"
zei tante Mine.
„O, moet ik dat?"
Gehoorzaam lepelde ze het glaasje leeg.
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In de tuin stond een klein prieeltje en daar
Bing ze moe en droefgeestig, 't hoofd in de
handen, zitten.
,,Waarom?" dacht ze voor 't eerst van haar
leven.
Ze voelde zich zo eenzaam en onbevrijd,
ze kon zich niet verweren tegen de nieuwe
gedachten. Ze dacht voortaan telkens:
,,Waarom?"
Ze ging uitsluitend met tante Mine om en
praatte alleen met tante Mine. Op het laatst
dacht tante Mine er nooit meer aan, dat ze
met een kind sprak. Lydia luisterde.... ze
probeerde to begrijpen ... .
Zondagmiddag had tante Mine vrij. Het
was mooi weer. Geen schaduw lag er in de
stille dorpsstraat.
,,We moesten gaan wandelen.to
En ze wandelden.
Ze kwamen op de dijk eerst nog enkele
mensen tegen, die bedachtzaam, bijna plechtig groetten. Men hoorde aan hun stem: „Het
is Zondag. Wij hebben de tijd. Alle mensen
hebben de tijd."
,,We kunnen de binnenweg naar de Roe inslaan.... dan kun je 't huis bekijken, waar
je geboren bent."
„He j a, tante."
,,Zie, daar heel ver kun je de laan zien,
naar de Roe, de rechte weg. Daar heb ik ge-
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hold om de dokter te halen, dat verzeker
ik je"
,,Hebben vader en moeder zoveel van elkaar gehouden, tante?"
,,Ja, kind, God zegen je."
„Zoals ik van Nanneke den Dolder
houd?"
,,Och, kind, dat is toch niet met elkaar te
vergelijken."
,,Waarom dan niet? Houden we dan niet
veel van elkaar?"
„Ja, natuurlijk wel, maar 't is wat anders.
Vriendinnen gaan heel makkelijk van elkaar
af. Vrouwe kunne 't bijna nooit goed met mekaar vinde, ze doen wel vriendelijk onder
mekaar, maar mene, ho maarl Man en
vrouw.... dat kan soms goed gaan, as ze
beide verstandig kunne weze."
,,Ik en Nanneke gaan nooit van ons leven
van mekaar. We blijven bij elkaar."
Zwijgend liepen ze naast elkaar voort. Een
wipstaart streek op het pad en tripte met
huppende staart vooruit.
„Kijk 'ns, tante, wat een mooi vogeltje. Zo
een heb ik er nog nooit gezien, tante Mine.
Net zilver, dat vloeit."
,,Ja, jij bent gelukkig. Maar IK ben een
eenzame vrouw. Denk daar later altijd aan.
Als je alleen staat, doe je veel, wat je anders
niet zou hebben gedaan. Ook met de manne

88
bedoel ik. Denk d'r aan, as je alleen bent, later
as tante Mine d'r niet meer is en je denkt
over tante Mine na."
„Ik ben nu toch al alleen, tante Mine."
Ze bleef staan. Ze vouwde haar handen.
,,Dat ben je ook."
,,Kijk eens.... het vogeltje vliegt weer
weg. Hoe heet het?"
,,Een wipstaart. Je moet hier kome, als
de boeren aan het ploege zijn. Dan loopt de
wipstaart achter ze aan."
„Ik kom hier gauw weer, tante Mine. Maar
komt u ook gauw bij mij?"
„Ik weet niet, of ik nog lang in mijn betrekking blijf. Ik begin ouder te worden.
Ik kan niet meer zo goed voort."
„Waar gaat u dan naar toe?"
„Ik heb altijd heel goeie dienste gehad ... .
bij rijke boeren en nou bij mijn mijnheer.
Misschien, dat ik dan wat anders vind. Maar
twee jaar.... drie jaar.... misschien wel
vier.... houd ik 't wel uit! En wie weet....
mijnheer wordt toch ook ouder.... en raakt
aan me gewend.... och! daar is niks van te
zeggen." Ze liepen verder. „Kijk, daar heb
je de Roe."
„Ben ik daar geboren?"
„Ja, liefje. Kijk, daar staat Scholte, de boer,
op 't aardappelland."
Ze zette de handen in de zijden en riep:
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„Scholtel mogen we 't aardappelland 'ns
bekijke?"
,,Kom d'r op," zei hij en hij kneep zijn open
half dicht.
Wie had Mine bij zich?
Tante Mine en Lydia volgden 't kleine
paadje, dat langs de voormalige herberg
Bing -- ze kwamen de tuin voorbij, waar
vroeger de schommel had gestaan —. Scholten stond zwaar en log in volle Zondagswaardigheid de beide vrouwen te wachten.
Hij voelde zich trots, dat er mensen kwamen
kijken. Van te voren proefde hij hun
vleiende woorden en hun stilte van ontzag
al. Hij wist nog precies, wat het land hem
veel jaren geleden had gekost, en vaak vertelde hij, hoe hij door Lijs te bedreigen, de
akker zo goedkoop had gekregen. Die Scholten toch! Zo'n rakker.
„Dag, Mine. En wie heb je daar bij je?"
„Goeiemiddag, Scholten. Ken je haar niet.
Dat is Lydie van Offeren."
,,Z0000 .... Is dat nou Lydia van Offeren?"
Zijn Zondagsstemming was verdwenen:
,,Je hebt ook heel wat wil van 't aardappelland gehad, Scholten. Je hebt er zeker een
aardig duitje aan verdiend?"
,,'t Is gekocht, betaald. Wat zou dat?"
,,Och, ik dacht het maar zoo. . . . "
Hij werd woedend. Zijn gezicht zwol op.
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„Wou je me d'r soms iets van zegge? Van
Offere is een ezel geweest, en wij .... " Hij
bedwong zich. ,Nou j oa," hij wuifde met zijn
hand, ,waarom zal ik er nog met jou over
proate, rains. IK zal wel zorge, dat ik mijn
kinderen wat nalaat, doarvoor is een vader
op de wereld. D'r valt niks op me te zegge.
Wat ik heb, is gekocht, betaald en verder
goat 't geen mins an. Heb je 't goed begrepe,
jij ook, kind, gekocht, betaald. Scholte heeft
gekocht, betaald. Heb je nog iets te zegge?
Heb je nog iets te zegge." Zwijgen. "Gekocht, betaald."
Toen keerde hij zich nijdig om.

ZESDE HOOFDSTUK.

Een brief van Nanneke den Dolder aan
Lydia van Offeren.
„Lieve Lydia. Moeder heeft me gevraagd,
of ik jou nog niet geschreven heb. Ik vond
het zoo lief van jou, dat jij mij twee brieven
geschreven heb. In 't huis is alles gewoon.
De juffrouw komt weer gauw. Wij spelen
veel, en ik heb een boek to leen gekregen,
dat Nelly heet en het is voor kinderen geschreven. Ik heb er erg om gehuild. Je moet
het ook lezen, als je terugkomt. Ik zal vragen, of ik het voor je bewaren mag. Moeder
is heel lief voor ons en de regentessen en
de regenten zijn erg vriendelijk ook lief voor
ons. Mijnheer Storrink Kamminga was hier
laatst ook, en wij hebben met Mia gespeeld
en was zij heel lief. Een lieve snoes. Mijnheer Storrink Kamminga heeft ons op suiker-
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tjes getracteerd. Wij hebben gesmuld! Ook
was hier mijneer Kooisma van der Mey met
zijn zoon. Hij is een student, heeft moeder
mij gezegd. De poes in de keuken heeft een
muis gevangen. Hij heeft er mee gespeeld.
Ik was de eenigste, die er naar durfde kijken.
Nou, Lydia, moet ik eindigen. Kom je gauw
terug? Wij verlangen erg naar jou. Verlang
je ook een beetje naar je vriendinnetje Nanneke?"
Daaronder was met potlood geschreven:
„In haast! Moeder moest de brief lezen,
't is een kreng, en daarom schreef ik maar
zoetigheid. Nau heb ik de brief weer opengemaakt, en ik schrijf er in potlood bij. Verscheur de brief!
Mia is een akelig spook, een echte nuf,
en zij vond het naar, om bij ons to zijn. Wat
een verbeelding! Weet je, hoe de zoon van
mijnheer Kooisma van der Mey heet? Harry.
Hij keek erg naar de meisjes, natuurlijk naar
de ouderen, maar hij heeft ook naar mij gekeken. Ik verbeeld het me niet, hoor. De
meisjes zeggen, dat ik nog een vrijer heb,
maar 't zijn flauwe kinderen. Ik verlang vreeselijk naar jou. Hier is niemand lief voor me.
Moeder is een draak. Ze pruttelt de heeledag
en vindt niks goed, wat wij doen. Maar ik
zet 't ze allemaal nog eens betaald. Niet boos
wezen. Ik ben je vriendinnetje, hoor.
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Millioenen 0000.
Ik heb op zolder wat moois gevonden, dat
zal ik jou laten kijken, als je terugkomt. Wanneer kom je terug, snoes?"

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Toen Lydia weer in 't Blauwe Weeshuis
kwam, vond ze, dat Nanneke, Hilje, Aaltje
en Mientje veranderd waren. Dat zij zelf veranderd was, wist ze niet, maar ze voelde het
wel. Ze speurde het geheimzinnig en onzeker en toch bestond het. Langzaam na de
veranderingen in haar lichaam, begon het
gedrag der ziel te veranderen. Zij was geen
klein meisje meer.
Een onbestemd verlangen, behoefte om uitbundig te schreien en te lachen, een onzeker
heimwee, en een felle begeerte naar tederheid en koestering, begonnen haar kinderlijkheid te verdringen. Het gesnap en gesnater maakte plaats voor woordeloosheid. Toch
bleven haar oude dromen, haar ware aard,
de bodem van haar karakter onveranderd,
ze verloor niets van dat, waarmee ze geboren was.
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Ze kon zich wel bij de anderen voegen, ze
deed mee, je hoorde haar vrolijke lach, bijna
even opgewonden als van de anderen, zo nu
en dan met de valse klank van aanstellerij,
wanneer ze . 's avonds op slaapzaal elkaar
opwonden. Van Nanneke en ook wel van
Hilje werd ze gescheiden door haar eeuwig
gevoel van eenzaamheid en alleen zijn, ook
door haar drang naar tederheid en vriendelijk woord. Ze toonde dit verschil nooit, want
ze bemerkte dit nooit. Nanneke, de liefste, de
beste van alien. En de juffrouw. De juffrouw
was een snoes. Voor de juffrouw wou ze
alles doen. Ver en nevelig tante Mine, en ook
nabij. Dit haar enge, wijde kring. Dit haar
leven en de waarde van het leven.
Nanneke en Lydia waren altijd samen, en
Lydia, die Nanneke's schrift kon nabootsen,
maakte vaak haar strafwerk of en zo zagNanneke niet tegen honderd regels op, want Lydia nam daar zestig van voor haar rekening.
Ze bleven aan elkaar verbonden, gekluisterd
door gewoonte en noodzakelijkheid. Ze bleven samen. Hun vriendschap is to vergelijken met die van twee vrouwtjes in een klein
dorp, die altijd saam hebben gewoond. Van
Lydia Bing de kameraadschap uit, Nanneke
zeulde wel mee.
Toch zwegen ze haar geheimste gedachten. Toen Lydia terugkwam, was Nanneke
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eigenlijk haar vriendin niet meer. De meisjes zouden zich verwonderd, misschien geergerd hebben, als iemand het had gezegd.
Nanneke vertelde Lydia niet, wat ze op
zolder had gevonden.
,,Ga zelf maar in de kast bij 't raam kijken.
Daar zul je wat vinden, waaraan je niet
denkt, snoes."
„He, zeg 't me nou?"
„Nee, hoor, moeder heeft me zelf bijna
gesnapt, maar wat ik gezien heb, kan me to
pas komen."
,,Nou, ik vind 't flauw, dat je het niet wilt
zeggen."
„Nou hoor, word maar boos. 't Kan me
niet schelen, of je boos bent. Ze zijn toch
allemaal boos op me, de regenten, moeder,
de juffrouw."
,,De juffrouw. Is niet waar. ....
,,Is wel."
„Is niet."
„Is wel. Ik heb 't gemerkt. De juffrouw laat
zich door moeder opstoken."
„Is niet!"
„Is well De juffrouw komt jou goeiennacht
zeggen, en mij niet."
,,Wanneer dan?"
„O, heel veel maal. Dacht je, dat ik 't niet
weet? Als ik uit 't Huis ga, geven ze een groot
feest. Dan moet je zien, hoe moeder naar me
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kijkt. 't Kan me niks schelen, hoor, maar 't is
zo. Wij hebben 't al lang gemerkt, dat de
juffrouw 't meest van jou houdt. Kan me ook
niks schelen, Lydie, 't is toch allemaal flauwe
kul."
,,Wie heeft dat dan gezegd?"
,,IK heb 't gezegd, als je 't weten wilt.
Maar de juffrouw blijft niet lang meer in het
Huis. Lekker niet."
,,Je jokt. He, wat gemeen om to j okken."
,,Me tantel"
,,Zeg 't nou eerlijk, of de juffrouw hier vandaan gaat."
,,Ik zal 't je vertellen. De juffrouw is an
't vrij en."
„Je jokt het. Is niet waar."
,,Me tantel"
„He nee, wees nou niet zo flauw."
„Ik heb ze gisteren door 't gordijn gezien.
Ze liepen hier heen en weer. Ze waren vreselijk bang.... dat moeder ze zag."
Lydia twijfelde. Wanneer het waar was,
waarom had Nanneke het haar dan niet dadelijk verteld? Wanneer het niet waar
was.... zou Nanneke liegen en dan.... wou
ze.... een hele week.... geen woord tegen
haar zeggen. Dan zou ze.... zou ze alle kinderen vertellen.... dat Nanneke.... nee, dat
zou ze niet molten verklappen. De kinderen
zouden het vanzelf wel merken, dat ze niet
In dezelfde Spiegel 4
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meer met elkaar praatten. En als ze haar
vroegen, wat 't dan was, wat moest ze dan
voor antwoord geven?
Wanneer ze nu eens naar de juffrouw ging
en haar smeekte om 't haar to vertellen, haar
alleen, in 't geheim. Nanneke had misschien
de waarheid gesproken, dat de juffrouw
meer van haar dan van de anderen hield. De
hele dag liep ze om de juffrouw heen. Eindelijk durfde ze.
,,Juffrouw, mag ik u wat vragen?"
„Wat wou je me vragen, Lydekind?"
,,Ik wou u vragen, of u hier vandaan gaat,
juffrouw."
Ze slikte zenuwachtig, toen ze 't vroeg.
,,Hoe kom je daarbij?"
Lydia voelde haar slapen kloppen. Het was
dus niet waar! Zij omhelsde de juffrouw.
„Ik vin u zo'n snoes." Ze had er voor die
tijd nooit over gedacht, dat de juffrouw weg
kon gaan. De juffrouw.... was de juffrouw.
De juffrouw kon niet uit haar leven verdwijnen, evenmin als tante Mine.
,,Hoe kom je daarbij, dat ik wegga? Het is
nog een groot geheim. Niemand weet het."
Lydia keek haar met grote, angstige open
aan. 't Leek, of ze pijn leed: 't gezicht vertrok
van hevige pijn. Het was dus waarl De juff rouw ging weg.
„Waarom gaat u weg?"
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„Ik ga trouwen, Lydia! Ik ga eindelijk trouwen! Je moet het niemand zeggen. Maar 1k
was toch weggegaan."
„Waarom?"
,,Omdat .... omdat.... nee, ik zal je later
wel zeggen. waarom. Moeder en ik. . .
„He, zeg 't nu, juffrouw."
,,Als je uit het Huis bent."
,,Och, dat duurt nog een heleboel jaren."
,,Maar een ding wil ik je toch zeggen, Lydia. Ik hou heel veel van j ou, van jou 't meest.
Ik durf to wedden, dat geen van de kinderen
het heeft opgelet. Ik heb het nooit laten
merken, dat mocht ik niet, dat begrijp je wel.
Moeder zou 't nooit goed hebben gevonden,
hier heeft geen kind meer voorrechten dan
't ander, net zo min als in een ouderlijk
huffs."
„Heeft u 't meest van mij gehouden?"
„Ja. Zul je het aan niemand vertellen, dat
ik ga trouwen. Beloof je me dat?"
En ze hield het geheim. Ze hield het geheim voor Nanneke, die aarzelde, of ze wel
goed had gezien, en voor de anderen, die
er ook bij haar op aandrongen, dat ze het
zou zeggen. Nanneke had ze opgestookt.
,,Vraag 't Lydia maar. De juffrouw heeft het
haar zeker gezegd."
Toen de juffrouw 't allemaal vertelde, deed
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Lydia net, of ze van niets wist. Ze voelde zich
treurig en ze verlangde er helemaal niet
naar, om hem te ontmoeten. Nanneke praatte
over niets anders, de hele wereld kon haar
niets schelen, ze kneep Lydia van pure opgewondenheid in de arm.
,,Ik ben nieuwsgierig of hij een snor heeft."
Hij kwam. Nanneke, die hem zag aankomen, had haar oordeel dadelijk klaar.
„Hij lijkt erg vervelend. Ik zou 'm niet willen hebben." Vooral keek ze naar zijn kleeding. ,Wat 'n sjap. Mode negentien honderd.
En 'n zilveren horlogeketting."
Hij was een lang soort man, mager, met
rustige ogen en diepe rimpels in zijn voorhoofd. Zijn vader had een kleine boerderij
en de jongen liep de kweekschool af. Hij
werd meester op een dorp en hij begon verder te studeren. Hij had kalme, theoretischberedeneerde gedachten. Hij wou geen
hoofd worden; dit beredeneerde hij weder
zuiver-theoretisch. Hij wandelde in een tuin
met theorieen. Hij liep altijd op de rechte
paadjes. Wanneer hij ergens geen theorie op
kon bouwen, raakte hij verward. 't Leven beteekende theorie.
Hij en de juffrouw werden bij moeder op
de thee gevraagd; moeder was nieuwsgierig,
ze bepraatte met hem alle mogelijke opvoedkundige stellingen van de moderne tijd, bei-
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den werden er opgewonden van en ze konden
met moeite van hun gesprekken scheiden.
,,Wacht, Gustaaf," zei de juffrouw, toen ze
naar beneden Bingen, ,ik heb je de kinderen
nog niet laten zien. Ga je even mee?"
Hij gaapte. De kinderen konden hem niets
schelen.
Ze waren alien in de kamer, de zusjes van
't Blauwe Weeshuis, de groten en de kleinen.
De groten waren met een handwerkje bezig of ze studeerden -- de meisjes van elf
tot veertien lazen -- de kleintjes speelden.
Het troepje, behalve Nanneke natuurlijk,
die brutaal naar hem keek, voelde zich verlegen. Even had Lydia haar ogen opgeslagen
en van dat ogenblik vereerde ze hem.
Ze zou niet op hem hebben gelet, wanneer
ze hem gewoon had ontmoet. Maar hij was
juffrouw's verloofde. Welk een wonder! Hij
behoorde haar voortaan ook toe. De juffrouw Bing niet weg, de juffrouw bleef bij
haar MET HEM. Al woonden de juffrouw en
hij ook in een andere stad, zij drieen bleven
verenigd; ze zou de juffrouw elke dag schrijven, en de juffrouw op haar beurt.... zou
natuurlijk.... minstens tweemaal in de
week.... terugschrijven.... en de juffrouw
zou hem.... hem.... zeker ook vragen.
om .... Lydia.... to schrijven. Ze zouden hoe
langer hoe meer van elkaar gaan houden.
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In haar hoofd klampten zich de woorden
vast: „We zullen hoe langer hoe meer van
elkaar gaan houden .... " Slechts zij drieen
bestonden op de wereld.
Toen hij heenging, durfde ze hem ternauwernood een hand to geven.
De juffrouw zei:
,,En dat is Lydia van Offeren."
Hij maakte een onhandige buiging en hij
was blij, dat hij wegging.
Lydia voelde zich gelukkig. Haar gebed
was verhoord. Ze had zijn hand wel tegen
haar gezicht willen drukken, uit dankbaarheid en verering. Ze ademde diep. Ze zou op
een keer naar de juffrouw toegaan en met
haar over hem spreken. De juffrouw had natuurlijk een portret van hem. De juffrouw
vragen, of ze het portret mocht zien? Dat
durfde ze immers niet. Misschien kreeg ze
wel een portret van hem met de juffrouw. Ze
had toch ook een portret van haar vader en
moeder; verloofde mensen lieten zich samen
fotograferen. Ze kon nooit om een portret
vragen. Dit kon niet, dit durfde ze niet. Ze
voelde zich wanhopigi Ze kon schreien van
verlangen naar het portret. Heerlijke wanhoop!
Ze wist, dat Nanneke haar niet begreep. Ze
wist het, zoals ze op school een goed antwoord op een vraag wist, met zekerheid,

103
met beslistheid. Maar ze moest toch met
iemand.... daarover.... praten, en ze trok
Nanneke aan de mouw.
„Nanneke! hoe vin je hem?"
„De vrijer van de juffrouw? Och, zo, zo. Ik
hoop niet, dat ik later zo'n arme knul krijg.
Seg, wet 'n des hed-ie en."
„Hoe kun je dat zeggen? 0, ik geloof, dat
je een slecht kind bent. Ik heb niet naar zijn
das gekeken."
,,Een slecht kind! Poeh! Omdat ik de vrijer
van de juffrouw een vervelende knul vin.
Doch je, dat de juffrouw ferliefd op hem is?
Me kont. De juffrouw wil hier fendoan, omdet se altaad ruzie met moeder het."
,,Is niet, ze hebben nooit ruzie."
„Och, kind, jij bent de enigste, die niet
weet, dat de juffrouw en moeder ALTIJD rusie soame hebbe."
,,Nou, en wat zou dat? Daarom wil de juffrouw toch niet met hem trouwen. Je bent
een akelig kind."
Lydia keek haar woedend aan. Nanneke
haalde de schouders op.
,,Nouw, loat de juffrouw saufeel frije als ze
wil. Daar hoef jij je Been ziekte op je hals om
to hoale."
Lydia werd nog kwader. Ze schreeuwde:
„Je houdt niet van de juffrouw."
,,Tuurlijk niet, wet ken maan de juffrouw
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schele. Ze selle wel sorge, dat er een nieuw
meroakel komp. Ik wou, dat se allemoal de
kouwe koorts krege."
,,Naar spook, ik zal in drie dagen niet meer
met je praten!"
,,Maan goed, hoor."
Lydia hield haar belofte streng, niettegenstaande Nanneke's vleiende blikken en
woorden: „Toe nou, snoes, wees nouw maar
goed op me" en ,Lach nou 'ns effe, Lydia,
snoes, toe nouw. Wees nou seef."
Op de derde dag haalde Nanneke de
schouders op.
„Den moar niet, Lydie. Ik seg Been snoes
meer tegen je. Ik hep 'n nieuwe vriendin gekrege, emmes, 'n nicht f en me, se is bij me
oom in de Gerard Dou, de schoenmaker. Seg,
me oom heeft sije bakkebaarden, helemaal
van sij gemaakt, prachtig, om te sien. Me
nicht is bijna sestien, Martha heet se, se
werkt op 'n atelier, je mot 'r 'ns haure, Lydie,
we hebben soame keet. Se heb ook al verkering, sel ik moar segge, moar me oom segt,
jonge meisjes motte uit d'r auge kake, dat se
wat goeds krijge. Me oom segt, hij heb sije
bakkeboarde, as je weer goed op me bin,
mot je 'ns goan kake, seg, ik sit soms met me
fingers in se bakkeboarde te strele, en den
seet-ie.... me nichtje wordt wet goeds, wet
sou-ie daar mee bedoele, snoes, o nee, snoes
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mag ik niet segge, je bin boos op mijn, moar
ik seg je, Lydie, as je nouw emmes wet leuks
wil kenne, mot je 'ns met me meegoan .... "
Ze wiegelde heen en weer, de handen in
de zijden en bootste de plechtige kraakstem
van moeder, als ze met de regentessen praatte, na.
,,Onze meisjes moeten ook 't gezinsleven
leren kennen. Ik ben er een voorstandster
van, dat ze, zo dikwijls dit mogelijk is, ook in
het gezin komen, bezoeken afleggen, zoals
een normaal meisje dat ook doet."
Lydia zweeg, de lippen op elkaar. Zo.
Geen woord. Ze dacht aan 't portret.
't Portret.
Uit eigen beweging gaf de juffrouw haar
't portret. Lydia kreeg een kleur.
,,Bent u op een portret?"
„Ja "
Het was een gewone fotografie. Gustaaf
zat rechtop, theoretisch zelfs in de liefde en
afwezig, de juffrouw legde de hand op zijn
schouder.
Lydia vond 't het mooiste portret, dat ze
ooit had gezien. Ze vond het mooier — ze
bekende het slechts zichzelf, vol schaamte
dan 't portret van haar ouders, een portret
van vreemde mensen.
Waar zou ze het portret bewaren? Nanneke mocht het niet zien. Het portret was iets
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heiligs, en Nanneke bezat het geloof daar
niet voor. Nanneke speurde overal. Nanneke
spotte al zoveel.
Ze legde het portret in een van haar
schoolschriften. Ze kon er in de les telkens
stilletjes naar kijken. Nanneke bemerkte het
niet. Na het portret de bruiloft.
De bruiloft van de juffrouwl Ze zaten alien
in de kerk. Het orgel begon to spelen, en
Lydia werd stil. De juffrouw was in het wit
gekleed en ze droeg oranjebloesem; Lydia
zag zichzelf als bruid. Oranjebloesem.
De man moest er later net zoo uitzien als
Gustaaf. Ze had Gustaaf lief.
Het afscheid van de juffrouwl Een paar
haastige woorden, een kus.... nog een:
„dag, Lydia, ik zal je gauw schrijven", en
dan een handdruk van hem. Van hem voor
Lydia.
Het huis zonder de juffrouwl Eenzaamheid,
droefgeestigheid. Niemand, die haar begreep. Niemand hier in 't Huis, die ze iets
kon toevertrouwen. Ja, misschien Hilje.
Maar Hilje en zij Bingen zo weinig met elkaar om. Was Hilje geen goede vriendin
voor haar? Nee, dat mocht niet, en dan Nanneke in de steek laten. Nanneke, die zo lief
kon zijn. Nanneke de oude vriendin, met wie
ze altijd goed had gekund. Ze moest trouw
wezen, niettegenstaande alles.
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De enige, met wie ze had willen praten,
was tante Mine. Tante Mine woonde zo ver
weg. Ze kon Tante Mine schrijven. Wat hielp
het haar? De brieven werden door moeder
gelezen. Nanneke wist wel raad, dat begreep
ze. Wanneer ze in 't geheim zou schrijven,
kon Nanneke op een Zondag, als ze naar
haar oom Bing, de brief meenemen. Nanneke
verklaarde zich natuurlijk gaarne bereid een
wet van 't Huis te verbreken.
,,Ik zal er wel voor zorgen, dat moeder
hem niet te pakken krijgt. Laat 't mij maar
over, schat." Lydia en Nanneke weer vriendin.
Nieuwe moeilijkheid: waar de brief te
schrijven zonder door moeder verrast te
worden. Tussen schoolwerk door.... ried
Nanneke. Telkens een regel. Nieuwe angst:
Nanneke, die alles kon, zou de enveloppe
open maken en weer dicht plakken. Dat had
ze ook al eerder gedaan. Nieuwe schrik:
tante Mine zou natuurlijk op de brief antwoorden, en moeder kwam er dan toch achter. Wat te doen? Ze liep met een bedrukt
gezicht door 't huis.
In 't geheim schreef Lydia de volgende
brief, die op haar zeif meer indruk maakte
dan op tante Mine. Moeder had deze brief
wel molten lezen.
„Lieve tante Mine. Dit schrijf ik op schriftenpapier, maar ik zal heel netjes schrijven.
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Ik wil U vertellen, dat de juffrouw is weggegaan, en dat we nu een nieuwe zullen krijgen, moeder zegt een heel aardige. Ik heb
van de oude juffrouw een portret gekregen
en ook staat daar mijnheer Bekink op, die nu
de man is van de juffrouw, en ze wonen hier
ver weg. Ik wou, dat hij hier kwam en op
onze school lesgaf, want hij heeft actes.
Waarom kan dat eigenlijk niet? Hij is er knap
genoeg voor en wij zouden allemaal veel van
hem houden. Ik zal de juffrouw eens schrijven, of hij dat niet kan doen, maar u moet
niet denken, dat ik het niet heerlijk vind, om
een portret van hem en de juffrouw to hebben. Hij is erg lang, en omdat de juffrouw
kleiner is, lijkt hij nog langer, maar op het
portret zit hij, de juffrouw staat. Je kunt niet
zien, dat hij zo lang is. Ik zal u het portret
van hem en de juffrouw laten kijken. Ik hoop,
dat ik weer gauw bij u mag komen. Zou uw
mijnheer het goed vinden, dat ik met Kerstmis kwam? Ik heb gezien, dat u en mijnheer
Bekink dicht bij elkaar wonen. Als hij het
goed vindt, vraagt de juffrouw mij misschien
ook. Ik verlang erg. Duizend 000000 van uw
toegenegen
LYDIA.
Verscheurt u deze brief? Antwoord mij er
maar niet op. Dat is beter, liefste tante Mine."
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Aan de juffrouw schreef ze drie dagen
later:
,,Lieve juffrouw. Het portret van u en mijnheer heb ik goed bewaard, en ik zal het mijn
hele leven lang bewaren. Als ik later" (ze
kauwde op haar pennehouder, terwijl ze bepeinsde, wat er precies later zou gebeuren)
„groot ben geworden, zet ik 't op mijn schoorsteen, en ik laat er 'n verguld lij st j e om heen
maken. De nieuwe juffrouw is hier ook gekomen, ik schrijf u stilletjes, hoe we haar noemen. Giraffe noemen we haar. Als u nog in 't
Huis was, zou u het zeker niet goed vinden,
wat ik heb gedaan, om u deze brief stilletjes
to schrijven, zonder dat moeder hem leest en
ik mag het zelf ook niet goedvinden. Zegt u
er daarom mijnheer maar niets van, als hij
er naar vraagt, mag u hem wel zeggen, dat
ik niet anders kon, omdat" (weer kauwde ze
op de penhouder) „o, lieve, lieve juffrouw,
waarom bent u niet meer hier? Hoort u eens,
kan mijnheer Bekink niet in 't Weeshuis komen, dan kan ik u elke dag zien, want u
woont zo ver weg. Ik verlang erg naar een
brief van u, of moogt u mij niet schrijven, als
u de anderen niet schrijft? Ik ben erg ongelukkig, en als ik Nanneke niet had, ging ik
zeker dood. Ik denk altijd aan u. U zult me
wel een slecht kind vinden, dat ik u zo stilletjes schrijf. Ik weet niet, wat ik doen moet.
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Kon ik maar zeggen, hoe ik naar u verlang.
U heeft vroeger gezegd, dat we nooit iets
mochten doen, wat wij zelf slecht vinden.
Dat begrijp ik niet goed, want dat ik u
schrijf, is toch slecht en iedereen vindt het
slecht. Mijnheer vind het zeker heel slecht,
maar ik vind het niet slecht, al moet ik het
slecht vinden. Ik ben nu gauw jarig. Over
een paar jaar kom ik in de wereld, en wat
moet ik dan doen? Weet u wat voor mij, en
anders mijnheer? Wil mijnheer het me dan
misschien schrijven? Neen, mijnheer heeft
het zeker erg druk en hij zal mij ook wel
vergeten zijn. Ik weet niets dan treurigheid
te schrijven en daarom eindig ik maar. Krijg
ik gauw, gauw een brief van U? Met duizend
omhelzingen voor U" (ze beet weer op de
penhouder) ,een hand voor mijnheer,
Uw toegenegen vriendin
LYDIA VAN OFFEREN."
Ze lag te verlangen naar het antwoord.
Nanneke zwoer, dat ze de brieven op de post
had gedaan. Er moest toch iets komen, er
moest iets gelukkigs gebeuren. Het onverwachte, ongelofelijke, ademinhoudende,
ademloze, wachtte. Ze beefde, als ze van
school thuis kwam. Lag er geen brief voor
haar? Er gebeurde niets. De dagen voeren
haar voorbij als schepen in de mist, ondui-
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delijk van vorm en geluidloos. Soms meende
ze: het volgend uur. Het volgend uur was
aan het vorig gelijk. De juffrouw scheen gestorven. Alleen de wrede, eentonige werkelijkheid bestond. Ze was in de stemming van
oude mensen, als ze een bos in de herfst
binnengaan, en ze horen de bladeren ruisen.
Voor het eerst in haar leven had ze het begrip ,dood" gevoeld en het begrip „liefde"
vermoed. Ze wachtte op de brief als een minnende vrouw.
Geen taal of teken. Ze verlangde een week,
een maand, twee maanden; toen tegen het
najaar, kwam er een kort schrijven van tante
Mine, waarin zelfs niet even op Lydia's woorden werd gezinspeeld. De inhoud van Lydia's
brief was vluchtig gelezen, en tante Mine
had de nood van het meisje niet begrepen.
Ze verkeerde zelf in nood.
Ze schreef haar nicht, dat ze de volgende
Zondag bij haar zou komen.
,,Neem Nanneke niet mee. We gaan met
ons beiden, ik moet je spreken. Jij bent het
enigste, wat ik op de wereld heb."

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Tante Mine en Lydia samen naar 't Vondelpark. Ze liepen zwaar gearmd. als twee
schoolkinderen.
In een afgelegen laantje zetten ze zich op
een bank neer.
„Ik ben moe," zei het kind, „en we hebben
toch niet ver gelopen."
Tante Mine legde haar handen voor 't gezicht en begon to schreien. Haar schouders
schokten heen en weer. Dikke tranen rolden
langs haar vingers.
Naar dit ogenblik had ze al lang verlangd.
Bij Lydia de rust.
,,Wat is er, tante?" vroeg Lydia verschrikt.
Ze werd duizelig van medelij den.
,,Nou gaat hij met een ander trouwen."
,,Wie....
„Mijn mijnheer. Nou moet ik 't huis dad'e-
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lijk uit, en nou prate ze in 't dorp van niks
anders."
,,Maar waarom praten ze dan in 't dorp?
Dat begrijp ik niet."
,,Nee, dat begrijp je nog niet. Maar in het
dorp krijg ik geen nette betrekking weer...
en ik wor een oude vrouw. De manne zijn
slecht. Wij vrouwe.... zijn voor de manne .... halfverrotte appels.... ze ete er het
beste van weg.... en 't overige smijte ze
neer.... 't Kan ze niet schele, waar 't terecht
komt."
,,Had hij u beloofd, dat hij met u zou trouwen?" vroeg het kind zacht.
,,Och, je begrijpt het toch nog niet.... en
toch kan ik met je prate. Ik heb zijn boel
verzorgd of 't mijn eige was. Heb je 't salon
gezien? De koster zegt, dat zijn salon mooier
is, maar.... dat is niet waar.... en nou over
een paar maande zit er een vreemde vrouw
op de sofa en ik.... ja, wat moet er van mij
worden? Zal ik je vertelle, wat ik heb gedacht l"
Ze hield met schreien op door de grote
vertedering, die haar beheerste. Lydia:
„Maar als hij u nou niks beloofd heeft ... .
hoe kunt u dan denken .... ?"
Ze probeerde de bedoeling van dit alles
to doorgronden. Ze keek naar de grond,
voorhoofd gerimpeld. Waarom was tante
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Mine er 's nachts uitgegaan? Ze had toen
zeker stemmen in dat huis gehoord. Zeraakte
verward. Ze schoof jets van tante Mine af.
,,Weet je, Lydeke, as ik 's morgens vroeg
in de kamers van mijn mijnheer werkte, en
wreef en poetste en dee, weet je, wat ik dan
dacht? Als ik met mijnheer getrouwd ben,
heb ik een eige huis, en dan kan Lydia bij
me kome wone." Ze schreide weer. ,,Jij bent
toch de enigste op de wereld, waar ik van
houd."
,,Hield u dan niet van uw mijnheer?"
,,Ik ben een arme, eenzame vrouw. Ik kan
toch niet meer van een man houde, en kindere kan ik ook niet meer krijge. Doar ben ik
to oud voor. Die andere vrouw is nog ouder
as ik. Wat hij daarin heeft gezien......
Lydia wilde vragen: ,Waarom kunt u geen
kinderen meer krijgen?" Ze waagde het niet.
Achter alle woorden van tante Mine verborgen zich vreemde geheimen, en toch weer zo
klaar en begrijpelijk.
,,Kunt u niet hier komen wonen, tante
Mine?"
„Ik hier wonen? Niemand kent me hier, en
ik vind hier zeker geen betrekking."
De angst van provincialen voor de grote
stad beefde in haar stem. Ze keek Lydia aan,
net als een kind, dat een spookverhaal hoort,
de open wij d geopend, 't gelaat kleurloos.
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„Misschien kan ik bij vrouw Uskes gaan
inwonen. Ik ben nog voor heel veel werk geschikt en vrouw Uskes kijkt zo nauw niet."
„Kan ik dan bij u komen logeren?"
„o he, nee, ik zal blij zijn, als ik voor mezelf onderdak krijg. We zullen elkaar nu
voortaan wel weinig meer zien, Lydeke,
want ik zal al mijn geld nodig hebben. Misschien is het ook de laatste keer, dat we bij
elkaar zijn."
„Zeg dat nou niet. Ik ben ook zo alleen. De
juffrouw is weg.... en de nieuwe juffrouw,
daar kan ik niet mee praten. Zullen we eens
weer naar de herten gaan kijken, net als de
vorige keer, toen Nanneke erbij was?"
,,Best hoor, en willen we dan ook naar dat
cafe gaan?"
„0, die speeltuin. Ja, ja, dat was heerlijk."
,,Zou er nog dezelfde kellner zijn?"
,,We hadden toen die koekjes voor de herten," zei het meisje.
Tante Mine zuchtte.
,,Laten we vandaag zuinig wese. Ik zal mijn
geld best kunne gebruike."
,,Zullen we dan nu naar 't cafe gaan?"
De kellner was er nog. Kinderen speelden om hem heen, en hij bemerkte ze niet.
Hoe afwisselend zijn leven voor anderen ook
mocht schijnen, voor hem zelf bleef alles
even eentonig. Hij schatte de fooi thans
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ook zuiver: ,vijf cent, als ik iets krijg."
De hele dag zaten tante Mine en Lydia in
't kleine prieeltje samen. Ze probeerden telkens het gesprek te hervatten: het ging niet
meer. Doodmoe kwam Lydia thuis.
In haar brieven probeerde tante Mine de
toon van haar vertrouwelijke gesprekken te
doen naklinken.... Het lukte niet.
In het voorjaar kreeg Lydia een brief van
de juffrouw. Ze opende de enveloppe gretig.
Ze had eigenlijk de gedachte al opgegeven,
dat ze nog ooit iets van de juffrouw zou ho
ren. Ze had niets meer van de juffrouw verwacht. Het verbitterde haar niet.
,,Nanneke?" Deze naam betekende Been
troost meer voor haar. Waarom eigenlijk
niet? Hoe moeielijk.. alles aan te nemen . .
zoals 't kwam. Ze probeerde onverschillig te
doen, voor ze las. Maar toen ze de woorden
las, werd ze bleek. Zij las:
„En als je nu deze zomer bij ons kunt komen, dan zul je met mijn zoontje of dochtertje kunnen spelen. We zijn er samen erg blij
mee."
Lydia voelde, dat de wereld veranderd
was. De juffrouw verwachtte een kindje! De
juffrouw nodigde haar uit. De juffrouw was
een snoes, en mijnheer Bekink een engel.
Ze ging over het kindje dromen.
Eerst: hoe zou het heten? Als het een jon-
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gen was, natuurlijk Gustaaf, en als het een
meisje was? Misschien Gusta. Waarom zouden ze daar geen tweede naam bij nemen.
Gusta Lydia Bekink. Dat klonk lief, dat klonk
mooi. Ze liet de naam in haar gedachten zingen: Gusts Lydia Bekink. Natuurlijk werd het
een meisje. Onmogelijk, dat het een jongen
zou zijn. Ze zag zichzelf al met de kinderwagen rijden, en lachen tegen de kleine Gusta Lydia. Ze nam zich voor, om haar Lydia
te noemen. Ze droomde er 's nachts van. Ze
zocht opnieuw aansluiting bij Nanneke, niet,
om haar iets van haar gedachten te vertellen,
nee! om haar levensvreugde te kunnen uiten.
De twee meisjes liepen weer gearmd, als
waren zij nooit van elkaar vervreemd geweest. Ze lachten verstolen tegen elkaar, de
giraffe mocht het niet merken. Ze hadden
allerlei gijntjes en giebeltjes saam, gicheltj es om niet, dwaze invalletjes, woordverdraaiingen, grappige domheden. Wat er in
haar omging .... ze vroegen er niet naar.
Uiterlijk waren ze de beste vriendinnen der
wereld.
Op een Zondag vroeg Nanneke, voor ze
naar de man met de zijden bakkebaarden
Bing •
,,Ga je volgende Zondag mee? Ik zal het
moeder vragen. Als jij 't vraagt, vindt moeder 't niet goed."
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„Vinden ze 't daar prettig, als ik kom?"
,,Martha zal ons halen, die is bijna zestien,
en dan gaan we eerst samen wandelen. We
nemen brood mee, en dan wil Martha haar
moeder vragen, of ze 's middags voor ons
eten wil bewaren."
,,Uit.... samen uit.... met ons drieen? Dat
vindt moeder nooit goed."
,,Wat is daar voor kwaads aan? Dat doen
er wel meer. Als tante 't goed viidt, kunnen
we wel meer Zondagen gaan. Nou, snoes, lol
selle-me hebbe."
Martha, Nanneke en Lydia liepen veel
Zondagen te saam, altij d in de verwachting,
dat er iets zou gebeuren. Voor ieder van de
drie betekende dit „iets" wat anders. Voor
Martha een jongen van 'n jaar of zestien, die
met 'r zou stoeien, 'r beet zou pakken en dan
zou ze zeggen: „Schei uit, malle."
Maar dichterbij komen deed ze toch telkens en 's avonds maakte ze 'n afspraakje
voor 't park aan de overkant van 't U. Daar
zei ze niet meer: ,Schei uit, malle."
't Lag bepaald in haar geest, als een electrische stroom in een kabel, ieder ogenblik
klaar om te vonken en te vlammen. Ze was
nog doller op vrijen dan op anisette, morellen op brandewijn, aan de pit kan je zo lekker zuigen, tot 'r niks meer overbleef van de
alcoholsmaak, van de alcoholgeur.
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Voor Nanneke een man, rijp, volwassen,
die haar eerst zou leren.... dat.... nee, niet
alleen verrukkelijk voor haar.. en toch verlangde haar vrouwelijkheid daarnaar, naar
dat niet helemaal verrukkelijke, maar....
dat.... winstgevende !
Ze keek naar chique vrouwen, hoe kregen
die 't geld daarvoor? Ze vond alle schoolkennis overbodig. D'r bestond op de wereld
een kennis, die je niet op scholen leerde, alleen door Martha kun je er iets van te weten
komen. Haar oom, met z'n zijen bakkebaarden, maar hij zou d'r haar natuurlijk nog niks
van vertellen, ze begreep instinctief, dat zijn
lichte ogen haar geld beloofden, als hij ook
geld door haar kan verdienen. Ze rilde soms.
Was haar tijd al gekomen, of deed ze beter
nog te wachten, een jaar, twee jaar?
Dat gold alleen, wat de mannen allemaal
wisten, wat ze in de ogen van de mannen
soms al las. Op 'n Zondagavond was ze met
Martha mee gegaan --- niemand wist het in
't Huis -- en ze hadden met twee slungels
van jongens gelopen. Martha gierlachte telkens, als zij de tastende hand voelde. Zij niet.
Zij voelde minachting voor de jongen naast
haar, die geen man was, en nog niet in voile
omvang wist.... dat machtig geheim, waardoor ze geld kon verdienen en tegen regenten en moeder .... „stik" zou kunnen zeggen.
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Ze duldde dat onzeker voelen .... van die
domme, onhandige, hete hand.... en ze
deed net, of zij het heerlijk vond, en ze spotte onderwijl stil met zo'n sul, met wie ze opgescheept was. En toch maakte 't haar wijzer
en vrouwelijker, dat ze dit beleefde, ze werd
er sneller, ook in haar uiterlijk, volwassener
door.
Op zulke wandelingen met Martha en Lydit begeerde ze naar 't plotseling beleven
van het grote en machtige waarvoor ze bewust angst voelde, omdat.... misschien ... .
dit gebeuren nog uitgesteld moest worden.
Ze vond voor haar vriendinnen allemaal
vleiende woorden, soms vleiende gebaren,
die niets betekenden dan oefeningen in de
liefdeswetenschap.
Lydia kon niet zeggen, wat ze verlangde,
ook niet, waar ze 't onzekere, onbewuste verlangen voelde. Bij haar lag alles diep en verscholen, doch fel aanwezig. Voor haar bond
de liefde Been verrukking, maar zekerheid,
Zij was van nature kuis, zelfs zonder geheime zinnelijkheid. Ze verlangde naar de
jonge man, niets dan heimwee. Verloving,
huwelijk en vaag — kinderen. Vooral de
koestering van handen, handen, die zich
op een hoofd leggen, bijna-zegenend-tedernaderen van lippen en een stem vol
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liefde. Vooral de zachte, mannelijke stem.
Op deze zwerf tochten met haar vriendinnen leefde ze zo in zichzelf, dat ze soms
schrok, als een van de meisjes een antwoord
op een vraag wachtte en ze moest dan in
haar geheugen verzamelen, wat er in gedrongen was, niet doorgedrongen. Ze
voegde de losse klanken, die in haar geest
bleven hangen, tot woorden aaneen en dan
zei ze wat. Ze twistten er soms over, of ze
geluisterd had of niet. Nanneke bracht altijd
de ontspanning.
,,En zij is toch een snoes, Lydie, Lydie, je
bin 'n snoes, haur."
Martha kwam altijd vragen, of haar nichtje
en Lydia mee mochten. Als ze moeder ontmoette, maakte ze 'n welgemanierd praatje.
Moeder zei:
,,Die Martha is een wel-opgevoed meisje."
Lydia ontmoette de schoenmaker Stevens
met zijn zijden bakkebaarden. Hij kneep haar
in de wang en gaf haar een chocolaadje.
„Jonge dames houe van 'n snoepie, 'n klein
snoepie. Se wille altijd snoepe, jonge dames
snoepe van dit, snoepe van det. Nou, Nanneke, ook 'n snoepie van det."
,,Van det."
Hij lachte, dat hij schudde.
„'t Andere komp wel fenselfs. En anders
kan oompie 'n handje hellepe. En wet sei
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moeder deze week? Heef se 't over snoepies
gehad?"
,,Me kont."
Stevens begon te lachen, niet ruim
,,hahaha" of ,,,hohoho", maar ,hihihi".
Hij wreef zich in de handen.
„En jij, Lydia, ook 'n klein snoepie fen det."
,,Wat bedoelt u, mijnheer?"
,,Ik bedoel, ik bedoel, n'tuurlijk 'n snoepie
fen wet de dames sau faan vinde. Frauw',
haur je det fen die reuzemop, fen dat snoepie. .
,,Hij heeft altaat grappe. 'n Snoepie fen
det."
Lydia luisterde, ze begreep er niets van. De
klank in de lach hinderde haar wel even, niet
lang.
,,Late we gaan," zei Martha. ,,Nou, we
komme wel weer thuis."
„Nouw kindere, neem nog 'n chocolaadje
mee en 'n kwartje foor de automaat."
Op een vroege voorjaarsdag waren ze aan
het dwalen, en ze liepen wat verveeld over
de weg. Ze hadden elkaars arm losgelaten
en zwegen.
Plotseling gaven Nanneke en Martha
elkaar een arm. Ze begonnen, zonder zich
aan Lydia te storen, te gichelen, en ze
knepen elkaar in de hand.
,,Schei toch uit."
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„Schei jij toch uit."
„Stil ! daar kome ze. Lach nou niet zo. Toe,
lach nou niet zo. Anders houd ik me ook niet
meer in."
„Je moet niet naar ze kijken."
,,Waarom niet? Zeg, je moet eens op de
middelste letten. Die blonde."
Lydia Bing van de twee anderen aflopen.
Ze schaamde zich als op de morgen, toen
tante Mine op haar blote voeten de kamer
binnen kwam, op die morgen.. nu al zo ver
weer weg.
„Ze zullen niet denken, dat ik bij ze hoor,"
dacht ze hardnekkig.
Vrolij ke, jonge mannen langs de weg.
Lydia keek een andere kant uit, ze wou niet
naar ze zien.
Martha zei luid:
„Seg, me haar waait in me oge. Knudde,
he. Laten we eve blijve staan."
Een van de studenten keerde zich om.
Lydia schaamde zich zo, dat ze schreiendhad
kunnen doorlopen, toen ze hem hoorde
spreken:
,,Kan ik u ook helpen, juffrouw?" Martha
had geen tijd om to antwoorden. Luid en
toornig riep een ander:
,,Loop door, kerel, het zijn toch nog maar
kinderen."
„Die grootste.. da's geen kind meer."
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„Kom, ga tocn mee. Als je nou met kinderen begint." De jonge mannen liepen verder.
De meisjes hoorden ze nog in de verte
lachen.
Zwijgend wandelden ze verder. Martha
liet Nanneke's arm los. De twee voelden zich
boos en onbevredigd. Lydia Bing als een
zwerfster in 't Bras zitten en ze staarde voor
zich uit. Nanneke stond stil.
„Nou, we nemen jou ook niet meer mee."
„Ik wil niet meer met jullie mee. Ik wil
nooit meer met jullie mee. Jullie zijn
slecht."
,,Wat zijn we? Zijn we slecht? We hebben
geen woord tegen de jongens gezegd. Och
kind, dan moet je de meisjes bij ons op 't atelier kennen. Die loope d'r op."
,,Dat is niet waar."
„Och, 't waren flauwe kerels, deze. Ze hadden niks geen lef."
,,'t Kwam daur Harry, det ze niet woue. Die
sei, dat d'r een kind ba wes."
,,Kindere. De andere zei, dat-ie met de
groote we! wou. Dat was ik. Maar toen zei
Harry, dat hij niet met kindere moest beginnen, en dat waren jullie twee. Nou, maar ik
goan nou met Stine. Ze kijken je d'r op an, as
je met kleine meisjes loopt."
De ruzie kon Martha en Nanneke niet veel
schelen. De ruzie zat nooit diep. Je maakte
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ruzie.. nou ja. Maar vlak daarop liep je
weer eensgezind. Lydia vond de gebeurtenis
vreselijk. Ze stond langzaam op, en wandelde zwijgend naast de anderen.
„Heb ja op die blonde knul gelet?"
,,Die middelste, die zei, dat we kindere
waren. Wat je daaraan vindt l"
,,Dat is Harry Kooisma van der Mey. Een
leuke naam, vin je niet, Harry? „Se moet mij
niet al to jong wese," see-die.
,,Och, veel leuks vin ik daar niet aan. Ik
houd niet van zukke jongens."
,,Nou, as 't erop an komp, saan we kindere."
Nanneke zei dit en Lydia schoof dichter
naar haar toe, en schuchter vatte ze haar
arm. Nanneke had het verlossende woord
gevonden. Nanneke was haar vriendin.
,,Je hebt groot gelijk." Ze zag naar Martha.
Martha glimlachte en nu liepen ze drieen gearmd verder, of er niets gebeurd was.
Drie dagen later kwam Harry Kooisma van
der Mey bij zijn vader. Hij trok aan de deftige bel van het huis aan de Keizersgracht
en wachtte geduldig, tot hij het ,slof-slofslof" hoorde van Nelie's pantoffels in de
gang.
,,Net een spookhuis," dacht hij glimlachend. Nelie's gerimpelde gezicht keek
tussen de deuren. Zeker weer zo'n smerige
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bedelaar of leurder. Dat belde maar tegenwoordig aan de deftigste huizen. Ze zou wel
dadelijk de deur voor de onbeschaamde
dicht smijten.
,,Kijk, daar heb je de heks," peinsde Harry
vrolijk. Overluid: „Dag Nelie, vader thuis?"
,,Wel, wel, de student. Ik heb gisteren, nee
eergisteren nog bij mezelf gedacht: „de student woont op z'n eige, de student vergeet
ons. Vader is bove."
,,Druk met de studie." Bij Brie treden tegelijkertijd stormde hij de trap op.
Mijnheer Kooisma van der Mey las zijn
ochtendblad, en hij vond juist in „Stadsnieuws" zijn naam bij een commissie vermeld. Daarom had hij een goede bui. Hij
keek vriendelijk, toen er aan de deur werd
geklopt.
,,Zo Harry, kom je eens bij me praten?"
,,Ja, Lize en ik hebben 't huis gehuurd. We
zetten een eigen huishouden op."
,,Dat is prachtig."
,,Er is een kamer in, die op de duur geschikt zal zijn voor een laboratorium."
„Wil je een eigen laboratorium hebben?
Moet ik dat soms in deze tijd betalen? Wil je
de Nobel-prijs op dertig jaar verdienen?"
„Och, 't is allemaal zo vaag. En toch . .
vader.. de studie grijpt me aan."
„Waarom zou je daar ook niet aan denken?
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Je hebt groot gelijk .. een eigen laboratorium."
,,Spot maar met me, vader. Het recht van
de ouwe heer. Ik ga er weer vandoor." Op
de drempel wendde hij zich om. ,Goed, dat
ik er aan denk. Vorige Zondag ben ik twee
weesmeisjes van 't Blauwe Weeshuis tegengekomen met een groter meisje, dat me niet
al te zuiver voorkwam."
,,Och, daar vergis je je in. Moeder is zo
secuur."
,,Nou, ik zou 't in uw geval onderzoeken.
Ik moet me al sterk vergissen, als dat oudste
meisje geen avontuurtje met ons wou
hebben."
,,Wat een brave jongen ben je plotseling,
Harry."
,,Och, ik had met die weeskinderen te
doen. Ik weet niet. . . . "
,,Ik zal moeder 'ns telefoneren." Vinnig de
cijfers van de wijzerplaat. ,,Hallo! Kooisma
van Mey. Blauwe Weeshuis? Wat zegt u.
Moeder. Goed, ik zal wachten...."
.
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,,Kooisma van der Mey. Luister 'ns, moeder. Zijn er Zondag twee van uw meisjes met
'n derde meisje uitgeweest? Wie? Nanneke
den Dolder en Lydia van Ommer — o ja ... .
Lydia van Offeren."
Lydia van Offeren.
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Violet die inkt. Die inkt violet. Harry boog
zich voorover.
Luistert mee.... naar dat gesprek.
„Ik heb klachten gehoord. Van wie? Van
m'n zoon. Van mijn zoon. Nou, maakt u zich
niet overstuur. Er is niets gebeurd. Er is niets
gebeurd. Maar m'n zoon zei, dat 'm 't oudste
meisje, dus niet een weesmeisje, niet al to
zuiver voorkwam. Wat zegt u? Ik kan u niet
verstaan. Ja, m'n zoon mompelt wat. 0! Nou
ja, 't kan wel wezen, dat ze u een net, keurig
meisje toelijkt, maar ik zou die zaak wel 'ns
onderzocht willen hebben. Wat is dat voor
meisje? Nanneke den Dolder's nicht. Zo
en wat doet dan Lydia van Offeren.. bij .. ?"
Lydia van Offeren.
Violet die inkt. Die inkt violet.
De regentessen bepraatten de zaak. Ze
belden en moeder kwam.
,,Gaat u maar zitten, moeder," zei
mevrouw van den Heuvell goedgunstig. „We
wilden u iets vragen."
Moeder neeg en ging zitten.
,,We hebben gedacht, moeder, of 't niet het
beste zou zijn, wanneer wij de beide meisjes
eens onder handen namen. We hebben kans,
dat dit meer indruk maakt. Wees u maar niet
bang, we zullen moederlijk met de meisjes
praten."
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„Ik begrijp 't niet goed, 't zijn heel geschikte kinderen. Nanneke is in de grond
van de zaak 'n lieve, hartelijke meid, vol
attenties." Ze verdedigde haar als een moeder, ze verzweeg de gebreken, ook haar heimelijke angst voor het meisje.
,,Heus, dames, laat mij maar begaan, met
Nanneke komt 't wel in orde."
,,En Lydia?"
Moeder zag om, of ze vreesde, dat 't
meisje op de drempel stond en haar kon
horen.
„'t Kan wel aan mij liggen, best aan mij
liggen, al doe ik nog zo mijn best, dames, om
iets van de meisjes te begrijpen. Maar 't is
een onmogelijke taak, als je je best doet. Ik
denk vaak.... de moderne geest kan ik niet
uit 't Huis houen. Die komt overal door."
Mevrouw van den Heuvell schudde 't hoofd.
,,U hoeft 'r u niet zoo zenuwachtig over te
maken, moeder. We twijfelen niet aan uw
tact en inzicht. Wat denkt u van Lydia van
Offeren?"
,,Die heeft ze achter de mouw." Ze wreekte
zich op de vroegere juffrouw, met wie ze
altijd had gestreden. „Ik kan 't kind niet
zetten."
„Ze maakt op mij anders wel.... 'n gunstige indruk, moet ik zeggen." Alle regentessen knikten ja.
In dezelfde Spiegel 5
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,,Ik doe mijn best, maar ik kan haar mijn
liefde niet geven. Ik moet eerlijk zijn. Vroeger .... In elk geval heb ik er Been schuld
aan, dames, als ze dat op die Zondag heeft
gedaan."
,,Niemand zegt dat, maar 't geval is ongewenst. We zullen de meisjes eens laten
komen. Maakt u zich nu niet driftig of zenuwachtig, moeder."
Lydia van Offeren schrok, toen ze hoorde,
dat de dames-regentessen haar verwachtten.
Nanneke haalde haar schouders op. Ze was
al vaak voor de groene tafel geweest. Al
deed ze deemoedig, ze vreesde die stemmen niet meer. Voor Lydia betekende de
tocht een vernedering, die ze nooit eerder
had gekend! Ze ging na wat er in de laatste
tijd was gebeurd. Eensklaps bleef ze met
bonzend hart staan. Zou het om de brieven
zijn, die ze tante Mine en de juffrouw stilletjes
had gestuurd? De wanhoop dreef haar het
bloed naar haar gelaat. Ze kwam als een
schuldige binnen, 't hoofd gebogen.
Mevrouw van den Heuvell voerde het
woord. Als ze sprak, werd ze langzamerhand
weemoedig, en ze had dan, zelf van allen het
meest onder de indruk, behoefte om to
schreien.
„Kom maar eens dichterbij, meisjes." De
twee half -voiwassenen stonden voor de
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groene tafel. Lydia rillend en ongelukkig als
een vogeltje dat door de kou is overvallen.
Nanneke probeerde heel zoet te kijken. Zij
wist wel, waarom 't ging. Harry had gesmoesd.
„Meisjes, wat moet ik van jullie horen?
Foei! foei! Nu hebben jullie zo'n goede opvoeding gehad en moeder heeft jullie altijd
het beste geleerd, en nu dachten we, dat we
jullie gerust uit konden laten gaan, en dat
kan nu ook niet, lijkt het. De meisjes van
't Blauwe Weeshuis moeten het voorbeeld
geven, en dat kunnen ze, omdat ze van
jongsaf altijd is voorgehouden, wat ze te
doen en te laten hebben. De dames-regentessen en moeder zijn er bepaald van geschrokken, dat jullie je zo gedraagt. He
meisjes, je moest je schamen."
Nanneke tikte Lydia even met de elleboog
aan. Telegrafie:
,,Je hoeft niet bang te zijn. Het ergste drijft
wel weer voorbij."
Ze kende mevrouw van den Heuvell. Lydia
keek verwonderd naar de regentessen. Al
haar angst was verdwenen. Niemand wist
iets van de brieven.
„Nanneke en Lydia, we hebben er geen
bezwaar tegen, dat jullie 's Zondags uitgaat,
maar dan moeten jullie lopen, als nette
meisjes en blauwe weeskinderen past. We
hebben daar klachten over gehoord. Jullie
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mag je niet met voorbijgangers bemoeien;
en als je het weer doet, mag je 's Zondags
niet meer uit. Zeg nu maar, dat het jullie
spijt, en dan rekenen we er op, dat het niet
meer voorkomt."
Nanneke gaf Lydia weer een zachte stomp.
Telegrafie: ,niks er tegen inbrengen, dat is
It beste, we komen er mooi af." Ze bleven
allebei zwijgend staan. De strafoefening was
afgelopen.
,,Wel Nanneke, wat heb je nu de dames
en moeder te zeggen?"
„Dat It me erg spijt, mevrouw. En dat It
nooit weer zal gebeure. It Spijt me vreselijk,
mevrouw, hoor."
„En Lydia, heb jij de dames en moeder ook
wat te zeggen?" Lydia antwoordde heel
zacht:
„'t Spijt me erg, mevrouw."
,,En zal It nou nooit weer gebeuren?"
,,Zeg: It zal nooit weer gebeuren, dames
en moeder!"
,,'t Zal nooit weer gebeuren, dames en
moeder."
,,Dan kun je nu gaan, meisjes." Toen
ze weg waren, zei mevrouw van den Heuvell, zelfvoldaan: „'t heeft, geloof ik, wel indruk gemaakt."
,,Zeker, mevrouw, It is altijd beter, dat 'n
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vreemde 't zegt dan dat moeder 't zegt."
In de gang danste Nanneke, ze verwrong
haar lichaam en ze sloeg zich, als in blij dschap, tegen de dijen. Ze stak haar tong uit
en begon geluidloos te lachen.
,,Daar komen we mooi van af. Dat zal Harry
Kooisma van der Mey tegenvallen. Zo'n stille
verklikker, zo'n smiegt, zo'n fuile doerak."
,,Harry Kooisma van der Mey? Zou die 't
verteld hebben?"
„Nou, je schijnt er nog aardig blij om te
zijn ook, dat Harry 't verteld heeft. Ik dacht
nog wel, dat je lelijk in de piepzak zat."
Lydia antwoordde niet.
,,Je hoeft nou ook niet meer te denken,
Lydia, dat je naar de juffrouw mag. Moeder
zal jou nu voortaan kunne zien hange. Ik
sla me d'r wel daur. Ik seg tege moeder: ,ik
vin je 'n snoes" en dan zegt moeder: „je
krijgt 'n extra biscuitje." Maar jij.... Je ken
d'r niks fen."
Lydia mijmerde. Ze hield haar ogen half
gesloten.
,,'t Kan me nou niks meer schelen. Hij heeft
't niet gedaan, om ons te verklikken."
,,Nee, hij heeft 't gedaan, om ons eens echt
lekker te moake. Och, jij ook altijd! Als we
groter geweest ware, hij is d'r ook niet fies
fen."
,,Ze begrijpt het niet," dacht Lydia. „Ik
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weet het alleen op de hele wereld.... met
hem."
's Nachts woelde ze heen en weer, voor
ze ging slapen. Telkens zag ze voor zich.
de drie meisjes op de landweg en heel
vaag, in de verte, de drie jonge mannen.
Ze had niet durven kijken, en daarom kon ze
zich de gezichten van de studenten nietvoorstellen. Ze had gehoord, dat Harry blond
was. Hij werd voor haar een blonde engel,
zijn gewaad wit. Zegenend hield hij zijn
handen omhoog gericht en om zijn lange,
gouden haar lag een aureool.
Voortaan — tot haar zestiende jaar toe —
kon ze niet in slaap komen, zonder dat ze
na haar gebed zei:
,,Lieve Heer, bescherm de juffrouw en
mijnheer met hun kindje, bescherm tante
Mine en bescherm mijnheer Kooisma van
der Mey," en uit angst, dat God de verkeerde ter bescherming zou uitverkiezen,
zei ze heel vertrouwelijk tot God, ,ik bedoel
Harry!"

NEGENDE HOOFDSTUK.

Ze durfde moeder niet to vragen, of ze bij
de juffrouw mocht logeren.
De juffrouw schreef maar weinig brieven
per jaar. Nu ze een eigen kind had, werd
voor haar 't leven in 't Blauwe Weeshuis
wezenloos. Ze kon zich niet voorstellen, dat
ze ooit een ander bestaan had gevoerd dan
dit: met het kind en Gustaaf, de dingen van
iedere dag, het naaien, het verstellen, het
spelen met het kind, het eten-koken, het gehaspel met de hit, die de deur met linoleumwas wou wrijven, of stof op tafel liet liggen,
of een brandvlek in het kleed maakte. Ze
wist niet meer, dat ze ooit van Lydia van
Offeren had gehouden.
Al haar vijanden, vrienden, kennissen uit
Amsterdam, waar ze meer dan tien jaar
had gewoond, waren levenloos voor haar
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geworden. De wereld bestond uit haar kind,
nog eens haar kind..., en dan ook nog in de
verte.... Gustaaf.
Als ze Lydia schreef, vond ze machinaal
de zinnetj es : „en pas je tegenwoordig altijd
goed op?", „ben je nog altijd vriendinnetje
met Nanneke?", „doe alle kinderen mijn hartelijke groeten", doch het kon wel een
vreemde zijn, die haar hand bestuurde. Gelukkig kende Lydia de klank van woorden
niet. Ze meende, dat de juffrouw haar lief
had, en de brieven, die ze terug schreef,
bleven even onstuimig.
Martha kwam Nanneke niet meer halen.
,,Mit zukke kindere goa ik niet meer. Ik goa
met Sjane."
Nanneke en Lydia gingen met juffrouw
Stevens; soms Bing Stevens mee. Ze zochten
rokerige cafetjes op, dronken daar rood met
suiker, de meisjes mochten er even van
lepelen.
Weer kreeg Lydia iets van de alcoholsmaak, die ze zich nog herinnerde van de
dag, dat ze de koster bezocht had. Alcohol
maakte haar zwaar en loom, bij haar werkte
die verdovend. Ze kon niet meer spreken,
ze zat maar dof veer, van de gesprekken
drong niets door. Nanneke smeekte net zolang tot ze mee mocht drinken, dat schoenmaker Stevens zei:
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,,Non sel 't gebeure mit jou."
Er klonk een dreigende, lokkende klank in
deze woorden vol geheime betekenis. 't
Ging langs Lydia heen, maar niet langs Nanneke. Die zat maar stilletjes te glimlachen en
te neurien, haar ogen lichtten net als van
haar oom. Plotseling zag ze er veel volwassener uit dan Martha, en Stevens knipoogde
tegen zijn vrouw.
,,Dat wordt 'r me eentje."
Meestal kregen ze als kinderen grenadine met 'n rietj e, tot de dag kwam, dat
Nanneke 't weigerde. Ze zei bruusk tegen
de kellner:
„Mij ook cognac."
Daar bleef 't 's Zondags bij.
Lydia behield angst tegenover alcohol, zij
bleef kind, zij klampte zich aan kinderlijkheid vast. Ze had nog 't slanke, ranke figuur
van een kind. Haar gevoelens, gedachten
van een kind, en dit drukte zich in houding
en gebaar uit. Ze werd meegenomen naar
de bioscoop, ze moesten voor zestien doorgaan.
,,Sj -- niks zeggen," zei Stevens.
Ze zagen de grote films. Nanneke liet niets
uit 't leven van de volwassenen langs zich
heen gaan.
Op een Zondag kwam Martha Nanneke
weer halen.

138
,,Vader heeft gezegd, dat Lydie niet mee
mocht. Maak maar 'n smoesje, om van 'r of to
kome, zeg."
,,Zeg snoes — me tante is jarig, en nou
moet je niet mee-gaan."
Martha en Nanneke liepen samen op,
praatten over de jongens. Nanneke lachte
kirrend, de lath, die Lydia zo haatte. Op de
hoek van een straat stond een man.
,,Ik laat je maar alleen," zei Martha en
lachte. ,Je ken d'r ook wel alleen kome."
Nanneke en de man liepen samen. Ze
schaamde zich, omdat ze 't weespakje aan
had, blauw weespakje, tot aan de hals gesloten. Ze schaamde zich voor deze zedigheld.
's Avonds kwam ze laat thuis. Moeder
wachtte haar vriendelijk.
,,Plezier gehad, kindje?"
,,Nou moeder! Ze hadden roomtaart met
vanille."
,,Met vanille?"
,,Ja, heus. 't Was zo lekker. Ik heb room an
me vingers gekregen en ze vrage, moeder,
of ik ook 'ns een Zaterdagavond kan kome
logere. Me oom is dol op hengele en dan
zoue we same 's morgens vroeg op Zondag
met 'n bootje gaan hengele. 't Lijkt me fijn.
He, toe, moeder, mag 't?"
Moeder aarzelde. Er was lets in de woor-
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den, dat haar beledigde. Ze kon 't niet zeggen, uitleggen.
,,Ik zal er met je oom over moeten praten,
kindje."
„He je, moeder, doet u dat. U ben toch
sau'n echte snoes. Ik vin u nou net 'n eige
moeder." Ze kuste moeder. Die deinsde wat
achteruit. Een goed, lief kind. Dat ze die bezorgdheid niet van zich of kon zetten. Ze
kon in al die opvoedkunde-boeken lezen, je
ontmoette er nooit eens echt een type uit, en
dan had je 't gevoel, dat je niet helpen kon,
nooit. Je probeerde je liefde te geven, en
dan ontglipte je alles weer. Je moest ook te
veel aan andere dingen denken. Ze wou toch
't goeie, ze wou zoveel mogelijk voor de kinderen een moeder zijn. Met Lydia en Nanneke lukte 't niet, Lydia vooral.... liep zo
stil langs je heen, 't kon een schaduw in 't
huis zijn, die weer weg-ging. De regenten
en regentessen.... je had ze bij de mouw en
dan vluchtten ze toch. ledereen liet haar
voor de moeilijkheden zitten.
Stevens kwam. Hij glimlachte beleefd als
tegenover een klant.
,,Mevrouw, ja, ik heb 't van Nannie gehoord, en me vrouw en ik zegge tege mekaar, da's in de bus daar, die gane niet over
'n nacht glad ij s. Ik hou van 't kind as van
me eige kind en hier in 't huis, ik wil d'r niks
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kwoads van segge, heelemaal niet, da's m'n
bedoeling niet, mevrouw, moar se benne
hier toch niet in 'n gesin." Zijn ogen leken
vochtig to zijn, moeder vond hem bepaald
roerend, hij sprak hetzelfde, wat zij dacht.
Hij sloeg zich tegen zijn linkerbroekzak en
de losse rijksdaalders rinkelden. Net als
Scholten peinsde hij:
„D'r is muziek in geld."
Zijn gezicht bleef eerlijk en onaandoenlijk.
,,D'r ken wel geld bij zijn, dat ik van die vent
van Nan heb gekregen," droomde hij, en dat
bracht een rimpel van grijnzen in zijn borstkas. Een onaanzienlijke, machtige figuur, vol
humor, verdorven speels. 't Masker van zijn
gezicht viel nooit af, hij toonde 't niemand,
hij kende de lol alleen voor zichzelf.
,,Dus, mefrouw, we moge d'r op rekene,
niewaar, dat Nannie Zaterdagafend hier uit
huis mag, se is 'n lief kind, we sijn dol op 'r."
„Er is zo niets geen bezwaar tegen."
,,Den sel ik mefrauw auk niet langer ophoue — Mefrau. Dank u voor alles, wet u
faur 't kind heef gedaan, Gods Sege mag d'r
op ruste, mefrauw. D'r fader en d'r moeder
hebbe nie feel gedeugd, moar ik geloof, dat
ze maan bloed heeft." Hij gaf haar geen
hand — hij wist, dat veel mensen zijn handdruk klef en afschuwwekkend en week vonden — en hij boog nederig.
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„Misschien meg ik me soak hier recommandeere, mefrauw, ik gebraak 't beste leer,
of bent u voorsien? Ik wil onder niemands
dafe schiete, mefrauw, moar 't kon 'ns wese,
'n klein ordertje, ik wil hier foak kome haure.
Bent u tefrede over Nan?"
,,Dat schikt wel, mijnheer Stevens. Nou, ik
zal aan u denken, als d'r eens jets is."
„Ik sel faak an u denken, als d'r eens lets
is, mefrauw, soas u faur freemde kinderen
bin. Da's ook 'n lief meisje, mevrouw, die
Lydia. Da's 'n faan vriendinnetje faur Nannie.
Vindt mefrauw niet?"
,,Ik hou meer van uw nichtje dan van haar.
't Mag eigenlijk niet, dat ikiemandvoortrek."
,,Hoe is 't gosterwereld mogelijk," dacht
Stevens. „Die vrouw is zo blind als 'n kip."
Hij voelde bewondering voor Lydia, die zich
instinctief tegen hem verzette, hij kon
niet begrijpen, dat moeder niet van haar
hield. Zijn ogen lichtten van innerlijke overtuiging.
,,Ik seg auk altijd tegen me frauw, frauw,
seg ik, Nannie is een lief kind, en se sel rich
wel daur de wereld sloan, moar Lydia heeft
't achter de mouw, so denk ik d'r over."
's Zaterdagsavonds verliet Nanneke 't huis,
juffrouw Stevens haalde haar weg, die deed
alles wat Stevens zei. Nanneke verliet 't huis
nooit, zonder plechtig afscheid to nemen.
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,,Dag moeder, dag juffrouw, nou dAAg allemaal."
Als er geen vis-seizoen was, ging ze naar
familie in Gouda, Amersfoort, je kon er de
hele kaart van Nederland door leren. Ze
groeide snel tot vrouw. Als je haar tussen de
meisjes zag, kon je niet denken, dat ze van
een leeftijd waren. Ze had moeite, om de
vertedering van de regentessen, van de juffrouw voor haar als kind to houden, ze had
borstvorming en buikglooiing en dij-breedte
van de volwassen vrouw, en haar ogen hadden niet meer dat omfloerste en peinzende en
klare van de meisjes-kinderen om haar heen.
Al deed ze nog zo haar best, ze kon 't niet
geheimhouden, dat ze nu eindelijk bij Martha
paste en niet meer bij Lydia. Martha en zij
werden weer vriendinnen als vroeger, maar
Nanneke wou geen jonge vrienden hebben
als Martha. Ze gingen wel vertrouwelijk met
elkaar om.
's Zondagsmiddags wandelden de nieuwe
juffrouw (de giraffe), Lydia en de meisjes met
elkaar. Lydia sloot zich dichter bij Hilje aan,
maar haar geest was bij Nanneke, altijdweer,
altijd weer. Nanneke kende zoveel van haar
geheimen, Nanneke zou ze nooit verraden,
Nanneke, haar werkelijke zuster.
Op 'n middag in de week zei Nanneke —
de giraffe was bij moeder:
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,,Zelleme 'ns naar ze zolder gaan."
Lydia zat een boek te lezen en ze was
bijna aan de laatste bladzijde. Ze liet zich
niet storen. Nanneke kneep haar in de arm.
„Luister nou, snoes."
„Laat me met rust."
,,Zeg, late we naar de zolder gaan."
Lydia stopte haar oren dicht. Ze las net
precies, dat ze elkaar zouen krijgen. Ze kon
er nog aan twijfelen. Op de laatste bladzijde
van 't boek kon nog staan -- DAT HET UIT
GING, maar dat kon immers niets. Die twee
in 't boek waren voor elkander bestemd, hij
maakte haar gelukkig, zij maakte hem gelukkig, een glimlach speelde om Lydia's mond.
Terwijl ze las, droomde ze weg, wat een
mooi, prachtig boek, die schrijver kende 't
leven, wat zou dat voor een man wezen, die
zulke boeken schreef, even kijken, nee, 't
was een vrouw. Zeker heel gelukkig die
vrouw, met heel veel mooie dingen om haar
heen, man.... kinderen.... Ze wou die
vrouw wel eens ontmoeten. Ze moest over
de schrijfster denken, hoe die leefde, wat ze
droomde, waar ze woonde.
Nanneke gaf haar een duw.
,,Zeg, ga nu mee, naar zolder. Ik heb daar
wat moois gezien."
,,Laat me even lezen. Toe nou .... "
„Mawr dan kenneme niet al te lang op

144
zolder blijven. De giraffe is bij moeder. Daar
mummelt ze blaadjes van een vijgeboom,
snoes, allemoal vijge, doar krage wij niks
f en."
Eindelijk was 't boek uit. Lydia klapte 't
dicht.
,,Zeg, snoes, ga mee naar zolder. De giraffe
blijft bij moeder."
,,Wat is d'r op zolder to zien?"
„Ik zal 't je late kijke. Ga nouw mee."
Lydia liep onwillig met haar de trap op.
De wijde stad achter 't raam. Eensklaps stiet
Nanneke Lydia aan.
„Kij k "
Tegenover 't huis de bovenverdieping van
een winkel. Voor een ruit stond een jongen
van een jaar of achttien.
„Als hij wist, dat wij hier stonden, zou hij
wel kijken."
,,Kent hij je dan?"
,,Dat denk ik wel. Hij zal me natuurlijk
wel eens voorbij hebben zien gaan."
„'t Lijkt me niks geen aardige jongen."
,,Hij heeft leuke oge. Maar ik vind hem
een blaag, n'tuurlijk."
„Nou, hij is toch ouder als wij? Ik vind
hem heelemaal geen blaag."
,,Daar heb jij geen verstand van. Een
meisje van vijftien is natuurlijk ouder als een
jongen van achttien."
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,,Waarom dan? Dat vind ik niet."
„Och jij ...." Nanneke den Dolder bezag
haar vol minachting. Ze liet zich op haar
knieen zinken, en kittelde Lydia onder de
armen.
Ze gingen van het raam weg en begonnen
te stoeien. Ze lachten ingehouden ... haar
gezichten werden rood van pret, opwinding
over het geheime avontuur en de angst voor
ontdekking.
„He!" zei Nanneke, en ze voelde aan haar
hart.... ,Daar wor je moe van."
Er stonden op de zolder een paar ladders.
Ze zetten zich op de treden, en ze glimlachten vol vertedering tegen elkaar. Ze waren
stil van de stoeipartij geworden. Ze voelden
zich gelukkig.
,,Wat blijft de juffrouw lang bij moeder."
,,Ik sou wel eens achter de deur wille
stoan, om te hore, wat ze mekoar hebben te
zeggen. De giraffe stoot de horens."
„Zou je dat durven?"
„N'tuurlijk sou ik dat durreve. Doar is
geen durf foor naudig. Ik hoor toch wel, of
ze er aan kome."
Lydia huiverde.
,,Ik zou 't niet durven."
„Nee jij. -- Zeg, zal ik eens laten zien, wat
ik hier op zolder gevonden heb?"
Ze sloop naar een der kasten. De deur

146
knarste, toen zij ze opentrok. In lange tijd
was daar niemand geweest.
„Geen een weet het."
Naneke haalde twee mantels voor de dag.
,,Kijk eens.... die heb ik voor een paar jaar
gevonden.... weet je niet meer, dat ik er je
over geschreven heb?"
,,Nee. Maar wat wou je dan met die mantels doen?"
,,Dat kan natuurlijk wel eens te pas komen.
Zweer je, dat je het niemand zult vertellen?"
Op dat ogenblik ternauwernood vond
Nanneke gelegenheid om de kleren weer in
de kast te bergen — kwam Hilje de trap opstormen.
,,De giraffe is er. Kom jullie?"
In allerijl liepen de drie meisjes naar de
kamer terug. Ze namen zoet plaats. Niemand
kon aan haar zien, dat ze een complot vormden. De juffrouw had een lekker kopje thee
gekregen, en ze verkeerde in een blijde
stemming.
„Zo meisjes," zei ze, „jullie hebt je goed
gehouden. Heel lief van jullie." Ze zaten
weer stil.
Meestal was Lydia alleen en ze verdroomde veel van haar tijd. Geleidelijk veranderden de nevelen, die haar omringden —
zelf was ze het middelpunt, waarom al deze
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schimmen dansten. Wat ze in boeken had gelezen, bracht ze op haar eigen leven terug.
Eerst waren het Gustaaf Bekink en de juffrouw en het kindje geweest, die haar tegemoet gingen; daarna vervaagden de figuren
van de juffrouw en het kindje, maar Gustaaf
Bekink stapte op haar toe, en meermalen
hoorde ze zijn stem, met diep-ernstige klank,
iets zeggen. Vreemd — Gustaaf Bekink verdween ook uit haar dromen. In ZIJN plaats
trad een onwezenlijke verschijning, waarvan ze alleen kon zeggen, dat hij blond was
en een man. Deze troostte haar. Soms vereenzelvigde ze hem met Jezus. Op catechisatie luisterde ze zo goed, dat domine haar
een bijbeltje cadeau gaf.
In die stemming las ze de daden van Jezus
en ze kreeg Jezus in algehele overgave lief.
Iedere morgen bad zij: „laat mij heden niet
zondigen", iedere avond: ,als ik heden gezondigd heb, vergeef me dan".
Gedurende zulke dagen gold ze als de
braafste van 't hele Weeshuis, en Nanneke
Bing haar angstig uit de weg. De kleine
meisjes vereerden haar, de grotere glimlachten vredig, als ze haar ontmoetten. Ze
las het Nieuwe Testament, Mattheus, Markus, Lukas, Johannes, en ze droomde door
de Handelingen, de Romeinen, Corinthe, tot
ze aan Hoofdstuk 13 kwam. Ze had hier nooit
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van gehoord. Zodra zij het las, begeerde ze
niets anders meer to lezen.
Eerst de inleiding, die zo vroom en zo stilgedragen klonk:
,,Al ware het, dat ik de talen der mensen
en der engelen sprak, en de liefde niet
had. . . . " ze kon er haar handen bij vouwen.
En dan kwam het dreigende:
„En al ware het, dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en
al de wetenschap; en al ware het, dat ik al
het geloof had , zodat ik bergen verzette, en
de liefde niet had, zo ware ik niets."
„Zo ware ik niets," herhaalde zij veel
malen stil in zich zelf.
Toen gevoelde ze de verborgen smart van
Paulus, de geroepen apostel van haar geliefde Jezus, en ze schreide.
,,De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde
handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij
zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad."
,,Ze zoekt zichzelve niet?" peinsde ze en
ze boog haar hoofd. ,Dat is een moeilijk
gebod."
„Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid."
-
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Dit begreep ze niet. Doch als een snaar, die
lange tijd is gespannen en wordt losgelaten,
klonk de zin in haar:
,,Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle
dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt
alle dingen."
Met wie kon ze hierover praten? Met niemand immers? Ze moest het in zichzelf uitstrijden.
Even plotseling als deze lust om uitsluitend de Bijbel te lezen gekomen was, even
plotseling verdween ze weer. Op een avond
vroeg de juffrouw verwonderd: „lees je de
Bijbel niet, Lydia?" en ze antwoordde blozend: ,ik wou nu wel graag weer eens een
ander mooi boek hebben."
Ze veranderde niet in stemming. Ze las
voortaan naast de Bijbel het liefst blijmoedige, opbouwende boeken, en de levensdroeve vond ze lelijk.
Ze wilde alleen van goede, troostvolle
dingen horen. 's Zondags zat ze met verheerlijkt gezicht in de kerk, en ze voelde
zich in haar rust welbeschut.
De enkele maal, dat Nanneke 's Zondags
thuis bleef, wilde ze niet mee naar de zolder
gaan. Nee, ze zou nooit meer een zonde be
drijven. ,,Altijd in een wit kleed te wezen,"
peinsde ze.
Eens, dat ze uit de Kerk in 't Huis trad,
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vertelde de juffrouw haar, dat er een bezoeker op haar wachtte. Het was de koster. Hij
kwam haar met uitgestoken handen tegemoet.
,,Wat ben ik blij, dat ik je weer eens zie.
Wat ben je groot geworden. Een hele dame.
En hoe oud ben je nu?"
„Goed vijftien jaar."
„Wat vliegt de tijd -- en weet je al, wat je
worden wilt?"
„Moeder heeft me beloofd, dat ze er met
de regentessen over zou spreken. Ik weet
het niet."
„Heb je daar nooit over nagedacht? Ja, ja,
jullie meisjes. Doornroosje en de prins. Maar
de prins komt niet altijd. Je moet de groeten
van verschillende mensen hebben."
„Van wie dan, mijnheer?" De koster wuifde
met zijn hand.
„Als we eens samen gingen wandelen?
Dan zal ik je het een en ander vertellen."
Moeder vond het goed, en ze begaven
zich op stap.
„We kunnen de tram nemen naar Monnikedam, daarvoor is een leuk wegje, dat ik
vroeger wel met mijn vriendinnen ben gegaan."
De koster vroeg haar angstig:
„Met de tram?"
„Dan zijn we er het gauwst."
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In lange tij d had Lydia dit weg j e niet gezien, waar zij het enig avontuur, dat zo kiagelijk eindigde, van haar eentonig bestaan
had beleefd. Ze vond het heerlijk, om het
onder zo veilige bescherming terug te zien.
Op het landwegje werd de koster de man,
die hij was: de deftige provinciaal.
Hij vertelde de dingen van 't dorp, als
waren ze wereldgebeurtenissen, en als konden de personen, die hij beschreef, in de geschiedenis van een machtig rijk passen. Hij,
de koster, was de goedgunstige vorst, wiens
oordeel altijd ingewonnen werd. Hij begon
met mede te delen, dat kort geleden een
vreemdeling hem had gevraagd, of hij de
burgemeester was.
,,Denk eens aan, ik burgemeester, maar ik
zou 't evengoed kunnen als de baron de
Landas."
Hij verhaalde haar van mijnheer Martens,
de rentenier, bij wie Tante Mine had gediend. In de gemeenteraad vocht hij ervoor
om het dorp aan de Oostkant uit te breiden,
want daar bezat hij gronden; maar, omdat
hij met de burgemeester over hoop lag, was
zijn voorstel geketst en de dorpsjeugd had
hem ketelmuziek gebracht. Sindsdien leefde
hij met zijn vrouw als kat en hond, en zelfs
in de grote bladen stonden voortaan verslagen van de gemeenteraad. De burgemeester

152
en mijnheer Martens noemden elkaar „jij" en
„jou", om elkander te kwetsen.
„Had mijnheer Martens mijn raad maar gevolgd. Je tante Mine.... die zou een goede
vrouw voor hem geweest zijn!"
„Hoe is 't met tante Mine?"
„Zo, zo, zo. Tamelijk. Och, 't was een harde
tegenslag voor haar, he, met mijnheer Martens. Rechtens had hij haar moeten trouwen,
en nou hij 't niet gedaan heeft, krijgt zij er
natuurlijk alle schande van. Ze komt nergens
meer, je arme tante Mine, en ze heeft zulke
goede huizen gehad. Als vrouw Uskes d'r
niet was, ja, wie weet. Let wel op! Lydia, je
tante Mine is vroeger altijd goed geweest
voor vrouw Uskes, en nou krijgt ze er haar
loon voor. Vrouw Uskes leefde in de laatste
tijd al zo eenzelvig, maar ze gaf een oude
vriendin onderdak. Je tante Mine ziet er
heel anders uit als vroeger. Ik weet het nog
wel. Het was een knap vrouwtje in haar
dagen, in haar dagen", hij herhaalde het, als
een lekkerbek, die van 'n goed menu praat,
dat hem lang geleden is voorgediend, ,een
knap vrouwtje. Zo een jaar of vijftien geleden. Dat is de jeugd, die is met geen geld
te betalen." Zonder enige overgang zeide
hij:
„Weet je, waar je de complementen van
moet hebben? Van de oude dokter. Hij kent
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bijna niemand meer. Hij wordt kinds, maar
't gekste is, dat hij zich van alle doden
alleen nog maar jouw vader en moeder herinnert. Toen ik hem vertelde, dat ik jou ging
bezoeken, vroeg hij me, om je de groeten te
doen." Lydia vroeg heel bedeesd — ze had
er eigenlijk weinig over nagedacht: ,heeft u
mijn vader en moeder goed gekend?"
,,Je vader en moeder hebben nooit naar
me willen luisteren. Ik zal je zeggen, wat ze
waren. Ze waren idealisten. Weet je, wat
idealisten zijn?"
„Nee, mij nheer."
„Idealisten zien 't leven mooier as 't is. Ze
houen een madeliefje voor een roos en een
mus voor een nachtegaal. Je kunt niet met ze
praten, want ze verdragen de waarheid
nooit en geloven iedereen, die mooi weet te
praten."
,,Misschien word ik ook wel een idealist."
„Word dat niet. De idealisten komen in het
leven terecht als een vliegje in de zonnedauw. 't Lijkt wel allemaal heel mooi en
schitterend.... maar de vliegjes gaan te
gronde." Hij schudde 't hoofd. „En mannen
als Scholten gaan altijd met de winst strijken.
Nee, als ik je raad mag geven, wordt dan
geen idealist."
Lydia beloofde hem haar best te doen. Hij
voelde zich tevreden door de invloed, die
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hij ook in de grote stad uitoefende. Beiden
werden intiem. In zijn stem klonk iets van 't
dorpsdialect na, dat haar zo vaderlands
klonk, ze kende zijn gezicht, en ze hield ervan, hoe lelijk het ook was. Ze zouden wellicht een heel groot gesprek hebben gevoerd, als Lydia in de verte niet iets had gezien, waardoor zij verschrikt stilstond.
,,Laten we teruggaan."
,,Waarom?"
„Ik word moe .... " Terwijl ze het zei,
schaamde ze zich: ,ik heb gelogen, ik heb
gelogen. Nanneke, ik moest liegen, dat is
jotiw schuld." Stil bad ze: „God, vergeef 't
mij." En ze hoopte, dat ze zich vergist had,
en dat 't Nanneke niet was geweest, die
naast een man op de dijk lag. Nu begreep ze
't, waarom Nanneke zo blij was geweest om
die kleren op de zolder. Niemand kon 't
meer opvallen, dat ze een blauw weesmeisje
was. Ze droeg de kleren van de zolder.
Ze hoorde gedurende het eerste kwartier
niet, wat de koster vertelde. Ze was beledigd in de dracht, die ze droeg, in haar
zelf.... Hoe durfde Nanneke. Als ze met de
koster nog enige stappen had gedaan, zou
ze voor Nanneke hebben gestaan.
Het was slecht, om met mannen te lopen.
Ze begon zelf schuld te voelen. De koster
zou toch niet denken, dat zij. ... ? Zij MOEST
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hem haar avontuur vertellen. Hij diende
alles to weten.
Ze beschreef hem, hoe zij drieen toentertijd waren gegaan, zij en Martha en Nanneke
en ze wees hem, waar ze de jongens hadden
ontmoet.
,,Ik heb er niet naar gekeken. Heus niet,
mij nheer l"
Op haarzelf maakte 't verhaal weer een
grote indruk. Het leek haar toe, of het gisteren was gebeurd. Jezus had haar toen beschermd. Doch verwarrend was haar gedachte, dat Harry Kooisma van der Mey
eigenlijk de lof toekwam, en Christus niet.
Enkele dagen later sprak de koster tante
Mine bij vrouw Uskes, en zonder enige inleiding zei hij:
„Ze is niet knap.... Lydia.... niet, wat je
knap zou noemen.... maar ze heeft wat....
ze heeft wat.... heel aantrekkelijks. Ze
heeft.... hoe zal ik 't zeggen?"
De avond, dat ze met de koster had gelopen, lag Lydia op slaapzaal in haar bed en
ze kon niet slapen. Ze woelde heen en weer,
ruk op de ene kant, ruk op de andere kant.
Ineens een geluid naast 'r.
.,Sj.
,,Wat is er.... Nanneke."
,,Sj. Ze sloape allemoal. Late we met me,,
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koar wat fluistere. Heb je me fenmiddag gesien?"
„Ja."
„Wat 'n fint, he. Heb je de fint auk gesien?"
„Nee, alleen jou. Is 't een man, van wie
fie....
,,Nouw?"
„Van wie je houdt?"
„Fan hem, ik sou me daudschoame, seg, as
ik fen sau'n fint hiel. Seg, hij is wel feertig
j aar."
,,Je kunt toch 'n man niet kussen, als je
niet van 'm houdt?"
,,Meen je maar."
,,Nee, dat kan niet. Alles kan, maar dat kan
niet."
,,Sj.... ze kunne je hore. Je proat soo
hardop. Seg, je segt 't toch an Been mins,
snoes."
,,Natuurlijk niet."
,,Nouw, de manne. Ik geloof niet, dat ik
van 'n man kan houe. Alle manne sijn laf, laf
sijn alle manne. As se getrouwd sijn.
,,Getrouwde mannen?"
,,Sau bedoel ik 't niet. Maar je mot de
manne niet gelove, se liege altijd." Ze drukte
zich tegen Lydia aan. ,,Jij liegt niet, jij bedriegt niet. Ik heb toch wat in me van 't Huis
meegekrege, Si.... sj.... se saan hier allemaal sau broaf. Ik heb van 't Huis wat mee.. . "
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gekrege, as me fader en moeder niet dood
ware, dan zat d'r dat niet in, wat ik van 't
Huis heb meegekrege. Me fader had altaad
een bottel jenever en me moeder, ik weet 't
nog heel goed.... die bracht altaad menne
mee." Ze staarde in de nacht en vaag en
hoorde vaag, wat ze als klein kind had
beleefd. Ze snikte zachtjes, tot Lydie's ontzetting. Wat was dat toch, dat leven buiten
haar om? Het lokte de mannen en vrouwen,
stiet ze af.
„Waarom huil je?" Geen antwoord. ,Je
moet niet huilen." Geen antwoord. Wijde
stilte van de nacht. „Ik zal je helpen, Nanneke. Je hoeft niet to huilen. Ze horen je nog
als je huilt." Diepe stilte.
Aan een gordijn plots blauw licht van een
auto, die voorbij schoot. Lydia voelde om
zich heen. Nanneke verdwenen. 't Kussen
nog vochtig van Nanneke's tranen. Anders
niets.

TIENDE HOOFDSTUK.
Er werd door de regentessen over de toekomst van de meisjes gepraat. Wat moesten
zulke meisjes worden? Mevrouw Blasma was
in haar jeugd een van de voorvechtsters van
vrouwen-emancipatie geweest. Ze had op 't
Damrak met een bord gelopen:
Vrouwen kiesrecht.... een voordeel voor
de maatschappij.
Nu zei ze: ,Vrouwen hebben niets bereikt.
Wat moeten we met onze meisjes doen?"
Nanneke kwam dadelijk met haar voorstel: „Naar de film". Dat werd verworpen.
,,Hoe komt zo'n kind erbij? Waarom juist
zo'n onzedelijk beroep?"
Stevens kwam tegenover de regentessen
to zitten. Hij had felgroene, lichtende ogee,
lichtschuwe als ze neergeslagen waren. Hij
kuchte bescheiden. Een enge man en toch
sympathiek. Hij lispelde:
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,,Dames."
„Mijnheer Stevens, we hebben u gevraagd, om hier te komen. We wouen met u
over de toekomst van uw nichtje praten."
,,M'n nichtje vindt 'r eige weg wel. Ik kan
haar in me zaak best gebruike, dames. Ze
heeft 'n goeie opvoeding achter de rug en
nou kan 't handwerk beginne."
,,Wat verstaat u onder handwerk?"
„Schoene. Schoene anpasse, schoene uittrekke, zegge: „die schoen past u, dame."
Dat poem ik handwerk. Ik ben van heel veel
markte thuis, alles is koopwaar, dames, alles
heeft se prijs, alles heeft se waarde. Jong en
fris is hoog-geprijsd, dat seg ik; ik praat
alleen over schoene. Ik praat nooit over wat
anders as over schoene.
De dames zagen elkaar aan. Je had
vreemde types op de wereld. Ze lieten hem
uitpraten, ze waren geboeid door de wijze
van redeneren, zijn gebaren, er zat plezier,
humor achter zijn woorden, je voelde, dat hij
jets verborg, en toch begreep je hem niet
volkomen. Hij zat zichzelf te verkneuteren,
waarom zou je huichelen, als je de waarheid
kon zeggen? De manier, om de waarheid te
zeggen, daar kwam het op aan. Hij wist, hoe
er altijd naar hem geluisterd werd, hier kon
hij vrij spreken, wat deed 't ertoe wat de
dames beslisten, hij dee met Nanneke, wat
.. . "
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hij wou. Een goed kind, hartelijk, zoals zulk
soort meisjes zijn en op de penning. Wat
lollig, om zich eens te laten gaan.
,,Schoene — en wat in schoene steekt —
da's beste handelswaar. De beste handelswaar, dames, dat zijn de mense, die steke
ook in schoene. Wie veel geld wil verdiene,
moet in mense handele. De mense zijn dom,
let maar op de gezichte, ze late zich allemaal
als koopwaar versjachere, en 'n nar as ik,
die profiteert van die maniere, net as de
wijze mensen, daar moet je de kunst fen afkijke."
„Nou ja, mijnheer Stevens, dat weten we
nou wel." Sussend als tegen een kind. ,Maar
wat moet Nanneke worden?"
Stevens glimlachte zoetelijk en vroom.
Zijn oogen hadden altijd die eigenaardige
valse emaille-glans, welke niet viel te verlochenen, maar zijn bakkebaarden maakten
veel goed.
,,Dat last ik graag aan het oordeel van de
dames en heren over. Daar heb ik zo Been
verstand van."
Mevrouw van den Heuvell mengde zich in
het gesprek.
,,U heeft zelf dochters, Stevens, en wat zou
u ervan zeggen, als een van haar bij de film
wou?"
Stevens streelde zich de zijden bakke-
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baarden, en keek zwijgend naar de grond.
Men kon denken, dat hij Nanneke's plan
goedkeurde, men kon 't ook anders denken.
,,Laten we voor dit meisje speciaal een
DIENSTBARE betrekking zoeken. Laten we
haar onder GOEDE LEIDING houden."
„Dat is ook mijn gedachte. We kunnen haar
een huishoudcursus laten volgen. Wat zegt u
ervan, mijnheer Stevens? Kunt u er zich mee
verenigen?"
„'t Lijkt me heel verstandig. 't Doet er niet
toe, wat u haar laat worden. Nanneke wordt,
wat ze wordt."
Hij nam beleefd afscheid, en nu praatten
ze over Lydia.
„Ja, wat moet er van haar worden? Als je
zo nagaat is er zo weinig voor onze meisjes.
Deze tijd is nog erger voor de vrouw als
voor de man. Heeft Lydia nog het een en
ander te kennen gegeven?"
,,Moeder zegt, dat ze het zelf niet weet."
,,En haar tante?"
„O, van haar hebben we een brief j e gekregen, misschien wil mevrouw van den
Heuvell 't ons voorlezen."
,,Graag." Gegrijp naar de lorgnet.
,,Edelachtbare dames en heren regentessen, U vraagt me naar wat er van het kind
worden moet en deze is dienende u te verIn dezelfde Spiegel 6
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zoeken, laat haar geen huishoudster worden
en niet in het huishouding gaan, want daar
heb ik onderfinding van. Dat is een zeer
droevig lot, en men blijft als oude, eenzame
vrouw achter en heeft niemand op de
wereld, en waar men vroeger gediend heeft,
daar kijkt men u ook nog zeer slecht aan,
al heeft men voor de menschen geploetert
en gespaart. Ik zoude wel naar de stad
komen, maar mijn gezondheid gaat er zeer
op achteruit en ik durf niet meer te reizen,
want als mij bij vreemd yolk wat overkomt,
daar ben ik mijn heele leven bang voor geweest. Maar uw vraagt mij wat het kind worden moet en deze is dienende u te berigten
ik het aan u overlaat. Ik ben te oud geworden en woon op een dorp, om te weten, wat
er alzoo omgaat, en als ze een betrekking
vindt waarmee ze fatsoenlijk haar brood
verdiend, is mij alles goed, dus doe maar
wat u 't beste schikt, zij zal alles wel willen,
want zij is altijd een lief aanhankelijk kind
geweest en zij zal 't mij wel laten weten, dus
uw hoeft geen zorgen te hebben om mij
terug te schrijven."
,,Zo berust dit helemaal in onze handen.
Weet een van de dames ook nog het een of
ander?" Zwijgen.
„Dan weet IK wat. Apothekers-assistente.
Dat is voor een meisje een heel aardige, rus-
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tige betrekking, waarbij ze op de duur extern en intern geplaatst kan worden."
„Ja, en dan hebben we ook wat variatie.
Alle meisjes hetzelfde, is lets, dat me ook
niet bevalt. Ik denk, dat ze het allemaal heel
prettig zullen vinden, en Nanneke den bolder zal ook wel begrijpen, wanneer we haar
een beetje moederlijk toespreken, dat 't voor
haar bestwil is."
Nanneke werd voor de regentessen geroepen. Ze bestudeerde ze een voor een, en
ze maakte critische aanmerkingen, stil in
zichzelf, over het haar en de kleren. Als ZIJ
zo rijk was zou ze wel anders voor de
dag komen.
„Dag Nanneke.... we hebben gehoord,
dat je zo graag naar de film wilt gaan. Dat
is een heel zonderling denkbeeld."
,,O, ik wil ook wel wat anders worden,
haur dames."
,,En wat wil je dan anders worden, mijn
kind?"
,,Doctor in de plant- en dierkunde." De
regentessen keken verlegen en ontzet naar
elkaar. Hoe kwam het kind daar nu weer
aan?
,,Nanneke, ik hoop, dat je weet wat je zegt.
Je moet niet zo brutaal zijn tegenover je
meerderen, meisje. Daar komt op de duur
niks goeds van."
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Nanneke keek haar even aan en boog het
hoofd gedwee. Dit hielp altijd. „Kom, Nanneke, wij hebben voor je uitgemaakt, wat
't beste voor je is, en je oom was het volkomen met ons eens. Als je nu eens naar de
huishoudschool Bing en daar een cursus
volgde. Dan kun je hier ook alvast in het
huishouden helpen."
,,Goed hoor," zei Nanneke onverschillig.
„Ik dank de dames wel." Ze boog zeer beleefd. Ze smeet echter met de deur, toen ze
heenging, zodat de dames ervan schrokken.
Mevrouw van den Heuvell zei:
„Dat deed ze niet expres. Daarvoor was ze
veel to beleefd."
Lydia van Offeren.
,,Dag dames!"
„We hebben over je toekomst gepraat. Je
hebt daar zelf nooit over nagedacht, zegt
moeder."
,,Nee, dames." Ze kreeg een kleur. ,Een
tijd geleden heb ik daar de vroegere juffrouw wel eens over geschreven, maar ik
heb Been antwoord gekregen."
„De vroegere juffrouw? Dergelijke dingen
moet je met ons bepraten, of liever nog met
moeder. Waarom heb je het niet met moeder
bepraat?"
Lydia verbaasde zich. Hoe kon zij met
moeder iets bespreken? Of met de dames?
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„Ik dacht, dat moeder niet naar me zou
willen luisteren. Ik ben bang, om moeder
lastig to vallen."
,,Moeder lastig vallen? Waar is moeder
anders voor dan dat je alles met haar bespreekt. Nu? Zeg het zelf, vind je het niet
een beetje dwaas, dat je een oude juffrouw
van je, die helemaal niet meer weet, wat er
in je omgaat, schrijft? Je bent altijd een
beetje vreemd in dat opzicht geweest. Het
lijkt wel, of je geen vertrouwen hebt in de
mensen, in wie je juist vertrouwen moest
hebben. We hebben ons er niet tegen verzet,
dat je de hele Bijbel las, hoewel we je wel
wat jong vonden, maar we hoopten, dat het
je tot andere gedachten zou brengen, en dat
je de liefde zou zoeken, waar je ze kon
vinden. Of heb je iets tegen moeder? Je kunt
hier vrij uit praten." Lydia zweeg. Mevrouw
van den Heuvell Bing ongeduldig voort:
,,Dus je hebt niets tegen moeder? Maar
waarom schrijf je dan een vreemde juff rouw?"
,,De juffrouw is niet vreemd. De juffrouw
en tante Mine zijn de enigsten, die van me
houden of.. . . ", ze dacht na, ze moest altijd
de waarheid spreken, „van me gehouden
hebben. Dat weet ik zeker. Tante Mine
zeker, Nanneke zeker." Ze dacht: Harry? De
dames zagen elkander aan. Dat hadden ze
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niet verwacht, toen ze het kind lieten komen.
Mevrouw Herpenborgch, die men een lief
mens noemde, wreed als een vrouw tegenover vrouw, boog zich van haar hope stoel
naar 't meisje over, en met haar fluitende,
vleiende stem, vroeg ze:
,,Heb je je dan in iets over moeder te beklagen?"
,,Niet schreien," dacht Lydia en ze beet
zich op de lippen.
„Het is zeker vreemd .... " zei mevrouw
van den Heuvell. „Nu ben je ongeveer dertien, ongeveer dertien jaar in 't Huis, en nu
horen wij door een toeval voor de eerste
maal, dat je iets tegen moeder hebt." ... .
,,'k Heb niks tegen moederl U begrijpt me
niet. U begrijpt mij niet."
,,We kunnen dat toch wel rustig bepraten.
Je hoeft heus niet dadelijk zo driftig te worden. Denk nou eens kalm na. We moeten
tot die conclusie komen, of begrijp je dat
woord niet? Maar laten we er dan niet
verder over spreken. Later misschien, wanneer je wat kalmer bent. We moeten het
over je toekomst hebben, en nu hebben we
gedacht, om je apothekers-assistente te laten
worden. Je tante Mine schrijft ons, dat ze het
aan ons overlaat, en we meenden nu juist,
dat dit een mooi beroep voor je was, met
heel goede vooruitzichten. Ik geloof, dat je
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extern en intern geplaatst kunt worden. Wat
zeg je ervan?"
„Ik vind 't heel goed. De dames weten 't
beter als ik."
„Is er niet een beroep, dat je aantrekt?"
,,Nee, ik weet 't niet."
Lydia ging heen. Moeder kwam.
„Gaat u zitten, moeder," zei mevrouw van
den Heuvell. Moeder nam de stoel voor de
groene tafel, en ze leek op een aangeklaagde, die zich zal verdedigen.
,,Moeder -- we hebben hier zoeven Lydia
van Offeren bij ons gehad. Een beetje een
vreemd kind, nietwaar? Ze vertelt ons, dat
ze de juffrouw van vroeger over haar toekomst heeft geschreven. Wij zien heel graag,
dat er vertrouwelijkheid bestaat tussen
MOEDER en de kinderen. Niet waar, u bent
toch de aangewezen persoon. Kunt u ook
zeggen, hoe 't komt, dat er verwijdering is
ontstaan tussen u en Lydia?"
Moeder voelde haar vijandschap tegenover de vroegere juffrouw en Lydia in een
adem, in een drift. Ze wou eerlijk zijn, onbevooroordeeld. Het ging niet. Toch bedwong
ze zich. De dames hoefden niks to merken.
„Hoe bedoelt zo'n meisje dat, zou je zo
zeggen. 't Is een moeilijkheid.... soms denk
ik, dat ze het werkelijk met de godsdienst
meent -- en soms, ik moet eerlijk spreken,
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heb ik zo'n gevoel van :,,heb je 't nou toch
niet achter de mouw". Dat moet ik wel
denken, want ik heb d'r vanmiddag nog gesproken, en toen heb ik niets aan haar gemerkt, zo beleefd en vriendelijk als ze was."
Ze peinsde. ,Ik geloof, dat het op de duur
niks goed voor Nanneke den Dolder is, dat
ze met Lydia omgaat. Ik heb in de laatste
tijd ook al zo'n geest van verzet bij Nanneke
opgemerkt, en waar moet dat heen?"
Ze herinnerde zich nog goed, dat ze vroeger zo bang was geweest voor de geest
onder dat bepaalde groepje.
,,Zouden we nou nog niet kunnen ruilen?"
vroeg mevrouw Herpenborgh met haar
liefste stem. ,Nanneke apothekers-assistente
en Lydia in 't huishouden?" Ze zag eruit als
een grote poes, d'r gevaarlijke ogen gesloten.
,,Och, we hebben dat nou eenmaal bepaald
en die tante Mine van haar schrijft: „Niet in
It huishouden". Dus moeder --- u gelooft dus
niet, dat er een eigenlijke aanleidende oorzaak bestaat."
,,Ik zou niet weten, wat er geweest kan
zijn."
„Dan is deze zaak weer afgehandeld.
Moederl U kunt gaan!"
Onderwijl waren Lydia en Nanneke weer
to saam, en fluisterend bespraken ze de
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avonturen voor de regentessen. Nanneke
deed precies de stem van mevrouw van den
Heuvell na. Lydia moest lachen.
„Waarom zei je, dat je doctor in de planten dierkunde wou worden?"
,,Ik zei 't maar zo.... ik wou 't gezicht van
mevrouw van den Heuvell zien."
De juffrouw ging, terwijl ze zo aan 't
praten waren, de kamer uit.
„Kijk eens," riep Nanneke heel deftig,
,,de giraffe stoot hare hoornen nog boven
tegen 't plefond, zo leng is ze, dames."
De kleintjes begonnen te schateren, en ze
gingen om Nanneke heen staan als jonge
hondjes, die een spelletje leren.
„Pas op," zei Nanneke, en ze begon te
zingen en te wiegelen:
,,Ik ben in de mode,
Ik ben in de mode,
Ik wor dienst-bode."
Midden-in de dans bleef ze steken. Moeder kwam de kamer binnen, zo van de
regentessen, en de spieren van haar bovenarm tintelden: het was een wellust, om te
voelen, hoe haar hand tegen 't weke vlees
zou slaan. Ze liep op Lydia toe, en voor zijzelf wist wat zij deed, gaf ze haar een klap
in het gezicht.
Het werd stil. De kleintjes liepen naar de
andere hoek der kamer. Ze wouen liever niet
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op de plaats zijn, waar de slagen vielen. De
groten stonden instinctief op. Ze herinner.
den zich niet, dat dit ooit in 't Weeshuis met
een groot meisje was geschied.
,,Bijbellezen, en toch de mensen achter
hun rug belasteren. Je hoeft niet te denken,
dat het je helpt, als je zó tot God bidt. God
ziet in 't hart, mijn kind, weet dat wel."
Dit deed meer pijn dan de slag. Lydia trok
haar schouders hoog, en rilde. Haar lippen
waren wit geworden, en in de hoeken der
ogen drong een blauwe schaduw in 't blanke
vlees. Moeder kreeg toch medelijden en ze
ging de kamer uit.
,,Wat is er gebeurd, snoes?" vroeg
Nanneke.
De andere grote meisjes Bingen in een
kring om haar heen staan. Hilje balde haar
stevige boerenhanden tot vuisten.
„Zulle we noar de regente goan, snoesje.
Ik zal 't wel bereddere."
„Nee, ik wil niet.... dat iemand naar de..
regenten.... gaat. Laat mij met rust."
Die nacht lag ze met open ogen in 't
duister te staren. De troosteloze wereld. Ze
hoefde de dood niet te vrezen. Wanneer ze
een engel was, zou ze mee molten zingen
in 't Hemelse koor en de blonde Jezus zou
zijn witte slanke handen zegenend op haar
hoofd leggen.
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Ze hoorde de klokken slaan, en in de verte,
wanneer alle klokken uit de buurt geklonken
hadden, speelde het carillon van het paleis
op de Dam op lichtzinnige wijze 'n ernstige
melodie. Lydia luisterde er naar, het kwelde
haar niet. Ze bleef klaar-wakker, zonder dat
ze behoefte aan slaap gevoelde. Zo machtig
was haar leed, dat het haar toescheen,
of het langzamerhand in haar bloed doorkroop, als een druppel vergift, die zich
verspreidt. „Kan ik niet huilen?" dacht
ze. Haar leed was van een volwassen
mens, zonder tranen, zonder troost. Ze
lag onbewegelijk.
Een paar handen, die haar gezicht zochten.
Een zacht-fluisterende stem.
„Sj ! Ze hoeve ons niet to horen. Ik kom
even met je prate, snoes, net als de vorige
maal, Nanneke." Het antwoord even-fluisterend.
,,Hoe wist je, dat ik wakker lag?"
Als een vleiend poesje kronkelde ze zich
tegen Lydia's star lichaam.
,,Niet meer huile, snoes.... wat kan jou
moeder schelen? En wat kan jou schelen,
wat de regentessen zeggen? De regente, die
zet ik het later wel betaald, dat verzeker ik
je. Manne, die zijn allemoal gelijk, se binnen
lieve ploerte, de manne en se sijn 't liefst,
as se ploerte sijn."
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„floor 'ns, Nanneke, als je zo praat, kan ik
je niet begrijpen .... "
,,Sj .... je praat te hard.... je moet woord
voor woord fluisteren .... Kijk eens.... de
gordijne worden al licht.... ik moet dadelijk van je weg.... anders worden we gesnapt.... en de regentesse.... vinde 't vast
niet goed."
Nog de volgende dag voelde Lydia 't branden van de slag. Ze was verwonderd. Ze had
nooit anders dan verdriet gekend, dat kort
duurde en als ze eerst had gehuild en dan
zenuwachtig gesnikt, leek alles weer voorbij
te zijn. Als ze nu moeder's kamer voorbij
kwam, had ze lust, om zich op de grond te
werpen, en te kreunen, zo heel zacht en stil,
dat ze het ternauwernood zelf zou kunnen
horen.
Waarom dit alles?
Ze werd tegelijkertijd bang voor 't leven
en voelde er zich mee vertrouwd. De herinnering week als de schemer, verder, verder,
eindelijk opgelost, maar toch nog 'n deel van
't licht, dat hem verjaagt. Ze wist niet, dat
deze slag haar van 't Huis vervreemd had.
,,Aan wie de schuld?" dacht zij sours. ,Aan
.. 2 ► r
mij.
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Ook deze meisjes werden ouder, zonder
dat ze eigenlijk veel over haar toekomst nadachten; want ook zij hadden het onbestemde, opwindende gevoel, dat er later in
haar leven iets zou gebeuren.... iets merkwaardigs.... iets plotselings.... iets avontuurlijks .... waardoor het eigenlijk niet
nodig was, dat ze een vak leerden.
Ze lazen het in de boeken — ze speurden
het in haar bloed — deze goede, blijde gedachten glimlachten overal. Soms als ze studeerden, staarden ze over de bladzijden
heen. Ze wisten niet, hoe het wonderlijke
zou komen. Op een goede dag moesten ze
een jonge man ontmoeten, die --- die zou
zeggen: ,,ik hou van je." Dwaas, als ze er aan
dachten. Ze moesten er om lachen. Meermalen schaterden ze druk onder elkaar, zon-
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der reden, over wissewasjes, met de milde,
troostrijke droom heel stil verborgen: ,,ik
word gelukkig".
Er kwamen ook dagen, dat ze droefgeestig
gestemd waren. Het troosteloze leven!
Moest het altijd zo troosteloos, zonder gebeurtenissen blijven? Merkwaardig, dat ze
alien hetzelfde gevoelden. Ze leefden ver
van de wereld, ze konden 't ogenblik niet
afwachten, dat ze erin werden gesmeten.
Alleen Nanneke lachte en dweepte niet
mee. Zij minachtte alien. Op de huishoudcursus had ze twee vriendinnen: beide
Bingen met heren en al vertelden ze dit niet,
Nanneke wist het. Nanneke wist alles. Ze
liep coquet in haar eenvoudig pakje van
blauw weesmeisje, en ze had een manier, om
op straat haar ogen neer te slaan, en dan
met voile blik de een of andere man aan te
zien. Dit had ze nergens geleerd, ook niet bij
schoenmaker Stevens, die voor haar de verkoopwaarde van de liefde had bepaald. Ze
kende haar macht als een groot geleerde
zijn wetenschap.
Lydia besefte vaag, dat ze meer dan de
anderen van de liefde verwachtte. Ze deed
haar best op school, haar werk maakte ze
precies af, en met leraren en leraressen was
ze goed bevriend. Ze kreeg ook enkele kennesj es onder de niet-wezen. De meesten
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vonden haar saai en ze spotten met haar.
Hopeloos. Toch was er voor haar wezen een
gemakkelijke formule te vinden: zij verlangde naar liefde.
Niet begerig en niet zinnelijk; niet de
liefde van de hartstocht. Niet ook naar de
liefde der gewoonte, het enge huwelijk,
waaruit men nooit ontsnappen kan.
Ze verlangde naar een stille, zachte liefde,
die 't best met liefde van ouders kan worden
vergeleken. Ze verwachtte tederheid, zachtheid, goedheid, begrijpen. Op de leeftijd, dat
de meisjes van haar ouders vervreemden,
verlangde zij naar deze liefde. Zij verlangde
ernaar, gekoesterd te worden, en 's avonds
toegedekt. Daaronder, natuurlijk, smeulde
de andere liefde, maar geheim en verheimelijkt.
Ze schreef lange brieven naar de twee
mensen, van wie ze het meest hield, de juffrouw en tante Mine. Tante Mine begon oud
te worden: haar letters slingerden grillig op
het papier, zij herhaalde de dingen twee,
driemaal; ze ging onmiddellijk over van het
verleden tot het heden; soms kwamen er
enige zinnen van genegenheid: ,ik geloof,
dat ik gauw zal doodgaan, en ik heb niet
veel, want anders woonde ik niet bij vrouw
Uskes, maar wat ik heb, is voor jou. Ik heb
op de spaarbank tweehonderd tien gulden,
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en daar moet de begrafenis van af. Lieve
kind, ik wou, dat ik je nog eenmaal mocht
zien."
Wanneer Lydia iets dergelijks las, Bing ze
in een eenzaam hoekje zitten, en ze steunde
haar hoofd in de handen. Ja, inderdaad,
waarom kon ze niet naar tante Mine toegaan? Ze zou wel op de grond, in haar
kleren, willen slapen. Maar als ze tante Mine
hierover schreef, wilde die er niet van
horen.
Ook van de juffrouw kreeg ze eens een
brief, wonderlijk voor haar.
,,Lieve Lydia, in lange tijd heb ik je niet
geschreven en telkens had ik het voornemen
de pen op te vatten, en je op je brieven te
antwoorden. Ik heb diep berouw, dat ik er
niet toe gekomen ben. Als je hier was, zou
je plezier hebben in de kinderen, het zijn
echte schatten, maar natuurlijk vreeselijk
ondeugend. De jongen lijkt op mijn man, hij
heeft dezelfde open en ook dat steile haar.
Maar nu het grote nieuws ! We gaan verhuizen! Je kunt nooit raden, waar we komen
to wonen. In Norg! Mijn man wordt daar
hoofd van de school. Je zult zeggen, dat hij
vroeger altijd zei, dat hij geen hoofd van een
school wou worden, weet je nog wel? Maar
dit is een heel ander geval, omdat Gustaaf
besloten heeft een voorbeeld to geven, hoe
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door medewerking van het hoofd de verstandhouding op school beter kan worden,
en omdat hij op de duur een artikel wil
schrijven, waarin hij tot oplossing van het
vraagstuk komt. Ze zeggen wel, dat 't geen
vraagstuk is, maar Gustaaf zegt, dat 't een
vraagstuk blijft en hij wil dit bewijzen. Dit
gaat natuurlijk niet zonder ervaring.
Je begrijpt, dat ik geen invloed op mijn
man, wien dit besluit heel moeilijk viel (als
moeder er jets van zegt, dat het tegen zijn
beginselen gaat, kun je haar de brief laten
lezen), heb uitgeoefend, maar toen hij er toe
besloten had, vond ik het heel prettig. In de
eerste plaats is daar in de buurt 'n gezonde
streek met boslucht, voor de kinderen dus
heerlijk. Ik zie den jongen al lopen! He, 't is
toch zo'n lieve rakker. IEDEREEN zegt ook
van hem, dat hij een knap jongetje is, grootmoeder Bekink is bepaald dol op hem. Als
ik hem 's avonds toedek, kijkt hij me zo
engelachtig aan, dan heb ik altijd grote
moeite, om van hem los te komen. Maar begrijp, de nieuwe plaats, waar we komen te
wonen, is ook heerlijk, want je weet, dat de
Groningse universiteit er dicht in de buurt
is, maar Norg ligt in Drente, en misschien
willen de kinderen later studeren. Dat had
ik ook niet gedacht, toen ik in 't Blauwe
Weeshuis was. Nu, Lydia, moet ik eindigen,
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want anders komt er van het eten niets
terecht. Als moeder vraagt, waarom mijn
man het heeft aangenomen, dan laat je haar
de brief lezen. Een hartelijke handdruk van
mijn man en kussen van de kinderen en van
je oude Juffrouw."
Lydia keek naar de brief, verwonderd als
een jong kind, dat de handeling van een
groot mens probeert te begrijpen. Hele stukken begreep ze niet: waarom verdedigde de
juffrouw Gustaaf zo nadrukkelijk? Wat zou
het moeder kunnen schelen? De juffrouw
vroeg haar, of ze de brief zou laten lezen.
Waarom? Ze las de zinnen nog eens over:
„IEDEREEN zegt ook van hem, dat hij een
knap jongetje is, en grootmoeder Bekink is
bepaald dol op hem. Als ik hem 's avonds
toedek, kijkt hij me zo engelachtig aan, dan
heb ik altijd grote moeite om van hem los te
komen." Toen ze de volgende morgen naar
school ging, mijmerde ze over deze woorden na. „De juffrouw heeft je niet te logeren
gevraagd. Zou ik de juffrouw jets gedaan
hebben? Zou de juffrouw me helemaal vergeten zijn en zou zij me alleen schrijven,
omdat 't haar plicht is? Of zou de juffrouw
alles uit 't Weeshuis zijn vergeten, en toch
maar schrijven, dat moeder niet van anderen
hoort, dat mijnheer Bekink. ... "
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Ze verdrong deze gedachte met geweld.
Ze moest bij 't leren goed oppassen, en ze
luisterde. Als haar een vraag werd gesteld,
antwoordde ze rustig en bescheiden. Ze
hoorde tot de leerlingen, die niet worden opgemerkt: dat ooit een juffrouw het meest van
haar had gehouden, was ongelooflijk. Een
gewoon, stil kind, met bleek gezicht, de kin
iets ingevallen, de lippen rond en klein, als
een felle, bloeiende kleur tussen de witheid,
het neusbeen recht, de neusvleugels bogen
iets to ver over naar de uithoeken van de
mond, de ogen groot en verwonderd, met het
email van kinderogen over de grijze tint,
het voorhoofd leek smaller dan het was,
het zwarte haar sloeg er onwillig over. Haar
figuur toonde zo niets bizonders: ze was middelmatig van grootte, en ze sloop tussen
de anderen door, dat ze tenger scheen. Maar
Nanneke had wel eens jaloers gekeken naar
de rondheid van arm en schouder, door de
blauwe uniform zedig bedekt. De blauwe
uniform verschool ook de even welving der
borsten en de schemerende witheid der
huid, en dat ze kleine voeten had, en dat de
ranke boogvormige lijn van enkel naar kuit
een natuurschoonheid was als een bloemvorm, een blad, een vogelwiek kon niet ver
moed worden, noch de tederheid, natuurlijkheid der snoering van het middel, ook niet
-

180
de mildheid van buikglooiing. Haar jeugd,
haar slanke volheid, word niet uitdagend
door haar gedragen; nee, in alle eenvoud,
zoals een vrome non haar kap en sluier
draagt. Zelden volgde een man haar of
lachte tot haar. Zij, die naar liefde verlangde,
riep geen plotselinge liefde op. Ze ging als
een hooghartige Javaanse vrouw, die langs
een Europeaan gaat. Ze voelde haar trots en
onderworpenheid tegelijkertijd. Ze meende,
dat ze de minste van allen in 't Weeshuis
was.
Een paar dagen na ontvangst van de brief
sprak moeder haar aan.
,,Wat schreef de juffrouw, Lydia?"
Ze sloeg haar ogen neer.
„Dat mijnheer Bekink hoofd van een school
wordt."
Moeder sloeg de handen in elkaar van
verwondering.
,,Maar kind, dat had ik niet van mijnheer
Bekink gedacht. Dat is zo'n idealistische
man. Een echte dromer ....
„Mijnheer Bekink wil later een artikel
schrijven, zei de juffrouw. Ik heb 't niet goad
begrepen. Ik mag u de brief laten lezen."
De dagen gingen voorbij.
Toen kwam de eerste verloving in 't Weeshuis.
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Geesje en Jan Tukma.
Toen Nanneke Jan Tukma zag, kon ze zich
bijna niet goed houden. Zijn blond en bleek
gezicht, zijn fletsblauwe ogen, zijn gebogen
houding, zijn fabrieks-gestrikte das en zijn
glimmend pakje, zijn schrielheid en verlegenheid .... ze vond alles even dwaas.
Telkens als ze Geesje zag, vroeg ze:
,,Soo Geesje, hoe is 't met Jin?" Geesje begreep niet, waarom dat gekke kind lachte.
Lydia vond het ook niet grappig.
„Hoe kun je dat nou doen? Gees is toch
gelukkig?"
,,Wat een knul. Zeg, zou jij hem willen
hebben?"
,,Daar heb ik niet over nagedacht."
„Voor mij is 't niks. Ik zal wel beter uit
mijn doppe kijke. Ik kom d'r nog met een
thuis, waar de regentessen jaloers op zijn.
He, ik wou, dat ik ze later kon peste."
Nanneke den Dolder dacht aan niets
anders; hoe zij het de regentessen betaald
kon zetten. Voor haar betekende de naam
,,regentessen" de grote, wrede maatschappij,
die haar stelselmatig naar beneden had gedrukt. De regentessen droegen van alles de
schuld. Ze zou haar kans wel berekenen.
Enige maanden na dit gesprek wachtte zij
Lydia op de hoek van de Da Costakade. Ze
grijnsde.
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,,Seg, heb je 't al gehaurd, Kooisma van
der Mey is dood."
,,Wie?"
,,De regent. Nou mag hij ook in een nauw
kistje leggen. Ik lach me slap."
,,Ik begrijp je niet," zei Lydia droevig.
Nanneke danste over straat.
,,In een nauw kistje -- in een nauw kistje
— net als een van ons. Als hij voor onze
Lieve Heer komt, mag hij zich verantwoorde,
dat hij MIJ dienstmeid heeft willen laten
worde."
„o Nanneke.... met de dood mag je niet
spotten."
„Dat zegt moeder ook. 't Wordt ons betaald gezet, is 't niet? 0, wat ben jij braaf. Ik
hoop, dat je ervoor beloond moogt worde."
Toen ze een ogenblik later 't Weeshuis
binnenkwamen, zei de portier:
„Lydia, daar ligt een telegram voor je. Ik
heb de krant nog niet uit, en daarom heb ik
het maar niet naar boven gebracht."
„Een telegram voor mij?" Ze opende het.
Ze duizelde en sloeg de handen voor het gelaat. Nanneke keek over haar schouders en
las de ondertekening: „vrouw Uskes" en
verder de woorden: „Mine stervende."

TWAALFDE HOOFDSTUK.

Lydia zat alleen in de coupe ,Vrouwen" en
ze drukte haar warm gezicht tegen de koude
glasruit. ,Als ik aankom, is tante gestorven,"
dacht ze, ,dat is zeker. Ik zal haar niet nog
eenmaal mogen goe-nacht kussen. Zo is 't
altijd in mijn leven geweest." De voortsnellende trein zong: „tatata-tatatat-to-ta", en 't
leek of haar gedachten een droefgeestig lied
vormden. De trein ratelde het refrein „tatatatatataat-tata. Goe-nacht. Ta-to-ta."
Ze schreide niet. Sinds moeder haar de
klap had gegeven, en haar een huichelaarster had genoemd, huilde ze weinig. ,Als ik
maar alleen blijf," peinsde ze, ,dan kan ik
mijn gezicht tegen de glasruit houden."
Geen mens stapte aan een tussenstation bij
haar in, maar na 't overstappen in een
locaaltje, kwam ze midden tussen de mensen
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te zitten. Ze maakte zichzelf heel klein. Ze
hield haar schouders smal en dook in een
hoekje. Natuurlijk lette men op haar. Een
weeskind? Een blauw weeskind? Dit kon
toch niemand anders dan Lydia van Offeren
zijn? En waarom zat ze in de trein? Natuurlijk om haar tante Mine, die doodziek was.
Een vrouwtje vroeg haar medelijdend:
,,Heb je bericht van vrouw Uskes gekregen?"
„Ja....
Het gesprek werd algemeen. Een dikke
boer riep uit, dat Mine allang aan het sukkelen was, en dat ze voor haar tijd oud was
geworden, en in zijn verhaal klapten ohe's,
een bijzondere uitroep van deze streek, als
talrijke zweepslagen. Men begon Lydia de
dorpsdingen te vertellen, de grote strijd van
rentenier Martens met den burgemeester,
baron de Landas, en van Scholten, den hereboer, die nog steeds niet in de dorpsherberg
wou komen, doch in een klein kroegje
kwam.
,,'n Wonder," riep Lijs uit, die in de trein
zat, ,,nou jouw vader dood is, en d'r geen
herberg meer staat, gaat-ie naar 't kroegje,
en ik zeg 'm, 't drupke is goed."
,,Ohe, Scholte is zo rijk."
Lydia vroeg met zachte stem naar den
koster.
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,,Die zal 't wel spijten van tante Mine,"
glimlachte Lijs en hij knipoogde.
„Sj I" waarschuwde een vrouw, „dat is
immers al lang gelede, al voor mijnheer
Martens."
Lydia beet zich op de lippen en keek naar
buiten. Het was stil in de coupe.
„Nouw, nouw, de minsen prate soms maar
wat."
Ze bleven met elkaar zeuren en kiagen en
kwaadspreken en vergoelijken, zonder begin en zonder einde. Ieder dorp, gehucht,
had in de trein zijn eigen gesprek en de be
langstelling spatte zelfs niet even buiten de
kleine kring.
De koster wachtte Lydia op. Zijn gezicht
was Lang en uitgestreken, want er werd van
hem verlangd, dat hij geen blijdschap in
deze dagen mocht tonen, nu Mine lag te
sterven. Hij schudde haar zwijgend de
hand.
„Is tante Mine. ..
„Nog niet!"
„O gelukkig, ik zal haar nog even kunnen
spreken."
„Je moet je haasten, want haar doodsstrijd
is ingetreden. Arnica kan haar niet meer
help en."
Lydia holde voor hem iut, ze hoefde in de
weg niet te aarzelen; ze kende onmiddellijk
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de richting, ze berekende dadelijk de afstand, of ze in 't dorp gewoond had. Ze herinnerde zich zelfs, waar vrouw Uskes
woonde: de hele kaart van het dorp met
zijn straten en het land rondom was klein,
scherp in haar brein getekend.
Ze wist, dat ze nog een heel eind had te
lopen, en als ze stilstond, om adem te halen,
verweet ze zichzelf, dat nu juist op dit ogenblik tante Mine wel kon sterven. Een lege
wagen reed haar in vliegende vaart voorbij:
de voerman tikte met de zweep tegen zijn
voorhoofd, en groette: ,Ohe", riep hij en de
roep bleef als een echo in de lucht. Ze bleef
in angst en hoop doorrennen. In de verte
zag ze de bomen van de straatweg ...
De deur van vrouw Uskes' huis stond
open. Ze kon zo naar binnen gaan. Ze trad
de armelijke kamer in met de stenen vloer
en de twee bedsteden terzijde — woon- en
slaapkamer van arme, eenzame vrouw. Een
witte hand stak boven 't hout der ene bedstede uit. Vrouw Uskes kwam op haar toe,
haar gelaat zo smartelijk-vertrokken als lang
geleden, toen de sik was gestorven.
„Ik heb haar net de open dichtgedrukt."
Lydia leunde tegen de muur en hijgde; haar
borsten spanden zich vol in haar nauwe
kleren en sloegen leeg terug. Ze bleef staan
en staren, en ze zweeg.
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„Drink 'ns wat, meisje. Ze zal een mooie
begrafenis hebben, dat beloof ik je."
Ze schonk uit een aarden kruik een glas
vol koele geitemelk, en gaf het Lydia.
„Ik kan niet.... drinken."
,,Kom, kom, het is goed, dat ze uit haar
lijden verlost, en ze heeft nog gezegd, dat
ik je de complementen zou geven. Drink
nou, meisje.... of nee, wacht even. Je bent
helemaal bezweet."
,,D'r was een wagen...." De ogen van
Lydia waren wijd geopend. ,D'r was een
wagen, juffrouw Uskes, als ik gedurfd had,
zou ik de voerman hebben gevraagd ... .
misschien zou ze geleefd hebben, en ik had
haar nog gezien. Tante Mine! Tante Mine! je
was toch 't laatste, wat ik had. Nou blijft me
niks over." Vrouw Uskes zweeg. ,Als ik 't
maar eerder had geweten."
„Een telegram is zo duur en dat stuur je
niet af, voor je het zeker weet."
„O, o.... vreselijk."
„Mine wou 't zelf niet hebben, want ze
wou je zoveel mogelijk nalaten, en 't kostte
vijf-en-veertig cent. Ik ben het eerst gaan
horen wat 't kostte, en dan de dure reis .... "
„Wat doen vijf-en-veertig cent d'r nou toe?
Vijf-en-veertig cent."
Vrouw Uskes zag haar verwonderd aan.
,,Nee hoor, daar had Mine gelijk in. Je
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bent alleen op de wereld en je zult het geld
best kunnen gebruiken."
„Het geld? Ik haat het geld." Ze schreide
niet. Vrouw Uskes dwong haar zacht op de
stoel.
,,Drink nou het glas geitemelk maar. Dan
zul je wat bedaren."
Tegen haar wil zette Lydia het glas aan de
lippen, en voor ze het wist, dronk ze. Ze
rilde na enkele teugen, voelde zich misselijk, en zette het glas op tafel neer. Ze legde
de armen kruiselings over de borst en
staarde voor zich uit. Ze had net een zelfde
gevoel als.... toen.... moeder haar geslagen en vernederd had. Ze stond op en wankelde. Ze liep langzaam naar de bedstede.
„Ik heb haar de ogen gesloten, en ik ga
effe de dokter waarschuwen."
Ze ging, en liet Lydia alleen. Het meisje
nam de hand, die buiten de bedstede king en
legde de armen kruiselings over elkaar. Ze
vouwde haar handen en bad. Ze riep God
aan en ze dacht aan Jezus: haar gebed zei
ze alleen in haar geest, en haar lippen bewogen niet.
Na haar gebed bleef ze weerloos zitten, en
ze dacht angstig:
,,Ik ben zeker heel hardvochtig, dat ik niet
schreien kan. Ik meende nog wel, dat ik zou
schreien, tot er geen traan meer in me was.
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Ik dacht nog wel, dat ik me dood zou
schreien. Waarom schrei ik niet? Harry,
waarom schrei ik niet?"
Ze had eens van een kat gehoord of gelezen, waarvan men de kleintjes had verdronken. Die liep door het huis, zocht en
miauwde, vroeg en riep. 't Meisje moest erover peinzen. Ze zag de hand, die de poesjes
greep, en de gele zak, waarin ze werden geborgen. Haar gelaat sloot ze met de hand,
en zag.... Ze zag het terug in haar geest,
zoals pas-geleden de kaart van het dorp. Ze
zag de grote, rode, ruwe hand, die de zak
boven het water zwaaide en ze hoorde de
plons. Ze boog zich in gedachten voorover
en keek naar het zwarte water.
Vervolgens 't andere beeld.... van de
poes, die door 't huis zwierf, en klagelijk
vroeg: ,wie-wie-wie?"
Zo duidelijk vernam Lydia dit, dat ook zij
riep: ,wie-wie-wie?"
,,God! ik twijfel," schreeuwde ze en ze
greep naar haar hart. ,Wie-wie-wie?"
Ook 's nachts in de eenzame kale dorpshotelkamer, waar nooit iemand logeerde,
kon ze niet schreien. Ze sliep in de kamer
van den man, die eens de concurrent van
haar vader was geweest. Ze schreef haar
naam in het boek: „Lydia van Offeren", en
hij zei zonder vijandschap, ja, misschien wel
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met de geheime sympathie, gewekt door een
herinnering:
,,U was nog heel klein, toen u hier vandaan bent gegaan. En nou is Mine dood."
„Ja, tante Mine is dood."
,,Heeft u Been andere tantes of ooms?"
,,Nee! Ik wou graag naar mijn kamer."
„Dat kan. Mijn vrouw zal wel even met u
meegaan."
Lydia lag in haar bed. Smart, die be
dwelmde. Ze wou zich tegen de slaap verzetten. Ze zei haar gebed werktuigelijk. Ze
sliep in.
Toen ze de volgende morgen ontwaakte
en zich verwonderd afvroeg, waar zij was,
voelde ze, dat er zich een vraag in haar
brein verschool Ze wreef zich over het
voorhoofd, zoals ZIJ doen, die zich iets willen herinneren.
,,Wat is er nu, wat ik weten wil? Ik wou
iets tegen mezelf zeggen. Maar wat? Wat
ook weer? Daar is iets."
De kwellende vraag bleef haar al deze
dagen, tot tante Mine begraven werd, vergezellen.
Vrouw Uskes deed haar belofte gestand:
ze had voor een fatsoenlijke begrafenis gezorgd. Twee, rijtuigen volgden de lijkwagen
en in elk rijtuig zaten vier mannen.
„'t Is niet netjes, dat vrouwen met een be-
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grafenis meegaan. Wij moeten voor de koffie
zorgen."
De kist werd uitgedragen en vrouw Uskes
schreide. Ze jammerde:
„Och Mine, och Mine, ga je zo weg van
me? We hebben altijd zo goed met mekaar
gekend."
De acht mannen, die tot dusver zwijgend
en onbewogen hadden gezeten, stonden nu
lichtelij k-kuchend op.
„Ohe," zei een van de mannen. ,,Ohe."
,,Wat zijn dat voor heren?"
Zodra ze weg waren, deze vraag van
Lydia.
,,Heel fatsoenlijke mensen, hoor."
„Gaat de koster niet mee?"
,,Dat zou maar aanstoot geven. Nee, nee.
We moeten broodjes met kaas klaarmaken."
Lydia sneed en smeerde en vrouw Uskes
vertelde. Lydia probeerde de vraag to vinden, die haar geest had beslopen, en zich
daarin had genesteld. Ze hoorde niet naar
het gesnap van vrouw Usker. Ze dacht:
„Ik moet het weten."
Ze vond de vraag, toen de acht mannen
van de begrafenis huiswaarts keerden. De
woorden werden letter voor letter in haar
geest gespeld: ,Wat moet er nu van me worden?" Was er nog een andere vraag in haar
smartelijk bestaan? Vreemd, dat het leven
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zijn gang ging! Dat de acht mannen in de
nauwe kamer plaats vonden en zich de
broodjes met kaas zo goed lieten smaken. Of
het druk op het kerkhof was geweest?"
„Nee," zei een man met een voile mond
,,d'r is vandaag raadszitting. We missen ook
wat. Ohe."
Baron de Landas en mijnheer Martens hadden die dag ruzie gekregen, en de dorpelingen konden hun maandelijks gekijf niet
best meer missen.
De acht mannen namen onmiddellijk na de
tractatie afscheid en ze drukten vrouw Uskes
en Lydia de hand. Vrouw Uskes glunderde
om de prachtige begrafenis.
„Ik zal het later allemaal wel met je afrekenen, Lydia. Ik heb 't zo zuinig mogelijk
gedaan en Mine heeft hier een goeie naam
achtergelaten. Die had ze wel nodig."
Ze gingen naar het kerkhof, plukten wat
bloemen aan de weg, witte dovenetel en
paardebloem; bloemen van het land. Geen
andere geur dan van gras en riet, dacht
Lydia en stil en bevallig als een meisje,
wond ze een krans, die licht woog.
Op de weide van het kleine dorpskerkhof
bloeiden ook bloemen tussen de graven
door. Lydia voelde zich blij, dat ze de krans
had gewonden. Dit was een krans van het
leven daarbuiten, van het gebied, dat de
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dood niet toebehoorde. Ze stond bij het graf
en wou bidden. Ze schrok terug. Mocht ze
dit wel? Wee haar! zo zij zonder geloof bad.
Vrouw Uskes had er zich over verwonderd, dat Lydia niet schreide. Zelf veegde ze
voortdurend haar tranen weg, snoof, snoot,
snotterde, zuchtte en ze wandelde langs de
graven, ze las de opschriften en schudde het
hoofd.
„Huil jij niet? Heb jij geen verdriet?"
,,Ik kan niet. Ik ben te ongelukkig. Zie
eens, vrouw Uskes, wat ik voor een krans
heb gemaakt."
,,Och, och, die arme Mine. We hebben zo
vaak over jou gesproken. Ohe .... je kon 't
mens geen groter plezier doen, as 't over
jou te hebben. Die brieven van jou ook, ze
Bing er stil mee in een hoek zitten, dan wist
ik al, wat ik moest doen: „me stil houden",
en dan begon ze maar voor te lezen, eerst
een paar zinnetjes, en dan de hele brief. Al
je brieven heb ik nog thuis, met je geld, je
houdt wel een-en-vijftig gulden over, ik heb
't zo zuinig mogelijk gedaan en 't komt je
rechtens toe."
,,Nee, alsjeblieft niet."
,,En wie moet 't anders hebben, als jij 't
niet hebben wilt? Nee hoor, je bent een
weeskind en je zult het moeilijk genoeg op
de wereld krijgen. Kind, ik heb je geld verIn dezelfde Spiegel 7
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dedigd tegen de begrafenisman of 't mijn
eigen was. Dat is de jeugd! Dat weet nog
niet, wat geld betekent. Als ze wisten, dat
't hier in huis was, zouden ze er voor inbreken, en als 't moest, vermoorden ze d'r
mij en jou voor. Je weet niet, wat 't is, wat
geld betekent."
,,Ik weet wel, dat u 't goed met me meent,
maar ik heb daar nooit over nagedacht, heus
niet, juffrouw Uskes. Kijkt u eens.... ik heb
toch niets aan het geld.... ik kan het toch
nooit uitgeven. Ik zal toch altijd moeten denken, dat het 't geld van tante Mine is geweest."
,,Och, daar zal ook wel 'ns een tijd aankomen, dat je niet meer aan je tante Mine
denkt." Ze schudde haar hoofd. Een raar
kind! Het toonde Been verdriet en wilde het
geld niet aannemen. Ze begreep er niets van.
,,Nou ja, en als je later verkering hebt, liefje,
zul je maar wat blij zij n, als je 'm wat kunt
geven en een-en-vijftig gulden is beter as
niks. En as je 't daarvoor geven wilt, zal je
tante Mine zich nog in 'r graf van lol verkneuteren."
„Ik geloof nooit, dat ik met plezier aan 't
geld zal komen. Alleen.... als ik nog meer
verdriet heb.. .
Waarom zou ze nog in 't dorp blijven?
't Dorp was dood voor haar. „Wat moet er nu
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van me worden?" dacht ze voortdurend en
ze besloot niet dadelijk naar 't Blauwe Weeshuis terug te keren. Nu de juffrouw in haar
nieuwe woonplaats was, kon ze haar wel be
zoeken. Ja, waarom eigenlijk niet?
Ze stapte in de trein en moest in Zwolle
op de aansluiting wachten.
Tegenover haar in de coupe „Niet Roken"
zat een handelsreiziger, met lange, gele tanden, die haar maar voortdurend zat aan te
kijken. Eindelijk vroeg hij:
,,Ben je een leerling-verpleegster, zus?"
„Nee.... maar een blauw weesmeisje,
mijnheer."
„En moet je dan altijd dat pakje dragen?"
,,Ja." Ze staarde uit het raam. Ze hoopte,
dat hij niets meer zou zeggen.
,,Lijkent me beroerd om in zo'n uniform
rond te sjouwen." Hij liet zijn gele tanden
aan een oude boerenvrouw zien. „Iets voor
jou, moeder. Altijd in zo'n costuum. Ter verhoging van het vreemdelingenverkeer."
,,Ja, ja .... " De handelsreiziger haalde een
spel kaarten voor de dag, die hij begon te
schudden.
„Opletten," riep hij uit. „Nou heb ik hier
een spel kaarten en nou maggen jullie er een
uitzoeken, en dan zal ik je zeggen, hoe-ie
hiet. Juffrouw, wil jij beginnen?"
,,Ik ken de kaarten niet."

196
„'n Gebrek in je opvoeding, weesmeisje.
Dan jij, ouwe heer."
De trein raasde verder .... Lydia schudde
in de wagon heen en weer.... en plots hervoelde ze.... haar onmetelijke eenzaam
heid. Ze stond op een grote vlakte alleen.
Waarheen ging ze? Wat zocht ze? En wat
moest ze vinden?
De oude man nam haar van 't hoofd tot de
voeten op.
,,Ben je in een weeshuis?" Ze knikte van ja.
,,Lang geleden dat je je ouwers hebt verloren?" Ze knikte opnieuw. „Here, Here!" Ze
kon nu wel schreien, nu.
Eensklaps schrok de handelsreiziger op.
Zijn instinct wekte hem. Hij nam zijn koffer
uit het net. Hij ging bij de deur staan, zijn
hand aan de kruk.
,,Groningen," zeide hij. Rrrrr — ging de
trein over de rails.... ggg. De locomotief
floot. Een donkere groep kleine arbeidershuizen .. een complex etage-woningen met
rechte straat.... een braak veld.... een
water met schepen.. huizen, huizen, huizen.
,,Nu naar Norg," dacht Lydia. ,,Norg....
zorg.... zorg.... Norg. Wat denk ik?" Ze
stapte uit. Iedereen liep haar voorbij, zij was
de laatste.

DERTIENDE HOOFDSTUIK.

Alle mensen in de autobus van Groningen
naar Norg zwegen en Lydia, fijn, rank
figuurtje van eenzaam meisj e, zat tussen de
zwijgenden. Het leek haar toe, dat niemand
op haar lette, zo was ze weggeschoven,
weggedreven in de grote stroom. Allen
zaten met hoog-opgetrokken wenkbrauwen
en met zuinig-gesloten mond to staren. Indien hun blik zich eenmaal ergens op gevestigd had, klemde hij daaraan vast. Twee
boeren bleven haar dof-zwijgend aankijken.
Zij bewoog zich onrustig na Haren op de
bank heen en weer. Wat wilden die mensen
van haar? Ze wou, dat niemand op haar lette.
Voor 't dorp stapte ze uit en ze kwam in
een eenzame baan terecht. In de verte bemerkte ze een klein, stomp dorpstorentje, de
toren van Norg. Ze moest zowat een kwartier lopen en ze kwam in 't dorp.
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,,Mijnheer Bekink's huis zal bij de school
staan...."
Ze zwierf doelloos en vond Gustaaf Bekink
op eenvoudige manier: de meester stond in
een klein tuintje en ze herkende hem onmiddellijk.
,,Mijnheer Bekink. Kent u me nog?"
Hij kwam naar haar toe.
„Lydia? Lydia van Offeren .... "
„Ja .... en is de juffrouw, mevrouw. ...
ook thuis ?"
,,Ze noemen haar hier juffrouw. Dag
Lydia!"
Hij gaf haar een hand. ,Kom binnen."
Toen ze in de kamer kwam, leek het even,
of Lydia de oude glans op het gezicht van de
juffrouw weer zag. Juffrouw Bekink kwam
haar tegemoet en in eerste aandrift kuste ze
het jonge meisje beschermend en moederlijk.
,,Mag ik hier een dag blijven? Ik wou de
kinderen zo graag eens zien."
Juffrouw Bekink aarzelde.
„Och jawel. Je bent nou eenmaal hier, he.
Wat is 't jammer, dat je zo laat bent gekomen, anders had je de kinderen kunnen
zien. Ik maak ze niet graag wakker, maar
morgen kun je ze zien. Het zijn zulke schatten, zulke rakkers, je zult ervan genieten."
Ze praatten nog wat. Juffrouw had haar
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belangstelling voor 't Blauwe Weeshuis verloren. Ze vroeg niet naar moeder, met wie
ze vroeger zoveel gevochten had. Ze praatte
alleen over haar kinderen. Kwam 't gesprek
even op lets anders, dan zwierven haar gedachten af.
Voor Lydia insliep, onderzocht ze zichzelve, wreed of ze een vijand van zichzelf
was.
,,Wat verwacht je? Wat zoek je bij anderen? Hoe kunnen zij 't ook? Trek je van de
mensen terug, dat is toch veel beter. Anders
zul je nog te gronde gaan, Lydia. Wat zal 't
eigenlijk hinderen, of je te gronde gaat,
Lydia?"
De klokken tikten in het vreemde huis. Ze
luisterde naar de klank, haar gedachten werden gewiegd, toen sloot ze de ogen en ze
sliep rustig in. De volgende morgen hoorde
ze buiten de vogels sjilpen, mussen en
spreeuwen, daartussen vleide de merel zijn
lied. Ze opende het venster en ademde de
frisse, zilte lucht in. Ze proefde de koelte op
de tong.
In 't huis klonk een ander geluid. Ze glimlachte. Kinderen! Ze kleedde zich haastig
aan, en wachtte op de gang. Het meisje
kwam naar buiten stormen, en bleef plots
staan. Een vreemde.... in het huis....
„Ben jij Toetie?" Stilte. De duim in de
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mond. Tersluiks opnemen. Wachten, tot de
ander weer wat zou zeggen.
„Dag Toetie, krijg ik een handje van je?
Dan ben je een grote meld. En mag je de
duim in je mond houden?"
Hoe vond zij.... vanzelf.... klank en
woorden voor kinderen?
„Wia ben jij?"
„Heb je nooit van me gehoord? Ik ben
tante Lydia."
Het kind dacht na en zuchtte.
,,Nee, nooit van hoord."
,,Nou, dat hindert niks. Zullen we wat in
de tuin gaan spelen of zullen we op Jan
wachten?
Op broertje wachten? Daar dacht Toetie
niet aan. Ze trok Lydia met zich mede: die
was haar goed recht en bezit, zij had Lydia
het eerst ontdekt. Toen een ogenblik later
juffrouw Bekink met Jan kwam, pruilde ze:
,,Laten we naar andere kant gaan. Jan is
stout."
Jan was veel minder schuw dan Toetie.
Hij liep dadelijk op Lydia toe.
,,Vin je niet dat-ie precies op mijn man
lijkt? Zie je wel, hetzelfde steile haar."
Lydia glimlachte: ,Enig." Had ze niet
eens.... een beetje.... met mijnheer Bekink
gedweept? Het was hetzelfde gezicht.
Voor de tuin stond een jongen van acht-
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tien jaar stil, en hij leunde tegen het hekje.
Zodra hij Lydia bemerkte, wou hij verder
gaan. De juffrouw riep:
,,Kom d'r toch in, Kees. We zullen je niet
opeten. Jan, Toetie, daar heb je Kees. Onze
buurjongen, hij speelt altijd zo aardig met de
kleintjes." Gillend en kraaiend liepen ze op
Kees toe.
,,Oom Kees, hei je de kiekkast meebracht?"
„Mag ik even voorstellen," glimlachte de
juffrouw, ,mijnheer Knelhaas, onze buurjonge, een trouwe Bast.... juffrouw van
Offeren."
Lydia reikte hem vriendelijk de hand. Kees
aarzelde even, hij bloosde, hij kuchte, hij
knipte met zijn ogen. Eindelijk waagde hij
het ook om zijn hand, dik en grof, uit te
steken. Een verlegen boerenjongen, niks
anders.
,,Oom Kees, oom Kees, la' me nou je kiekkast 'ns kijken."
Kees bleef besluiteloos staan. Hij zette de
kiekkast zover mogelijk van Lydia af.
,,Zie maar door dat gaatje, dan zal ik aan
dit wieltje draaien, Kier op zij van de kiekkast. Kijk, nou heb ik in karton huzaren uitgeknipt, die beginnen te rijden, als ik aan
het wieltje draai ! Zie je de soldaten, Jan?"
„Toetie wil ook zien." Ze drukte haar
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beide ogen dicht, toen ze met haar gezichtje
het ruwe hout der kiekkast naderde. „O, wat
mooi.... wat mooi!" Ze wilde niet bekennen, dat ze haar ogen uit angst gesloten had.
Lydia naderde. ,Mag ik ook eens zien,
mijnheer Knelhaas?"
Kees maakte voor haar plaats, angstig, dat
hij haar aan zou raken. ,Heeft u dat zelf gemaakt? Wat knapi"
,,Och, dat is maar een liefhebberij," zei
Kees met grove jongensstem. ,Maar noemt
u me alstublieft geen mijnheer."
,,Ik heet Lydia."
De juffrouw glimlachte vaag en teder, een
glimlach voor de j eugd, en voor vroegere
eigen, dwaze dingen. Ze wist wel, dat het
geen paar zou worden. Maar ze glimlachte,
en trok haar zoontje naar zich toe. Jonge en
meisje. Meisje en jonge. Met hun rechten.
Met hun rechten tegenover de ouderen.
,,Ga vanmiddag maar eens een beetje
samen wandelen, Kees en Lydia."
Kees begon verwoed aan het raadje der
kiekkast te draaien. Hij durfde niet op te
zien.
Lydia keek hem verwonderd aan. Waarom
was hij zo verlegen?
„Ik wil heel graag met je wandelen. Ik zou
je...." Hij draaide zonder ophouden aan het
wieltje.
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„Jij draait 't stuk, oom Kees," riep Toetie
met een hoop stemmetje.
De moeder lachte, en ook Toetie haalde ze
naar zich toe. „O, jou quit."
Die middag wandelden ze samen en Kees
liet haar Lieveren zien. De wind woei en zo
nu en dan beefde er een regendruppel door
de lucht. Wijde wolken dreven aan de
hemel.
,,Hier bloeien dezelfde bloemen, die ik
voor tante Mine heb geplukt."
Ze had niet met de juffrouw over tante
Mine gepraat, en ook niet met mijnheer
Bekink; ze had vrouw Uskes niets getoond;
nu bepraatte ze 't met een vreemde, boerse
goedmoedige, blonde jongen, die zwijgend
naar haar luisterde. Zij waren door hun
jeugd aan elkander verbonden, omdat ze
jongen en meisje waren, even vrienden door
hetzelfde bloed, dat in beiden stroomde. Ze
zeide hem haar gedachten niet met woorden
van overleg en zekerheid. Ze aarzelde telkens als ze sprak, of ze zichzelf begrijpen
wilde.
,,Dat ik het zo voel.... dat ik alleen ben."
Zij stond stil en zag naar de weiden. De
koeien hadden alle de kop gebogen, en ze
trokken met schurende tong aan het gras. De
jonge zomer begon met kilte en met dreigende regen.
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„Laten we weer naar huis toe gaan," zei
Lydia.
„Wanneer ga je weer naar...."' Hij durfde
niet to zeggen: 't Blauwe Weeshuis. Ze vond
het heel natuurlijk, dat hij vroeg. Ze antwoordde onbevangen.
,,Wanneer gaan er treinen? Kun je ze nog
voor me opzoeken?"
,,Ik weet het wel uit mijn hoofd. In de namiddag om 17.42 zou je nog uit Groningen
weg kunnen." Toen moest ze even lachen.
,,Och, zo bedoel ik het niet. 's Morgens
vroeg gaat er ook een geschikte trein," zei
hij verlegen.
,,Ik kan morgen vroeg gaan."
Het werd anders dan ze had gedacht. Toen
ze 't huis naderde, wuifde mijnheer Bekink
haar toe en met zijn statige schreden Bing hij
haar tegemoet. Hij nam zijn passen jets
groter dan gewoonlijk; ze bleven echter stijf
en degelijk en ze bemerkte niets bijzonders
aan zijn gezicht. Toch wist ze, dat er wat
was gebeurd.
,,Een telegram voor jou, Lydia."
,,Een telegram voor mij? Dat kan niet. Niemand weet mijn adres."
„'t Is zeker doorgestuurd, uit de plaats,
waar je eerst bent geweest."
,,Maar wie zal me NU nog een telegram
sturen?"
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Hij gaf 't haar en ze opende het aarzelend.
Ze las:
„Onmiddellijke terugkomst zo mogelijk
gewenst. Hilj e."
Ze liet het mijnheer Bekink zien.
„Een practisch meisje. Een practisch telegram. En wil je nu gaan?"
,,Ik moet toch wel gaan. Wat zou het
wezen?"
Ze wist het wel. lets met Nanneke! ,Och,
och, wanneer kan ik gaan. Jij hebt het mij
toch gezegd.... Hoe laat kan ik toch gaan?"
„Om 17.42," antwoordde Kees. ,Als je vlug
pakt, neem ik je koffertje en zet ik het op
een draf, om de autobus voor je vast te houden."
Ze liep gauw naar boven, kuste de juffrouw, kuste de kinderen, gaf Kees 't koffertje en zelf volgde ze zo vlug ze kon. Zij
dacht flog: ,hij wil iets van me...." Ze hadden weinig en intiem gepraat. Alleen iets
in haar, niet haar ervaring, waarschuwde
haar, dat hij haar wou kussen. De autobus
toeterde in de verte, werd in de bocht verloren, kwam op de rechte weg te voorschijn.
Kees aarzelde. Doen, niet doen.
,,Ik dank je wel hoor, voor wat je gedaan
hebt."
,,Ik gedaan? Ik heb niks gedaan. Zeg, mag
ik je eens een brief schrijven?"
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„Ik denk, dat moeder het niet goed zal
vinden."
„Kom je hier eens gauw terug?"
,,Och nee.... och flee.... ik kom hier
nooit terug."
„Zal ik je nooit weerzien? We zijn zulke
goede vrienden, Lydia."
„Och nee, Kees. Dat is toch niet. Voor een
dag."
,,Voor een dag?"
„Het lijkt me al veel, om vrienden voor een
dag te zijn. Ik begin te begrijpen."
Een korte, zenuwachtige ruk van de autobus, een oorverdovend lawaai, als Bing er
een vliegtuig naar Melbourne, inplaats van
een autobus naar Groningen.... en Lydia's
terugkeer begon.
De sneltrein, waar ze instapte, stopte
lange tijd niet, ratelde door. Ze zag de wijde,
uitgestrekte heide, vaal-bruin met enkele
groene strepen van ontgonnen land, blanke
cirkels van plassen; zo nu en dan reel
Brij ze rook met even rossige gloed van
vlam.
,,Ze branden het daar af," zei een reiziger.
Lydia dacht:
„Het is goed, dat de trein gauw gaat. Dan
ben ik eerder thuis. Wat zou er met Nanneke gebeurd zijn? Juist, nu ik weg ben.
Wanneer ik in 't Huis was gebleven, zou ik
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haar hebben kunnen tegenhouden.... Wat?
Waarom is tante Mine ook nu gestorven? Als
Nanneke er nu eens niet meer is! Waarom
zou zij er niet meer zijn? Ik stel me van alles
voor, maar er kan niets wezen. Ja.... er is
me een telegram gestuurd. Misschien maken
ze zich over mij ongerust." Ze moest lachen.
,,Ongerust over mij! Nee, natuurlijk maakt
niemand zich over mij ongerust. Moeder kan
ziek of dood zijn. Zouden ze me daarvoor
telegraferen? Ja, dat zou kunnen. Als moeder
dood is, moeten we haar samen de laatste
eer bewijzen, dat willen de regentessen, en
dan moeten de oudere meisjes voorgaan."
Ze hoopte, dat het moeder zou zijn en niet
Nanneke. ,Slecht, slecht, je wilt dus, dat
moeder dood-gaat? Als het dan een van beiden moet zijn, Nanneke of moeder, dan is
het beter, dat het moeder is. Wat is moeder
nu voor mij geweest? Ben ik ondankbaar?
Moeder heeft toch haar best gedaan. Ik moet
rechtvaardig zijn, nee, ik moet liefderijk zijn.
0, wat verwart me dit alles toch. Moeder
heeft de anderen wel begrepen, mij niet. Is
dat de schuld van moeder? Is dat de schuld
van mij? Kan er schuld wezen zonder
schuld?"
Toen ze Amsterdam naderde, beving haar
de angst, dat de trein to laat zou komen. Ze
werd dringend verwacht. Want Nanneke....
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Dwaasheid! Hoe kwam ze nu weer aan Nanneke's naam?
Ze nam het telegram weer en las: „Onmiddellijke terugkomst zo mogelijk gewenst.
Hilje."
Gewenst! Ze kende Hilje. Als moeder zou
zijn gestorven.... Dan had Hilje geseind:
„Moeder gestorven. Hilje."
Waarom ondertekende moeder It telegram
niet? Daarom moest ze toch wel geloven, dat
er iets met moeder?...
Ze streek zich langs het voorhoofd, zachtvochtig van zweet. Het was warm in de
coupe. Voelden zij allen dan niet, dat het
warm was? Ze had lust om te vragen: „och,
kan dat raampje niet open?" Al zou het maar
op een kier zijn, dat de frisse wind naar
binnen kon spelen. Moeder, Nanneke, Nanneke, moeder, alles dooreen.
Ze kwam tien minuten te laat aan, en nog
zes minuten moest ze op een tram wachten.
Het duurde eindeloos. Daar stond iets in
tussen haar en de onbekende geschiedenis:
It scheen, dat ze er niet dichter bij MOCHT
komen. Tram langzaam. Bij iedere halte bleef
die staan; waarom de mensen zo traag? Ze
moest naar huis. Huis? Straat op straat telde
ze of .... nu nog zes, nu nog vijf.... nu nog
vier.... nog drie....
Eindelijk: Blauwe Weeshuis. De conducteur
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zag even naar haar uniform en trok aan de
lus. Ze keek, terwijl ze uitstapte naar 't Huis.
Verschillende gordijnen in 't Huis waren opgetrokken: glazen, waarin dof de wolken
spiegelden. Blinde ogen. Neen, de dood niet
in `t Huis. Wat dan?
De portier groette haar onverschillig. Hij
liet de krant niet zinken. Ze ging naar boven,
haar rieten mandje in de hand, en ze wachtte
even aan de deur der werkkamer. Ze luisterde. Ze hoorde stemmen: die van Nanneke
was er niet bij. Ze stond op de drempel, het
mandje nog altijd in haar hand.
,,Nu zal ik het horen." Hilje trad haar tegemoet. Fluistering.
„Heb je mijn telegram gekregen?"
,,Ja, wat is er gebeurd?"
,,Als de kleintjes naar bed zijn, zal ik het je
wel vertellen."
,,Is het iets met Nanneke?" fluisterde Lydia.
„Ja.... nu stil, nu stil." Lydia gaf alien de
hand. De groteren waren eensgezind van gedachten. Ze voelden de eensgezindheid, ze
Bingen dicht bij elkaar zitten. Plotseling
zusters!
De kleintjes waren al naar bed gebracht.
De iets-ouderen gingen langzamerhand
heen, tot de groten overbleven. Hilje nam
Lydia's hand. Al was het duister, Lydia wist,
dat het Hilje's hand was.
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,,We moesten je wel terugroepen, want
Nanneke is weg."
„Hebben ze haar weggestuurd?"
,,Nee, It is zo gegaan...."
„'t Is vreselijk, Nanneke weg." De anderen
zwegen medelijdend. ,Vertel het me maar,
ik zal het wel kunnen verdragen."
,,Nanneke Bing er vaak 's nachts uit, en
toen is het bekend geworden, dat ze met
heren liep, en met een beer was ze meegegaan, dat wisten ze zeker."
,,Meegegaan?"
,,Ja, naar zijn kamer...." Ze waren stil,
als weerloze dieren op het veld, donkereschaduw van havik onder de wolken.
Ook zo onbewegelijk hielden zij zich.
Eindelijk stond Lydia op en ze haalde
diep adem.
,,Als ik thuis was geweest, zou It niet gebeurd zijn."
,,Ja, ja, zeker, dan was het net zo goed
gebeurd."
„Hoe weet je dat dan? Nanneke was mijn
beste vriendin. 0, tante Mine, als je later was
gestorven .... "
,,Ze heeft ons toch allemaal altijd voorgelogen? Het is een slecht meisje." Geesje was
verloofd. Slecht; ze wist 't zeker. Nanneke
had ook die kleren van de zolder gestolen,
maar daar praatte Geesje niet over.
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Lydia begon machteloos in haar leed te
schreien. Het leven zo wreed en duister; de
wereld zo angstwekkend.
,,En toen ze gemerkt hebben, met Nanneke, wat is er toen gebeurd?"
,,Toen wouen ze haar door iemand verder
laten opvoeden, die heel streng is of naar
een verbeterhuis, we wisten niet, wat ze
wouen doen, en wij mochten niet meer met
haar omgaan en geen woord tegen haar
spreken. Ze keek ons met ogen aan.... en
ze zei dingen tegen ons...."
Lydia trachtte iets van de gezichten om
haar te onderscheiden. 't Vertrek van Nanneke was nog zonderlinger.... dan de dood.
Niet voor niets voelde ze zich altijd zo bang!
Straks zou ze alleen in haar bed liggen: dan
zou ze moeten denken.... aan....
,,Mijnheer Stevens heeft 't gehoord en die
is bij de regentessen geweest en heeft Nanneke meegenomen."
„Woont ze nu bij mijnheer Stevens?" Lydia
zag den man met de zij den bakkebaarden
voor zich, zijn groene ogen en zijn zacht gebaar. Altijd glimlachend. Zo zacht als een
glace-handschoen. Glimlach. Wat toch in die
glimlach? Ze huiverde.
,,Nee, ze woont nu niet meer bij mijnheer
Stevens."
„Waar dan?"
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„We weten 't niet. Ze is zeker nog verder de
slechte weg opgegaan."
Ze schoven dichter aaneen.... en Lydia
drukte Hilje's hand. Wat betekende dat: de
slechte weg?
,,Waarom heb je me getelegrafeerd?"
Duister, diep en wij d : geen vensters
scheidden de kamer meer van de grote, sterreloze nacht buiten. 't Kleine groepje meisjes was verlaten en verloren. De duisternis
nam haar in zich op.
,,Waarom heb je me getelegrafeerd? Waarom heb je mij .... ?"
„Moeder dacht.. en misschien de damesregentessen ook wel.. dat jij en Nanneke..
omdat jullie zulke grote vriendinnen zijn ... .
en ze waren bang.... maar wij hebben it
niet geloofd, en daarom heb ik je getelegrafeerd."
,,Gelooft moeder dan sours, dat ik? O, tante
Mine."
„Nee, ze hebben vanmiddag een brief gevonden van Nanneke aan jou."
,,Waar is die brief?"
,,Die heeft moeder opengemaakt. 't Is gemeen, om een brief open to maken. Moeder
heeft altij d .... ze is voor ons goed geweest,
maar voor jou is ze niet goed geweest."
Lydia liet Hilje's hand los.
,,Ik ga naar moeder toe. Die brief wil ik
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hebben. Niemand zal me wijsmaken, dat
Nanneke slecht is."
Ze klopte aan de deur van moeders kamer,
driftig en herhaald; ze wachtte niet, tot moeder ,binnen" riep; ze stond op de drempel
en trad nader, gedreven door een macht
buiten haar om. Tante Mine's dood was haar
ver. Ze stelde zich tegenover het leven.
Arm en weerloos. Lydia. Haveloos en eenzaam. Meisje zonder vrienden. Meisje alleen.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Terwijl Lydia naderde, voelde moeder de
zwijgende woede stijgen; daar kwam Nanneke's vriendin, en die had haar nooit gewaarschuwd. Alle woorden, die de regentessen hadden gezegd, brandden haar als
vinnige vonken in hoofd en keel. Ze kon niet
denken en niet ademhalen. Ze bleef roerloos
zitten en wachtte, tot de drift haar lichaam
zou verlaten. „Niet driftig zijn. 't Is niet goed
voor je. Dit meisje kan 't niet helpen. Wat
wil je, dat 't meisje 't helpen kan? Ze kan `t
wel helpen. Zij heeft ook schuld. Ze heeft
geen schuld. Ze heeft wel schuld." Ze hield
zich met beide handen aan de stoel vast, instinctief, uit vrees, dat ze anders Lydia weer
zou slaan.

,,Zo, zo...."
,,Dag moeder. Ik heb gehoord, dat u een
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brief van Nanneke den Dolder voor me
hebt."
,,Nanneke den Dolder. Zo.... zo.... zo..
En waarom ben je niet dadelijk bij me gekomen?"
„Ik moest eerst weten, wat er gebeurd
was."
,,Zo.... zo.... nee, daar wist je natuurlijk
niets van, he. Of durfde je me soms niet
onder de ogen te komen?"
,,Dat durfde ik heel goed, moeder, maar ik
wist 't niet. Een van de meisjes heeft me getelegrafeerd."
,,Zo.... zo.... getelegrafeerd, buiten mijn
voorkennis. Jullie doet maar. Ik besta niet,
he. Jullie noemt me moeder, maar je denkt.
,,ik ga m'n eigen gang"."
„Ik weet niet, wat U bedoelt, moeder."
,,Nou, als je vriendin een slet is, zul jij wel
niet veel beter wezen, denk ik."
Het gezicht van Lydia scheen zich iets uit
te rekken, rimpel legde zich even in 't voorhoofd. Haar ogen werden wijder.
,,Laat ik aan iets denken, waardoor ik niet
kwaad word," peinsde Lydia. „Laat ik maar
denken aan tante Mine en aan de krans, die
ik voor haar maakte." Ze stond stil, het hoofd
deemoedig gebogen en moeder werd zachter gestemd.
,,Nu, en wil je de brief hebben?"
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,,Ja, graag moeder."
„Ik heb hem opengemaakt .... " aarzelde
moeder, „want daar kon een aanwijzing instaan, dat jij ook...."
,,Nee moeder, ik wist niet, dat ze weg
was."
Moeder maakte haar bureau open, en ze
gaf Lydia de enveloppe.
„Een mooie vriendin hou jij d'r op na."
,,Mag ik nou heengaan, moeder, om de
brief to lezen?"
,,Waarom kun je dat hier niet?"
,,Ik wou hem graag alleen lezen, moeder,
als dat mag, tenminste. 't Is voor mij toch
ook.... Ze is toch voor mij altijd.... nee
moeder, ik bedoel daar heus niets mee, heus
niet, moeder."
,,Nou, ga je gang."
,,Dag moeder...."
,,Dag Lydia." Geen woorden over tante
Mine. ,,Gelukkig,"' dacht Lydia. Ze kwam in
de kamer terug, en ze klapte het licht op. De
meisjes zwegen en bleven zwijgen.
Lydia las de brief.
,,Geen van de anderen heeft met me willen
praten, omdat moeder het niet hebben wou,
maar jij was op reis, en misschien had jij nog
wel met me gepraat. Zeker had je gepreekt,
want vroom ben je altijd geweest, en van dat
preken word ik altijd week van binnen, al
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doe ik een uur later toch, waar ik zin in heb.
Ik ben de enigste van jullie allemaal, die zich
nooit iets heeft laten wijsmaken, en toen ik
dienstmeid moest worden, kreeg ik ze precies in de gaten; ze willen er ons onder hebben, en daarom praten ze van nederigheid
en zo, en daarom molten we nooit anders als
lieve boeken lezen. Maar nou ben ik ze allemaal te slim en ik zal beginnen met ze een
slechte naam te bezorgen, want het zal wel
gauw door de stad zijn. Later wil ik een
voorname dame worden, net als de regentessen, maar nog hoger, en dan wil ik ze van
mij laten afhangen, dat ik met ze kan doen,
wat ik wil, en dan zal ik zeggen: weet je niet
meer, wie ik ben? Ik ben Nanneke den Dolder, die je dienstmeid hebt willen laten
worden, en die jullie de vuile, stinkende boel
wou laten opruimen.
Wij zullen elkaar natuurlijk niet weerzien,
maar dat hindert niets, want we horen niet
bij elkaar, maar ik wil je een goede raad
geven, en die mag je geloven of niet, dat kan
me niets schelen. Harry Kooisma van der
Mey is Been Jezus, en als wij toen ouder
waren geweest, had hij ons meegenomen.
Hij is nog gemener als de rest. Maar geloof
't maar niet."
Dit was de brief.
Geesje kon het niet meer uithouden.
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„Wat schrij f t ze?"
Lydia boog haar hoofd en antwoordde
niet. Hilje zeide:
,,Ze wil het voor zich houden. En dat is
haar goed recht."
Zij alien Bogen het hoofd en staarden naar
de grond. Plots scheurde Lydia de brief in
kleine stukjes en ze ging naar het venster,
dat ze opende, om de snippers naar buiten
to werpen.
,,Nu is het uit tussen Nanneke en mij,"
dacht ze. De koude wind deed haar goed.
,,Niet, omdat je hier weg bent gegaan, Nanneke, nee! omdat je me hebt verraden, misschien wel expres." Nanneke had jets in
woorden neergeschreven, wat in woorden
niet neergeschreven mocht worden. Nanneke was slim. Zeker had ze haar geschreven, dat moeder de brief zou lezen. Alles,
wat ze deed, deed ze expres. Dat was het
woord: expres.
De gedachten joegen haar door 't hoofd en
toch kon ze niet denken; ze hoorde vaag, dat
de anderen met elkaar praatten, ze wou niet
luisteren. Alleen de eene stille stem, dat Nanneke gemeen was geweest, en dat Nanneke
't expres had gedaan, hoorde ze duidelijk.
De sleur van het leven kwam de volgende
morgen al, en ze moest de verzuimde tijd
inhalen. Ze dwong zichzelf tot oplettendheid,
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want ze wou de dames en moeder laten zien,
dat ze van goede wille was. Nanneke had
ongelijk! De dames en moeder hadden het
beste met haar voor. Zou ze wel ooit examen
kunnen doen?
Dit apothekers-assistent-examen, wat werd
er niet voor gevraagd?.... Ze voelde zich
dom, de wetenschap deed gewichtig. Nanneke daar buiten was een vrije vogel. Stil,
stil, niet denken .... Hoe slecht, hoe gemeen.
Zagen de mensen er de andere meisjes van
't Blauwe Weeshuis niet op aan? En dan las
ze: mensa, mensae, mensae, mensam, mensa,
mensae, mensarum.... Ze moest het leren.
Ze wilde niet zakken.
In 't Huis leek het, of Nanneke was gestorven. Ze stierf ook in de woorden en gedachten van haar zusters, behalve van Lydia;
telkens als het woord ,natuurlijk" werd gezegd, glimlachte ze onbewust. Dat zei Nanneke ook altijd. ,Ntuurlijk. Ntuurlijk snoes."
Nanneke was slecht geweest. Ze moest Nanneke vergeten. Nanneke schreef geen brief.
Ze kon als een dode worden beschouwd.
Lydia sloot geen nieuwe vriendschap.
Soms praatte ze wel even met een jongen,
een broer van een vriendin, doch dit werd
zelfs niet tot kameraadschap. Ze bleef eenzaam. Een grap maakte haar schuw. Alleen
de strenge ernst bekoorde haar.
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Er dreef haar iets aan, dat ze niet kende.
Ze trachtte te begrijpen, wat haar zo op
dreef. Ze kon het niet. Dag aan dag leerde ze
haar lessen trouw, en ze werd nummer drie
of vier van de cursus; maar zij beschouwde
zichzelf als een van de domsten. Wanneer
een leraar eens een vriendelijk woord tot
haar zei, bloeiden de blijde gedachten in
haar op.
Ze kreeg eens in deze dagen een platenboek van oude Griekse Kunst in handen; de
naakte godinnen bezag ze met verwondering, ze keek naar hals en schouder en welving van de bovenarm en ronding der borst:
ze vermoedde haar eigen schoonheid, en ze
wist niet duidelijk hoe, en ze wist niet waarom, maar ze besefte, dat ze iets te geven
had. Meer verwachting dan hartstocht nog,
verlangen legde zich ook aan haar borst,
dat iemand die strelen zou.
Onder het werk door bleef deze verwachting haar bij. In de volgende jaren van eentonigheid en ziels-volgroeiing werd de
figuur van Nanneke, die daar ergens buiten
was, langzamerhand nevelig als een verre
boom 's avonds, de wrede brief scheen nooit
geschreven te zijn. Was hij geschreven?
Moeder dacht:
Het zou niet lang meer duren, of het meisje
zou naar de maatschappij worden gestuurd.
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Alles loste zich er op. Daar werden de
kinderen, wanneer ze hun verleden konden
vergeten, aan hen gelijk, die ouders hebben,
met dezelfde kansen als de meeste arme
mensen. Alleen de slechte tijden. 't Meisje
moest wel in haar eisen bescheiden zijn.
Gewichtige dagen voor Lydia; ze studeerde harder, nu it examen naderde, en
dan, ze wilde aangenomen worden, omdat
ze bang was voor de twijfel. Neen, ze moest
het onkruid wieden, het mocht niet bloeien.
Had ze niet een deemoedige aard? Waarom
had ze zolang niet in de Bijbel gelezen? Ze
bekommerde zich ook niet om Tante Mine's
graf. Slecht, al wat ze deed! Ze vond zichzelf niet waardig om aangenomen te worden. Ze moest domine alles belij den, maar
voordien zou ze moeder vragen, of ze vrouw
Uskes niet een gulden mocht sturen voor
den doodgraver, daarvoor zou hij dit jaar
het graf willen onderhouden. Het gras mocht
niet over de steen heengroeien. En dan,
voortaan, zou ze haar vrije tijd aan 't bijbellezen geven; zeker zou ze God daardoor
naderen, en Hij zou haar niet verstoten.
„Laat ik toch in de Bijbel naar de deemoed
zoeken," dacht ze. „Die heb ik in het leven
nodig. God, zorg, dat ik nederig blijf. Ik weet
niet, wat ik verlang, maar ik verlang te
veel."
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Ze las de wonderen van Jezus niet. Maar
ze moest ze toch kennen. Welk een vloek, de
twijfel! „Nu ik eerst eenmaal getwijfeld heb,
twijfel ik altijd," zei een stille stem, rimpelloos, geluidloos, in haar. ,Ik wou toch niet
twijfelen, maar ik moet. Laat ik morgen ook
de wonderen lezen." Ze leerde Mattheus 8
en 9 uit haar hoofd. Ze voelde, dat het haar
goed deed, niet, omdat ze de wonderen
machtig of aandoenlijk vond, maar omdat ze
haar plicht had gedaan.
Ze kreeg weer de naam, dat ze een heilige
was. Als de jongere meisjes angst of weemoed voelden, kwamen ze bij haar, om raad
to vragen. Ook de groteren waren vriendelijk voor haar, en dikwijls zeiden ze haar een
goed woord, waar ze gretig naar luisterde,
als een blinde luistert naar de klank van
meest vertrouwde stem. Eindelijk rust! Maar
niemand wist, dat ze vreesde. Ze had op een
heilig ogenblik van haar Leven getwijfeld..
toen tante Mine was gestorven. Hoe kon ze
na zulk een zonde worden aangenomen? Ze
MOEST met domino spreken. Hij moest
weten, dat ze eens getwijfeld had. Hij moest
weten, dat ze.... bijna niet.... in de wonderen van Jezus geloofde. Hij kon haar
help en.
Doming van het studeervertrek was een
heel ander mens dan de domino van de cate-

223
chisatie; de doming van de catechisatie was
een onverbiddelijk man. In zijn eigen kamer
werd hij vriendelijk oud heertje, dat uit een
lange pijp rookte en dat glimlachend luisterde, de ogen olijk achter dikglazige bril.
„Zo, Lydia, kom je eens met me praten?
En wat heb je op het hart?"
„Wist U wel. . " riep Lydia met verschrikte ogen uit, ,dat ik vaak getwijfeld
heb?"
„Dat komt meer voor. Daar zijn heel wat
grote mensen op de wereld geweest, die getwij feld hebben. Ik heb liever, dat je me alles
vertelt, dan dat je alles zwijgend zou aannemen. Twijfel je aan God?"
„Nee, nee, ik twijfel niet aan God, maar
aan Gods goedheid."
,,Aan Gods goedheid? Je twijfelt niet aan
God. Heb je dan zoveel ongeluk gekend?"
,,Ik voel me zo eenzaam en zo ongelukkig.
Ik ben zo bang voor het leven."
,,Kom, kom, kom, kom. Wat grote woorden
zijn dat. Eenzaam, ongelukkig, bang. Als je
later bij me terugkomt, ben je alles vergeten.'
,,U denkt misschien, dat ik weinig heb nagedacht, maar ik moest wel denken."
,,Weet je wel, dat 't heel moeilijk is, om
Gods wil to begrijpen? Gods hardheid is heel
vaak Gods goedheid, en de zielen, die Hij 't
..
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meest beproeft, zijn heel vaak door Hem 't
meest verkoren."
Lydia staarde voor zich uit. Waar zou Nanneke op het ogenblik zijn? Ineens aan...
Nanneke.... dacht ze.
„Wel, wat is het dan voor verdriet?" Lydia
schudde het hoofd.
„Ik had gehoopt, dat ik u alles zou kunnen
vertellen. Maar dit wil ik u wel zeggen. Ik
heb zo'n moeite, om in de wonderen van
Jezus te geloven." Ze voelde zich ondragelijk-moede. Het gaf toch niets om te praten.
Met Kees ging 't beter, maar die wist minder
dan domino. Wat een boeken. Ze zat heel
stil. Ze wist niet, wat ze moest zeggen. Ze
had zoveel.... ondervonden.... ja, dat geloofde niemand, en ze wist zoveel en zo
weinig. Zouden er woorden in de boeken
staan, die de werkelijke gedachten van een
mens vertellen? Zou een mens jets van een
ander mens kunnen begrijpen? Ze was toch
eenzaam. Niemand kon haar dit ontstrij den.
Domino zou 't wel weten, er kwamen veel
mensen bij hem, natuurlijk. Nanneke.... Ze
glimlachte weer.
Hij gaf haar de hand, en Lydia zeide:
„Ik wil toch aangenomen worden .... door
u. Als ik examen heb gedaan, wil ik weg ... .
en dan wil ik aangenomen zijn. Dat is het
beste. Nu ga ik de wereld in."

VIJFTIENDE HOOFDSTUIC.
„God, goede God, U heeft me van de
twijfel verlost, en ik ben waardig tot U to
komen. Op deze dag, dat ik word aangenomen, heeft U 't zonnelicht over de wereld
gestuurd en ik voel me gelukkig. Ik heb de
mensen zo lief, dat ze mij ook lief zullen
hebben."
Ze duizelde van het zonnelicht. Ze legde
haar handen aan haar open, omdat ze even
schaduw over haar gezicht wilde voelen.
Toen trad ze rustig de koele kerk in. Het
orgel speelde ook voor haar.
Geen twijfel vandaag aan Gods goedheid.
Ondoorgrondelijk is Gods goedheid. Heel
haar leven had Hij haar geleid en beschermd. Er niet op letten, dat de anderen
moeders en vaders hadden, en zusters en
broers en vrienden en vriendinnen. Dit was
aards bezit.
In dezelfde Spiegel 8
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Niet zien naar Mia Storrink Kamminga, al
keek die naar haar. Waarom zou juffrouw
Storrink Kamminga haar niet mogen lij den?
Mia moest toch begrijpen, dat deze dag.
Lydia bedwelmd was door het zonlicht en
door Gods goedheid. Ze behoefde van geen
enkele vriend een brief to krijgen, en ze verlangde er niet naar, dat er een mens om haar
blij was. Ze juichte om Gods goedheid.
Het orgel speelde voor haar. De domine
sprak voor haar. Allen zongen voor haar.
Deze dag wilde ze zich net zo herinneren,
als de dag, dat ze met tante Mine en Nanneke de herten in het park had gevoed.
Een jongen achter haar tikte haar even
tegen de rug.
„En nou Bane me straks een deuntje
zingen."
Ze ging nog meer recht op zitten.
Domine sprak haar toe. Ze schaamde zich
en was verblijd, dat ze tot de enkelen behoorde. Ze stond in haar deemoedig kleed
en luisterde, terwijl het bloed haar naar 't
bleke gezicht joeg. Mia Storrink Kamminga
bezag haar met de minachting tegenover
een dienstbode, die een feestje viert, en het
scheen Lydia een ogenblik, of er een rode
streep in haar nek wend gelegd.
Ze hoorde uit de verte, hoe domino haar
prees, omdat ze zo belangstellend was en

227
haar aard zo vroom; zij, die zoeken, zullen
vinden. Zij was een gelovige, en hij vroeg
haar hier, of zij in Jezus wilde geloven en
Hem als haar steun beschouwen.
Toen werd ze er zich bewust van, dat hij
haar antwoord wachtte, en dat alien haar
antwoord wachtten. Zij speurde in zichzelf
na, of ze wel „ja" mocht zeggen. Ze aarzelde
een seconde. Niemand lette erop. De ogen
bleven vragen. Daarom moest ze wel antwoorden .... al zou het tegen haar overtuiging zijn ingegaan.... het eenvoudige,
diepe: „ja". Ze meende, dat ze het duidelijk
sprak. De voorste rijen alleen hoorden het.
Moeder was verrukt! Sinds Nanneke's
vlucht had ze zich onveilig gevoeld. Buitenshuis waren er allerlei geruchten geweest,
stil en zeker, als de laster in een kleine stad.
De regentessen hadden haar met lieve
woordjes tegen de vriendinnen beschermd
maar daardoor haar schuld juist boven gewoeld, en zij was ontdaan om het vreselijke.
Ze wist niet, hoe zich to beschermen tegen
de onzichtbare, onhoorbare smaad. Ze wist,
dat ze geen schuld had. Zoiets kwam ook
in het gezinsleven voor.... de slechte weg
opgaan.... Ze had zoveel boeken gelezen,
met verstand en liefde leidde ze altijd, ze
kon er niets tegen doen.
Nu werd Lydia geeerd en ze voelde zich
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zacht worden en ellendig, met felle beoordeling jegens zichzelf. Ze kon er niets aan
doen, dat ze 't stille, eenzame meisje haatte.
Met haar verstand waardeerde ze haar, met
haar gevoel kwam ze in opstand tegen deze
jeugd met zijn dromerigheid en zekerheid.
Ze vroeg Lydia op de thee en ze schonk in.
Ze probeerde een gesprek met haar te beginnen, ze vocht en martelde haar geest en
gevoel, om een gesprek te beginnen. Het
lukte niet.
,,Nog een kopje thee?" vroeg ze liefjes.
,,Dank U wel, moeder. Mag ik nu opstaan?"
,,Ga je gang maar, hoorl"
,,Morgen.... morgen.... zal ik weer werken," dacht Lydia, ,,nu moet het werk beginnen, want het denken in mezelf is afgelopen en later als ik geslaagd ben, dan kan
ik weer heel stil bij mezelf blijven. Als ik
ergens kom te wonen, waar ik niemand ken,
en mij niemand, dan zal ik misschien vergeten. Dat zou het mooiste van alles zijn:
vergeten. Me niet meer herinneren, dat ik
hier ooit gewoond heb. Een nieuw leven te
beginnen, als een klein musje, dat uit zijn
nest vliegt. Elke dag een nieuwe dag, en het
verleden voorbij ! Dan kan ik Jezus tot voorbeeld nemen, en sterven, ja, op een dag
sterven, heel gelukkig, dat ik geleefd
heb."
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Die nacht sliep ze vastberaden in. Ze wilde
de volgende morgen vroeg opstaan en dan
dadelijk met de boeken beginners. Ze wou
zo spoedig mogelijk uit 't Huis.
„Dan zal alles goed worden. Daarginder
doe ik mijn werk en dan, de overige tijd is
helemaal voor mij. Niemand zal me dan pijn
kunnen doen. Ik zal zelf de mensen kunnen
opzoeken, die ik hebben wil, als ik mensen
vind. Waarom vind ik geen mensen? Ik moet
ook ergens op de wereld een zuster hebben,
een vriendin.... Een vriend? Een vriend.
Ergens op de wereld zal een vriend zijn."
Ze werkte met voile overgave. Nu kwam
het er op aan. Ze wist met rustige zekerheid,
dat ze slagen moest. Kalm deed ze haar
examen -- kalm hoorde ze, dat ze erdoor
was. Ze had haar doel bereikt.... nee! neel
daar zou nooit iets in haar leven gebeuren . .
het zou komen en voorbij gaan .... zonder
schok. Ze moest nu een betrekking zoeken.
Voortaan vormde ze een deel van de maatschappij, die zonderlinge wereld met haar
hijgende geruchten.
Ze had weinig kans op een betrekking in
een grote stad, of het moest dan in 'n volksapotheek zijn. Maar ze wou ver weg van
huis. In een kleine stad wachtte haar een
plaats en daar kon ze wat verdienen. Ze
vroeg niet veel.
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Het leven was een grote weide, die in een
enkele nacht is ontbloeid. Ze stelde zich
alles met blijdschap voor. Natuurlijk zou ze
lid worden van de Algemene ApothekersAssistentenbond, ze zou zich dadelijk opgeven. Ze mocht zich niet opsluiten, had een
leraar gezegd. Het bondsprogram kon haar
niet schelen. Ze kreeg toch een positie, waarvan ze kon leven en om het aantal werkuren
bekommerde ze zich niet. Vrijheid en onafhankelijkheid wachtten haar. Ze zou netjes
voor de dag komen.
Toen ze een betrekking in Tiel kreeg,
moest ze van moeder en van de regentessen
of Scheid nemen. Zij kwamen alien in het
kerkje van 't Huis to saam, domino, de regentessen, moeder, de weesjongens en de weesmeisj es, op de laatste dag, voor een zuster
naar de duistere wereld Bing. De figuren van
haar Weeshuis-tijd zaten stil, de jeugd even
ontroerd om het wegsterven van eon bekend
gezicht, de ouderen in plechtstatigheid, en
mevrouw van den Heuvell peinsde: „Het is
toch altij d eon good kind geweest." Maar
mevrouw Herpenborgch, de mond tot eon
lieve glimlach vertrokken, zag naar het eenvoudige, rustige figuurtje, en evenals Nanneke 't had geweten, wist ook zij, dat achter
doze kleren eon tedere, manne-hartstochtwekkende schoonheid was verscholen. Ze
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zette even de tanden in de lippen. ,,Een geboren comedie-speelster," dacht ze.
Het orgel speelde. Lydia's dromen dreven
naar het verre, wijde land, waar zij alleen
kon gaan, en ze had lust haar armen hoog te
heffen, en de vingers te saam te vouwen, om
haar verlangen naar het geluk en de stilte
voor zichzelve te verbeelden. Alle stemmen
om haar zwegen, en ze voelde de weldaad
van de stilte al. Hier was het goed.
De domine besteeg de kansel en hij zei
eenvoudig: „Al ware het, dat ik de talen der
mensen en der engelen sprak en de liefde
niet had, zo ware ik een klinkend metaal of
luidende schel geworden."
Lydia schrok. Hoe wist domine, dat ze
deze woorden zo liefhad? Ze vlogen naar
haar ziel als vogelen naar hun nest. Al zouden de andere woorden Gods verloren gaan,
dan moesten deze nog de geest van mensen
tussen tangen klemmen, om ze aan niets
anders te doen denken. Hoe had ze ooit kunnen twijfelen? Nu moest domine weten, dat
ze voor altijd in Gods goedheid geloofde.
Ze voelde zich dankbaar. Er kon haar geen
leed geschieden. Na domine sprak een
regent. Het is altijd smartelijk -- zeide hij -als een kind het ouderlijk huis verlaat. Toen,
voor het eerst, sinds lange tijd, dacht Lydia
voluit, niet glimlachend, aan Nanneke, die
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ook eens het ouderlijk huis had verlaten, uit
eigen wil, en zonder gebed, toespraak of
orgelspel. Nanneke had zichzelf verstoten.
De gelijkenis van den verloren zoon kwam
Lydia in gedachte. De verloren dochter, ja!
voor haar werd geen f eestmaaltij d bereid als
ze terugkwam. Zij stond voor een gesloten
deur en klopte tevergeefs. Men liet haar op
de donkere straat zwerven. Waarom een
verloren zoon wel, een verloren dochter
niet? Ze zou immers nooit twijfelen? Het zou
wel een reden hebben, dat Nanneke voor
altijd om haar schuld moest lijden. Waarom vergat de regent haar zuster, die 't Huis
had verlaten?
,,Ik moet haar, zodra ik kan, opzoeken,"
dacht ze. ,,Het is mijn plicht om haar te
redden. Nee, ik kan niet. Denk aan die
brief. . .
De regent sprak deftig over de rust, waarmede men Lydia liet gaan. Nooit zou ze
dingen doen, waarover de regentessen en
regenten en moeder zich zouden behoeven
te schamen. 't Weeshuis zou altijd op deze
dochter kunnen vertrouwen -- dat wist hij.
Het was een heel ding, op zo'n jonge leeftijd weg te gaan, maar de regentessen en
regenten hadden geen bezwaar gemaakt.
Dat moest ze steeds bedenken en daaruit
kracht putten, op haar weg voort te gaan.
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Mevrouw Herpenborgch glimlachte. Zo'n
meisje alleen! Ze zou ook wel weten, waarom ze ver weg wilde. Gelukkig, dat Tiel
maar een klein plaatsje was. Klein loon en
geen geld van zichzelf. En dit figuurtje. De
ontroering kriewelde mevrouw van den
Heuvell in de keel. ,Een best kind," peinsde
ze goedigjes. „Ja, ja, we kunnen haar vertrouwen." Moeder was blijde. Straks zouden
de regentessen en regenten ook vriendelijk
met haar praten. Nanneke, Nanneke, altijd
die Nanneke om en bij haar. Vergeten die
vlam! Uit 't hoofd ermee.
Zoete wellust, droefheid van het vaarwel.
De zusters zaten nog eens in de kamer bij
een, gescheiden van lichaam en geest. Lydia
peinsde, wat ze ook zei: ,Ik ga weg." De
anderen gevoelden hetzelfde als zij te midden der kalm-vlietende uren en de gesprekken over de gewone dingen. Zij ook peinsden: „Zij gaat weg."
Ze deden de schemering binnenvloeien, ze
werden allen schemerende figuren. Deze
stille droefheid werd tot geluk. Het deed
goed, zoveel heimwee te voelen. De meisjes
trachtten elkander te begrijpen, maar ze
bleven ver van elkaar.
De volgende morgen reisde Lydia naar
Tiel, de kleine stad aan de wijde rivier, met
haar nauwe straten en haar kleine gebeuren:
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't meisje werd, op het ogenblik, dat ze de
apotheek binnentrad, onmiddellijk een deel
van de Tielse wereld. Mensen, die haar niet
kenden, vorsten uit, wie ze was, en de apotheker met zijn vrouw, die haar verwachtten,
met het dienstmeisje en de kinderen, sloten
haar dadelijk in hun cirkel op. Had ze ooit
ergens anders gewoond? Nee, ze was een
burgeres van Tiel. Hier moest ze haar bestemming vinden. 't Blauwe Weeshuis ... .
een newel in de verte.
In deze stad voelde Lydia zich langzamerhand thuis. De gezichten werden haar stilaan vertrouwd, ze kende sommige mensen
uit de verte aan hun gang; zij kreeg 'n soort
vriendin, een zuster van haar mede-assistente, die met haar op haar vrije uren wandelde. De twee meisjes, Fien Jansen en
Lydia, hadden niets met elkaar gemeen dan
haar jeugd, langzamerhand werd het een gewoonte, dat ze te samen waren. Ze spraken
van elkander als van ,mijn vriendin", maar
zij vertrouwden elkaar geen geheimen toe.
Fien Jansen was een hartelijke, luidruchtige meid, die het leven niet al te nauw nam.
In gezelschap van anderen hoorde ze het
eerst een mop, en verstond het eerst de
humor. Maar als er geen mop getapt werd,
lachte ze ook. Zodra ze mensen, mannen om
zich heen zag, bedronk ze zich tot mal-wor-
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dens toe aan haar lust tot gezelligheid. Ze
kon soms niet meer tot bedaren komen....
Als Fien en Lydia te zamen waren, gevoelden ze genegenheid, de een voor de ander.
Ze hadden er behoefte aan, om zich dicht bij
elkaar te voelen, en toch hadden ze in haar
gedachten niets gemeen. Na 't ,daag" als ze
van elkander Bingen, vergaten ze elkaar.
In het begin was Lydia angstig voor deze
nieuwe vriendin. „Moet ik met haar omgaan?" Fien was goed, ze had bonbons gekocht, en kwam haar even in de apotheek
met een fondantje verrassen, of wel tikte ze
even tegen het raam met glimlachend gezicht; ze vond uit, wanneer Lydia jarig was,
en ze stuurde haar bloemen. De vriendschap
van vrouwen, zolang ze nog geen van
tweeen een man hebben ...
Een enkele maal had Lydia 's Zondags vrij.
Was het een Zondagmorgen, dan Bing zij
naar de kerk. In een van de laatste rijen
zocht ze een plaats, en ze luisterde naar den
predikant. Hij sprak niet tot haar.
Nadat Lydia hem enige malen had gehoord, durfde ze niet meer naar hem toe te
gaan. Hij had niets met haar gemeen.
Soms, op een vrije Zondagmiddag, trokken
Fien en Lydia er samen uit. Ze wandelden
altijd dezelfde weg: naar een uitspanning
dichtbij het stadj e. Hier namen ze elk steeds
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een kogelflesje frambozenlimonade, en ze
wandelden langzaam naar huis terug, terwijl
Fien telkens stil-stond om uit te lachen. Een
heel enkele keer schaterde ze feller en langduriger, als er jongens in de nabijheid kwamen, en dan sloeg Lydia de open neer — en
ging iets van haar of lopen of ze zeggen
wou: ,Bij haar hoor ik niet. Denk niet, dat ik
bij DIE hoor."
Dan vond ze zichzelf zo ondragelijk-saai,
en ze probeerde mee te doen. Het. wou niet
lukken.
,,Waarom verschil ik van de andere meisjes? Waarom kan ik niet blij zijn, als ze blij
zijn? Er is in mij een andere blijheid. Als ik
nu mijn echte vriendin tegenkom, nee, mijn
echte vriend, zal hij dan niet van me schrikken? Laat ik toch met de anderen mee doen."
't Lukte haar nooit. Op een dag ontdekte
ze, dat ze slechts in de wereld van haarzelf
leefde, en alleen daarin voelde ze zich zeker
en veilig.

ZESTIENDE HOOFDSTUK.

,,Kammingh's Boek- en Kunsthandel." Men
kon er van alles krijgen, behalve boeken en
kunst. Lydia stapte de winkel binnen, om
inkt, pennen en papier te kopen. Mijnheer
Kammingh, een groezelig mannetje van vijfof zes-en-dertig jaar, stond achter de toonbank, en hij staarde naar haar.
„Woont u hier, juffrouw?" vroeg hij, en hij
bukte zich, om de pennen uit een la te halen.
„Wat gek, dat ik u nog nooit gezien heb.
Woont u in Tie!?"
,,Ja," antwoordde ze verwonderd. Het
leven buiten 't Weeshuis bracht elke dag
verrassingen. Er kwamen rode plekken in
het gele gezicht van den man.
,,Mag ik u nog wat vragen?" Ze wist niet,
wat ze zeggen moest. ,Ja, u zult me wel on
bescheiden vinden. Ik ken u immers niet."
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Langzamerhand legde hij al het schrijfpapier, dat hij bezat, op de toonbank, dozen
luxe, pakken mail, maps met inhoud. ,Ik heb
keuze genoeg," zei hij verward.
„Maar ik wil heel eenvoudig papier hebben, geen stuk of tien vel en tien enveloppes
en een potje inkt van tien cent en twee
kroontjes-pennen."
,,Inkt .... welk merk? Buitenlands — binnenlands? Voor 't binnenlands goed wordt
tegenwoordig veel reclame gemaakt. Wat
wilt u hebben: Talens, Gimborn?"
„Och, geeft u me maar een flesje van tien
cent."
,,Ja, en dan heb ik heel verschillend postpapier in verschillende prijzen. Dat hangt
natuurlijk van de kwaliteit af. Maar ik wil u
een doos luxe, die ik opruimen wil, tegen
heel goedkope prijs verkopen, zodat het U
nog goedkoper komt als een map. Wat zegt
u daarvan? Ik heb ook nog een overschotje
kroontjes-pennen, een dozijntje en die wil ik
u tegen twee berekenen."
,,Nee -- nee, dat moet U niet doen." Ze
had lust, de winkel uit to gaan. Wat keek die
man haar aan. Niet zoals sommige mannen
keken, begerend, verterend, en toch bestond
er verwantschap in die manier van kijken.
,,Als ik zeg, dat 't kan, dan kan 't." Kammingh pakte alles glimlachend voor haar in.
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,,Nu juffrouw, ik hoop, dat u veel in de winkel komt kopen. Boeken lever ik ook, als ik
't vooruit weet. Ik ben bij 't Bestelhuis aangesloten. Ja, als u een boek gauw wilt hebben, zal ik er ook voor zorgen, ja.... U moet
niet denken, dat ik een kleine zaak heb! Hier
gaat nog heel wat om, en dan heb ik huizen,
een heel kapitaaltje. U heeft zeker wel gehoord, dat mijn vrouw drie jaar geleden gestorven is? Alleen in de laatste tijd heb ik
verliezen, juffrouw, verliezen."
Lydia zweeg. „Kon ik hier maar vandaan.
Wat praat hij veel, en ik ben toch alleen
maar hier gekomen, om wat to kopen." Ze
zei eindelijk zacht: ,wat ben ik u schuldig?"
,,Zal ik het u op de rekening zetten? Voor
wie mag ik het noteren?"
,,Nee — nee — ik wil het dadelijk betalen."
Dat was een der strenge lessen van 't Blauwe
Weeshuis: ,maak nooit schulden". Dit stond
gelijk met een grote zonde.
,,Nu, een kwartje dan. Maar laat me het u
in elk geval even bezorgen. Hoe is de
naam?"
,,Juffrouw van Offeren, in de apotheek."
„Hoe laat bent u in de apotheek?"
„Om zes uur, mijnheer."
,,Ik zal het u zelf bezorgen."
,,Och, dat hoeft toch helemaal niet."
,,Natuurlijk, de jongen kan dan wel even

240
op de winkel passen. Dat moet dan maar."
Ze praatte er met Fien nog diezelfde middag over. Fien lachte. Ze kneep Lydia in de
arm en lachte.
,,Hij wil trouwen -- hij wil trouwen. Met
elk meisje wil hij trouwen."
Toen begon Lydia ook to lachen. Ze kon er
niets aan doen! Wat een gekke kerell Daarom had hij haar een dons luxe-postpapier zo
goedkoop verkocht. En daarom wou hij haar
adres weten. Toch slim. Als twee heel jonge
meisjes, die elkander een schoolavontuur
vertellen, liepen ze ver van elkaar, en ze gilden en proestten van 't lachen. Ze konden
niet tot bedaren komen, en toen 's avonds
mijnheer Kammingh van 't Hoogeinde -Fien stond op de hoek -- het pakje kwam
brengen — hield Lydia zich met moeite in.
,,Heeft u ook aspirine?"
„Alleen onder de naam Bayer.. . . "
,,Heeft u hoofdpijn-tabletten?"
„Ja, vier voor tien cent."
Toen hij weg was, tikte Fien even tegen
de ruiten. Lydia zag een rood-opgezet gezicht, en ze hoorde haar, door het glas heen,
schateren. Zelf moest ze ook even lachen,
hoewel ze haar werk vlijtig voortzette. De
verantwoordelijkheid van de apotheeki
Ze kreeg die avond een brief:
,,Geachte mejuffrouw. Wat ik u niet heb
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durven zeggen, durf ik u misschien schrij ven, maar ik moet u eerst uitleggen, waarom ik zo brutaal ben, want dat zult u zeker
denken, hoewel mijn aard niet brutaal is. Ik
ben eerder op het bedeesde af, maar omdat
ik altijd uitgelachen word, zet ik mij tegen
mijn verlegenheid in, wat ik wel moet, want
ik heb vier kinderen, en een daarvan is
lichamelijk ongelukkig. Ik weet, dat mijn
uiterlijk niet meewerkt, en dat ik niet in de
termen val, om een jonge dame liefde in te
boezemen. Ik kom dan ook niet tot u in ijdele
hoop. Ik heb vele malen getracht, om te
huwen, want mijn kinderen hebben verzorging nodig, maar met de weinige eisen, die
ik mag stellen, heb ik altijd goed uit mijn
ogen gekeken, zo goed mogelijk, bedoel ik.
Ook voel ik mij niet meer als man, ik moet u
dit eerlijk zeggen, dat is allemaal voor mij
afgedaan. De natuur heeft zulks gewild.
't Lijkt net, of vrouwen en meisjes zulks voelen. Na iedere weigering werd mijn kans, om
een goede stiefmoeder voor mijn lieve kinderen te vinden, moeilijker, en in de laatste
maanden heb ik het besluit opgevat, om van
mijn voornemen af te zien, tot u mijn winkel
binnenkwam." Lydia sloot de ogen en rilde.
Hoe had ze durven lachen om deze zielsmoede man. „U zult nog niet om me gelachen hebben; het is eigenlijk de eerste
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goede kans, die ik in jaren krijg. Indien u
erover denkt aan mijn verzoek, neen, het is
een bede! te voldoen, wilde ik gaarne de
financiele aangelegenheden met uw ouders
regelen. Aangezien mijn hele optreden voor
u een verrassing was, hoop ik, dat deze brief
niet te onverwacht komt.
Het zou kunnen zijn, ja, het is waarschijnlijk, u niet dadelijk een besluit zult kunnen
nemen. Dan zou u toch wel eens met mijn
kinderen kennis kunnen maken. In hoop en
vrees
UEds. dw. dn.
H. J. KAMMINGH.
(Spelling Marchant, om u plezier te doen.
Ik ben er anders tegen — Kammingh.)
P. S. Ik schrijf u ook, omdat u een ander
meisje bent, van een degelijk soort. Voor
andere meisjes ben ik bevreesd, maar ik
moet nemen, wat ik krijgen kan.
Ze wist niet, hoe ze op deze brief moest
antwoorden. Ze wachtte en aarzelde, en eindelijk praatte ze met Fien.
Fien wou de brief lezen.
,,La' me de brief nou lezen, Lydie. Wees
nou niet flauw."
„Nee, dat mag ik niet."
,,Zeg me dan wat d'r in-staat. Zeg, 't lijkt
me griezelig, as die man je kietelen wil." Ze
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stond stil en lachte. ,Ik ben zanderig, 't is
knal, 't is reuze. Toe, Lydie, loop nou door,
heel Tiel staat naar me to kijken, da's
hier wat denderends zeg, toe nou, loop nou
door. Wat heeft hij geschreven?"
„Hij vraagt me, of ik met 'm wil trouwen?"
,,Ik lack me dood. 't Is reuze knal. Zeg,
doe je 't? Dan hebben we nog 'ns wat in
Tiel.
„Hoe kan ik dat doen? Ik hou toch niet
van 'm."
,,Nou ja, -- nee natuurlijk. Nou, wat schrijft
hij dan?"
,,D'r is een ding, wat ik niet begrijp." Briefgefrommel. ,Ook voel ik mij niet meer als
man, ik moet u dit eerlijk zeggen, dat is allemaal voor mij afgedaan. De natuur heeft
zulks gewild." Stilte.
,,Schrijft-ie dat? Laat 'ns lezen, zeg. Schrijftie dat maar zo?"
,,Wat betekent dat?"
,,Nou.... snap je dat niet? 't Lijkt wel, of
jij in Tiel geboren bent. Dat betekent natuurlij k, dat je als je met 'm trouwt, geen kinderen zult krijgen." Ze gilde van 't lachen. „'t Is
reuzeknal, Lydie, ze zullen zich allemaal
kapot lachen."
,,Je mag d'r niet over praten."
,,Zal ik niet doen. Maar je bent onnozel.
't Is knudde. Je moet veel meer weten, da's..
"
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da's niet modern. Als je zulke dingen niet
weet -- je moet boeken lezen. Je bent dom,
als je geen boeken leest. Zeg, ik geloof, dat
jij nooit 'ns met een jongen bent gegaan,
echt, bedoel ik. Dat-ie je pakte, nou, je begrijpt 't toch wel? Ik geloof, dat jij kwaad
zou worden."
,,Ik ben opgesloten geweest, ook in mezelf."
,,Zeg, ik ken 'n heel leuke jongen. Zal ik je
'ns met 'm — Jan Kioppers heet-ie, hij woont
in de Tolhuisstraat. 'n Leuk typ."
„Och nee, ik ben nou eenmaal als ik ben.
Maar wat moet ik die mijnheer schrijven?"
„Nou, je kunt in elk geval met 'm kennis
maken. Je kunt nooit weten, hoe '.n koe 'n
haas vangt, zeg meid."
Ze werd ineens heel hartelijk, ze liepen gearmd en ernstig.
,,Hij is rijk, wist je dat? Hij kan je in elk
geval geven, wat je nodig hebt."
„Wat kan dat nou schelen?"
,,Nee, maar je staat helemaal alleen op de
wereld."
„Zou jij kunnen trouwen met 'n man, waar
je niet van houdt?"
,,Och, dat kun je nooit vooruit zeggen."
,,Ik vin, als je 'n man trouwt .... "
,,Ze zeggen, dat-ie veel geld heeft verloren, maar hij zal wel wat hebben overge-
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houen. Hij heeft 'n goeie zaak in elk geval.
Nou, dan bleef je hier. Je bent zo raar, zo
anders vin ik."
„Ik dacht, dat alle meisjes net als ik waren.
Misschien als ze ouder worden.... Maar ik
geloof, dat de meisjes in hun hart.... tenminste, dat er veel zijn, die...."
Fien bleef staan en keek naar Lydia. ,Je
hebt gelijk. Alle meisjes willen trouwen.
Geen een wil in vrije liefde leven. Alle meisjes zijn als It er op aan komt...." Ze liepen
samen zwijgend verder, tot Fien It weer uitproestte. „Een gekke kerel is-ie toch."
Ze namen bij de apotheek afscheid.
,,Daag."
,,Daag." Twee kleine meisjes, twee schoolvriendinnen. Een paar dagen later schreef
Lydia, ze werd door een macht buiten haar
om gedwongen om te schrijven. Ze moest op
It laatst die ongelukkige man terugschrijven,
en ze schreef, dat ze op een vrije Woensdagmiddag de kinderen zou komen halen. Kammingh was er niet, toen ze kwam, alleen de
kinderen, Jan, Hendrik, Lien en Betsy. Betsy
liep in beugeltjes. „Betsy kan in de sportkar
zitten," zei Jan, „en ik en Hendrik en Lien
moeten om de beurt de kar duwen, heeft
vader gezegd, en vader heeft gezegd, dat
we niet te ver mochten lopen, en u niet om
limonade mochten vragen, en als Betsy het
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toch doet, moet U maar gerust „nee"
zeggen."
,,Laten we maar dadelijk gaan," zei Lydia,
,,'t is zulk mooi weer."
Op het plein stond een IJsco-man, en die
ri ep :
„IJsco .... IJsco .... IJsco."
,,Hebben -- hebben," zei Betsy, en ze stak
haar kromme vingertjes uit. Jan twijfelde.
Vader had gezegd, dat ze geen limonade
mochten aannemen, ijsco is geen limonade.
Vragend keek Jan naar haar op. Lien liep
naar de kar, en Bing op haar tenen staan, het
stompee neusje kwam nauwelijks boven het
rad uit. Ze staarde zo ingespannen naar de
ij sco-kar als een jager naar een haas, die hij
wil schieten.
„IJsco, ijsco, ijsco." Lien holde naar Lydia,
greep haar hand of ze haar al jaren kende en
vroeg:
„Mij een ijscol" Lydia dacht:
,,Dan ga ik de volgende week maar niet
met Fien ergens zitten, dat kan net zo goed.
be kinderen moeten een ijsco."
Ze voelde een kleine hand in de hare en
Hendrik zei zachtjes, net of hij bang was, dat
hij gehoord zou worden: ,ik vind jou lief."
,,Zo," glimlachte ze en ze streek hem door
't ruige haar, „en waarom vind je me dan zo
lief?" Ze keek wat opmerkzamer naar hem.
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Hij liep iets kreupel, net als zijn vader. De
kleur der ogen trof haar 't meest, nu hij haar
zo ernstig opnam: of hij haar wel kon verstaan.
,,Waarom ik jou zo lief vind? Ik wou, dat
je altijd bij me was."
In cafe ,,De Roskam" zaten een paar Tielse
heren van een vijftig, zestig jaar.
„Kijk 'ns wat een optocht."
„Zij n dat de kinderen van Kammingh niet?"
„Da's een j of frouw van Offeren", zei de
kellner, die er gemeenzaam bij kwam staan.
,,Van Offeren. Da's toch geen Tielse?"
,,Nee, ze moet 'n weeskind uit Amsterdam
wezen. Tenminste, dat zeggen ze."
„'n Mooie meid. Kijk 'ns hoe ze loopt."
Grinneken.
,,Die Kammingh heeft z'n geld zo goed als
verloren. Ze zou gek zijn as ze 'm nam."
„Zou jij 'n avondje met o r uit willen?"
„Zeg Piet, geef mij nog 'n cognacje."
,,Alstublieft mijnheer. Dadelijk, mijnheer."
,,Vliegenthart wil 'n autobusdienst op Rotterdam maken."
,,'t Wordt anders toch allemaal vlieg.
machine. Ik neem geen aandelen. Met die
zware bussen is 't ook speculatie. Je ken
tegen spoor en vliegmachine niet op."
Lydia kreeg geen uitnodiging van Kammingh meer, om met de kinderen to wan-
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delen.Ze hadden hem op de schouder geklopt en gezegd: ,ouwe bok, lust je een
groen blaadje?" en: ,zeg, wanneer horen we
't nieuws?" Hij dacht: „'t is alles zonder
doel."
Lydia zag Fien in de laatste tijd ook niet
veel meer. Fien had de jongen, om wie ze nu
al een paar jaar had gelachen, genomen en
de meisjes-vriendschap was op hetzelfde
ogenblik verspat. Geen bezoeken. Voortaan
leefde Lydia weer eenzaam verder en ze
Bing stil haar weg.
Maar eens op een Zondag, terwijl ze in de
Weerstraat liep, kwam er iemand achter
haar aan, Hendrik. Hij legde vertrouwelijk
zijn hand in de hare en huppelde naast haar
voort.
,,Wat heb ik je in lang niet gezien, waar
ben je geweest?"
Dat deed haar goed. Iemand, die zich om
haar bekommerde, al was 't een kind. Ze
werd gelukkig en liep veerkrachtig.
,,Waar ik geweest ben? Heel heel ver
weg." Hendrik zag haar met zijn ernstige
ogen aan.
„Heus, hou je me niet voor de gek? Ik heb
't vader ook gevraagd, en die zei, dat ik je
wel nooit terug zien zou. En nou zie ik je
toch terug. Ik heb gistermiddag net zoveel
kersen molten eten als ik wou. Bij boer Mas-
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terbroek, die woont op een boerderij van
vader, en daar gaan we elke zomer naar toe,
om kersen te eten, zo uit de boom, jonges.
Piet heeft een mees met zijn katapult doodgeschoten."
„Foei, heb je het vader niet verteld?"
„Nee, da's nogal wiedes. Vader wil niet
hebben, dat we vogels doodschieten. Je verklapt 't hem toch niet?"
,,Maar Jan mag toch geen vogels
schieten?"
,,Waarom heeft hij anders een katapult, en
wat een mooie. Hij heeft zelf de sprong gesneden, en 't elastiek zwelt helemaal op, als
je 't om de winger doet, echt ring-elastiek.
Zeg, wanneer ga je weer met ons wandelen?
Jan wil je zijn eier-verzameling laten kijken.
Hij heeft zulke zeldzame. We hebben eieren
geruild met een jongen uit Wageningen. Jan
heeft een nachtegalen-ei. 't Is goed, dat ze
hem niet gesnapt hebben, toen hij 't uithaalde. Nachtegalen worden beschermd,
maar Jan heeft 't toch lekker gekregen."
Hij kon met haar praten. „Ik mag wel met
de jongens mee, maar ik klim nooit in de
bomen, want ik ben mank, net als vader, en
ik durf niet op de takken te gaan staan. Gek
he. Vin je 't niet gek?"
,,Of ik 't niet gek wind, dat jij niet in een
boom durft te klimmen? Helemaal niet. Ik
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vind het flink, dat je met je vriendjes zo ver
mee loopt."
„Dat kan Betsy nooit doen. Als die groot
is, krijgt ze een wagentje, zegt vader, en als
wij dan groot zijn, duwen we het wagentje
om de beurt, net als nu de sportkar. Zeg, ik
geloof niet, dat vader vroeger in de bomen
is geklommen, denk je wel?"
Ze boog zich voorover en streek hem over
de wang.
,,Je vader is toch Been klimop?"
Dat vond hij humoristisch. Vader een klimop ! Hij stond stil, om to lachen en Lydia
lachte mee.
,,Zeg, mag ik je eens van de apotheek
komen halen? Als vader 't goedvindt, want
hij zegt, dat we maar liever niet meer met
jou samen moeten gaan wandelen. Maar
alleen is wat anders, denk je niet?"
„O, heel wat anders. Kom maar eens in de
apotheek bij me."
In de apotheek, terwijl ze even stil-zat,
glimlachte ze over de ontmoeting van die
middag. Wie zou haar kunnen raden, of ze
Kammingh nemen zou of niet? Ze legde de
hand in haar schoot en dacht.
,,Wanneer ik vijf-en-twintig jaar met hem
getrouwd ben, zal ik hem nog niet bij zijn
voornaam durven noemen. Hoe zou hij
heten? Hendrik.... Jan? Ik noem hem toch
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niet anders als Kammingh. Gek, 't lijkt of er
draden tussen hem en mij geweven worden."
Maar zelfs, toen ze het huwelijk als een
mogelijkheid bepeinsde, wist ze welbewust,
dat het uit-bleef. Dit kon 't einde van haar
Leven niet zijn. Gelijk we soms in onze
droom voelen, dat nu nog iets gebeuren
moet, iets onafwendbaars, iets verschrikkelijks, dat we dadelijk door het venster van
onze geest zullen bespeuren.... zo wist zij,
dat dit niet kon. Maar ze wende zich aan het
denkbeeld, dat ze met Kammingh zou trouwen. Ze wist, wanneer ze in haar kamertje
zat:
,,Ik doe het dan om Hendrik. Hij zal een
gelukkige jeugd hebben." En vreemd, naar
dat andere, ongelukkige, hulpeloze kind....
Betsy met de beentjes in beugeltjes.... die
haar leven lang lam zou blijven, ging haar
zorg niet uit.
Ze kreeg wel eens brieven uit haar vroegere omgeving. Geesje schreef eens, niet
over Nanneke. Ze kreeg ook eens een brief
van vrouw Uskes, en op een dag kreeg ze
een brief van moeder. Ze opende die onverschillig, maar terwijl ze op haar kleine
kamertje las, voelde ze eensklaps, dat ze niet
dadelijk verder kon lezen. Eerst over 't
Weeshuis, weer niet over Nanneke, wat er
van alle meisjes, haar vroegere zusters,
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terecht was gekomen, de een zonder betrekking, door de slechte tijd, 'n getob, de ander
getrouwd en ze verwacht al 'n baby, en toen
ineens zonder overgang, dat mijnheer
Kooisma van der Mey een assistente zocht.
Hij had haar getelefoneerd, of ze Lydia kon
aanbevelen. ,Ik hoop, dat ik d'r goed aan
heb gedaan, hij woont met zijn zuster
samen, en hij heeft gezegd, dat je wel niet
veel kon verdienen, achthonderd gulden in
It
jaar extern, maar misschien, je kon een
mens Been raad geven en had maar to schrijven en ze kreeg de betrekking .... "
Wie kende ze in Tie!? Ze nam haastig van
Fien afscheid.
„We zien elkaar misschien nog wel."
,,Over twee maanden trouw ik," zei Fien.

„Daaag "
, Daag." Ze kusten elkander. Dat hoorde er
I

zo bij.
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Lydia zat in de trein alleen tegenover een
jong meisje, ze schatte haar op acht en twintig. Ze zat in een boek gedoken en keek niet
op, terwijl ze haar boek doorlas, Lydia zag
de titel ,,De reis om de wereld in drie dagen"
van Victor van Vriesland. Maar bij 't schudden van de trein, gleed 't boek bijna van
haar schoot, en onwillekeurig schoot Lydia
lets vooruit, om 't op to vangen.
,,Dank u," zei de vreemdeling, en de beide
meisjes zagen elkander aan. Onmiddellijk
legde de ander 't boek weg.
,,Gaat u naar Amsterdam?"
,,Ja. Ik heb daar 'n betrekking gekregen.
Woont u ook in Amsterdam?" Lydia dacht:
,,waarom ben ik niet schuw, waarom praat
,,Nee. Ik heb 'n baan en woon op kamers."
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,,Bent u alleen?"
,,Ja, al jaren. Ik raak d'r aan gewend. In
It begin niet. Een vrouw. .... "
„Ja," zei Lydia, en in dat „ja" legde ze haar
eigen eenzaamheid en haar barmhartigheid
voor de vreemde. Wat was dat toch? Ze had
haar nooit eerder gezien, en ze kende haar.
De ander kende haar ook. Ze vroegen elkanders naam niet.
,,'t Is in It begin moeilijk." Stem donker.
Zwaar gebouwd meisje, bruine ogen, lompe
neus, wenkbrauwen naar elkaar toegegroeid. Geen type voor mannen. Hoe wist
Lydia dat? Ze verwonderde zich over zichzelf, zo rap wist ze de betekenis. Zonder geheimen lag dat vrouwe-leven voor haar.
,,Later. Men kan altijd iets voor een ander
zijn, vin u niet?"
,,Ja, daar heb ik veel over gedacht, maar
It is moeilijk. . . . "
Weer die zware stem. ,Als je niet met jezelf klaar bent. Maar It overvalt me soms
nog"
„Um zelf warmte .... " Het donkere meisje
keek haar aan en vroeg ontzet:
,,Kind, wie ben je? Je bent nog zo jong."
,,Ik heb veel ondervonden." Ze dacht:
,,Maar wat heb ik dan ondervonden?"
„Als ik u zie, ja, u heeft veel ondervonden.
Veel verdriet."
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,,Ik heb ook een baan. Da's een raar woord,
een baan. Een man heeft een betrekking, een
vrouw 'n baan."
,,Een betrekking heb je voor je leven....
een baan, da's een woord, om mee te
spelen."
,,Om mee te spelen. Maar wat zoeken wij
dan?"
,,Soms denk ik 'n man. Soms denk ik 't onbepaalde, jets, dat in de verte ligt."
„In de verte.... altijd in de verte."
„Iets van heimwee," zei 't donkere meisje.
,,Dat woord ken ik niet."
„Een eigen huis, man, kinderen, dat altijd
of meestal. Ze mogen ons wijsmaken, wat ze
willen. Ik ben heel anders in gezelschap van
mannen, of ik gedronken heb, zo'n gevoel
heb ik bij mannen."
,,Nee, dat weet ik niet. Bij mij is alles onzeker. Als ik nu kon trouwen, dan deed ik
't niet."
„Je vergist je."
,,Nee, ik vergis me niet. Ik heb kunnen
trouwen, 't was een weduwnaar." Retete --dee de trein, ,weduwnaar — weduwnaar -Hendrik — Betsy met de beugeltjes."
,,Waarom heb je 't dan niet gedaan?"
,,Ik hield niet van 'm." De trein zong weer
in de stilte. ,Weduwnaar, Hendrik, Hendrik
met zijn steile haar en manke been. Bestem-
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ming. Je had een bestemming gehad." Altijd
de nadruk van treingeratel op de laatste lettergreep. ,Geha'd. Gehad."
,,Niemand heeft mij ooit gevraagd zijn
vrouw te worden. Ik ben te lelijk."
,,Dat ben je helemaal niet. Je hebt zulke
prachtige ogen."
„Voor jou. We kennen elkaar al jaren."
,,Jaren .... jaren.... jaren," lachte de
trein.
Stoppen van de trein. Mensen in de coupe.
't Meisj a nam 't boek weer.
,,Volgend station ga ik eruit."
,,Jammer.... jammer.... jammer," tong
de trein. Zwijgen. De trein vloog. Veel te
gauw. „Moeder, Nanneke, Geesje, Hilje,
Aaltje, Harry Kooisma van der Mey, Harry,
Kammingh, Fientje, de apotheker, Mevrouw
Herpenborgch, Mia, Mia, Mia, Harry, Mia,
Geesje, Nanneke, Tante Mine, vrouw Uskes,
de koster, de koster danst als een bok, trekt
lelijke gezichten, brengt tong bij neus, reeen
in 't Vondelpark, frambozen op brandewijn,
leraar op de cursus, mijnheer Storrink Kammingha, moeder, dit meisje tegenover haar,
Harry met zijn vrienden, Hendrik, Betsy met
de beugeltjes, aspirine, chloras kalicus, eenzaamheid, verlangen naar een kus, willoze
begeerte, stilte, Harry, trein, vaasje met
bloemen.
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,,Ik moet eruit. Tot ziens. We zien elkaar
weer." Die donkere stem. „Dank je voor wat
je voor me geweest bent. Ik zal veel aan je
denken .... " Trein weer verder.
Naam niet gevraagd. Adres niet gevraagd.
Vergeten naam en adres te vragen. Hoofd
tegen de glasruit. Verkoeling.
Harry, Mia Storrink Kammingha tegenover
haar, zijn kring.... niets, niets gedaan. Beter
te blijven in Tiel. Beter te blijven in Tiel.
Tiel.... Tiel.... Tiel. Postpapier bij Kammingh.... nog een paar blaadjes in de troffer .... koff er.
„Altij d verder, altijd verder, altijd verder," zong de trein. ,Huizenblokken in
Amsterdam, alle mensen eenzaam, alle mensen armen uitgebreid naar liefde, luisteren . .
alle mensen bloemen.... wijd-open voor
wat zon.... oude mensen jonge mensen
— kinderen," zong de trein.
Kinderen. Eigen kinderen. Man thuis. Spartelende, lachende, eigen baby op kussen, die
je mag vertroetelen.... die je met z'n eerste
glimlach lokt.... tot-ie moeder kan zeggen.

In dezelfde Spiegel 9

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

Harry Kooisma van der Mey hield van de
scheikunde als een dichter van een mooi gedicht. Hij werd gedreven door een mateloze
liefde voor de gemeenschap, maar hij voelde
geen belangstelling voor de enkele mens.
Koel en berekenend wroette hij in zichzelf,
kende zichzelf zonder schaduw en geheim,
lachte om zijn donkere, verscholen verlangens. „Dit moet wezen, om me rijper te doen
worden, om te laten werken. Als ik mezelf
goed ken, ken ik anderen ook." Hij beschouwde alles uit het standpunt van zijn
werk. Als zijn hartstocht hem hinderde,
zocht hij een vrouw, 't kon hem niet schelen,
wie 't was, een vrouw van de straat, een
meisje, dat hij kende, keus genoeg, voor
geld, om niet, voor liefdewoord, voor tedere
stem. In dit nuchtere leven heerste de over-
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gevoeligheid. Soms betrapte hij er zich in de
bioscoop op, dat hij tranen in de ogen kreeg,
om een kind, om een lijdende vrouw. Hij
spotte met zichzelf.
,,In 't leven geef je er geen cent om."
Hij joeg assistent na assistent uit zijn laboratorium. Het leven een koorts, waaraan de
zieke moest geloven en gehoorzamen. Wat
zocht hij? Mensen als hijzelf, bezeten door
de wetenschap. Niemand begreep hem, dit
deerde hem niet. Hij vroeg alleen, dat ze met
hem meewerkten. Hij droeg in zich de overtuiging, dat de scheikunde 't mensdom zou
kunnen redden uit ellende, wreedheid, oorlogsgevaar. ,Geef de volkeren welstand,"
dacht hij, „laat ze zwemmen in eten, dat 't
cadeau wordt gegeven, dan is aan alle nood
en jaloezie een eind. Duizend voedingsmiddelen gaan verloren. Stuk voor stuk zal ik ze
opsporen, de waarde ervan vaststellen, naar
bereidingswijze zoeken. Maar ik moet hulp
hebben. Als ik eenmaal goede hulp heb, zal
ik rustig kunnen werken. Waar is de mensmachine, die me zonder iets to vragen helpen kan?"
Hij betaalde 'n assistente grimmig 't laatste
loon uit. Ineens schoot hem met violette stralen een naam in de geest. Lydia van Of feren.
Vertrouwd die naam. Rang, de telefoon van
de haak, draaien aan de nummer-schijf. „Hier
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Kooisma van der Mey. Mevrouw Allertsma?
Ja, ik bedoel de moeder van 't Weeshuis. Ja,
mevrouw Allertsma, Kooisma van der Mey.
Luistert u, weet u, waar juffrouw van Offeren is? In Tiel? Wat denkt u van haar? Hallo.
Hallo. Juist, Ja, ik heb een assistents-plaats
voor haar, zij is toch apothekers-assistente?
Kan me niet schelen, wat die apotheker in
Tiel van me denkt. Ik heb haar nodig. Wat
zegt u? Ik moet haar hier hebben. 't Kan me
allemaal niet schelen. Als u maar zorgt, dat
ze hier komt. Ik kan geen geschikte assistent
vinden, zij moet 't worden. Mijn vader is
vroeger regent geweest, ik reken op uw
medewerking. Schrijft u haar maar. Ze zal
komen. Zij zal komen. Ik heb heus geen tijd,
hou u me niet op met uw bedenkingen. Als
u 't met 't meisje goed meent, moet u haar
schrijven." Telefoon aan de haak. „Zo, nu kan
mevrouw Allertsma verder voor mijn part
stikken." Ongeduldig wachten. ,Ze komt, ze
moet komen. Lydia moet komen, Lydia van
Offeren." Violette inkt.
En toen ineens was ze er, stil, geduldig en
wachtende. Binnen een paar dagen begreep
ze, wat hij wilde. Misschien geloofde zij er
niet in, twijfelde ze, maar ze was bevangen
door zijn werklust, aandacht bij het werk,
geloof in het werk, zijn vroomheid ten opzichte van zijn werk, het verloren zijn door
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zijn werk. Deze mannelijke kracht en dit uithoudingsvermogen, deze wil om to slagen,
deze zwijgende gebondenheid, voerden
haar tot verrukking. Ze kon evenals hij roerloos werken, zij gaf zich ten voile aan de
bescheiden taak van instrument. Ze nam
weinig vrije tijd. Er was ook trouwens niets
over haar werkuren vastgesteld, soms zei hij
rauw:
„Wij werken Zondag door. Als u naar de
kerk wilt gaan, dan bent u Zondagmiddag en
Zondagavond hier. Heeft U 't begrepen?"
,,Ja, mijnheer."
Zonder dat zij er zich bewust van werden,
werkte zij stil en deemoedig als een slavin.
Zij stond onder zijn invloed als een vrouw
onder invloed van een man, die zij liefheeft
en die 't woord van liefde nog niet gesproken heeft. Haar wereld bepaalde zich tot dit
laboratorium, daarbuiten klonken de felste
geluiden, mensenmenigten, vloeken, autosignalen, stemmen-geroezemoes, optochtlawaai. Voor niets ter wereld ging ze naar
het venster kijken. Dit: aarde, hemel, heelal.
Ze las geen krant, wel de tijdschriften en de
boeken van mijnheer, waarvan ze in 't begin
niets begreep, doch waarvan de inhoud later
troebel-duidelijk voor haar werd, als schemerlicht door vensterglas gezeefd in kamer.
De oorspronkelijke eerbied van vrouw voor
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man en zijn werk beving haar. Wat kon die
man. Wat begreep die man. Wat kende die
man. Dit zwijgen van hem, dit onaandoenlijk,
dit alleen en eenzaam en trotse opgaan in
zijn werk beledigde haar niet. Ze vond het
natuurlijk, dat zij beiden ver van elkander
en toch zo zonderling dichtbij elkaar stonden. Geen wereld buiten deze van kort daglicht, lang kunstlicht.
Op een dag kwam Mia Storrink Kammingha onaangediend binnen. Dadelijk iets van
spot op haar gezicht, toen zij Lydia zag, en
hooghartig. Vrouw, geboren om altijd te
overwinnen. Vrouw, die niets naast zich
duldt. Vrouw. Modern. Met alle middelen de
man voor zich en verder eigen leven uitleven.
Geen meisje. Vrouw.
Lydia, bescheiden in de schaduw. Mia, 't
hoofdje opgericht boven het zware bont,
smalle schoudertjes leken breed. Zij deed, of
ze Lydia niet zag. Haar belangstelling gold
alleen de jonge, blonde man uit haar kring.
Zij verwachtte van hem, dat hij haar trouwen
zou en niets anders. Liefde was een ding,
dat daar buiten stond, kreeg je die, gaf je
die, des te beter. Anders niets. Tennissen en
dansen en auto-rijden en paardrijden en
praten en tea-en en flirten, dat betekende
lets voor 't huwelijk, telkens een stag verder
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naar 't huwelijk. En dan doen of 't huwelijk
niets betekende.
„Ik heb je gemist," zei ze, net of Lydia niet
bestond. Die bestond ook niet. Lydia voelde,
dat ze dit meisje haatte en ze wou dat niet,
maar wat kon ze eraan doen? Ze bleef in
haar hoekje werken. De wereld stroomde
verder, daarin Bingen ten onder en vloeiden
mee de zijstromen van alle menselijke
levens. Ze moest luisteren, terwijl ze werkte,
en ze hoorde de woorden van Mia, boven
alles de klanken van die stem, en ze wist als
een wetende, wat dit rijke meisje werkelijk
dreef. Ze voelde niet alleen de ijverzucht
van vrouw tegenover vrouw, maar dieper
nog, kervender nog, van arm meisje tegenover de rijkdom. Weerloze, doelloze opstand.
Hij ontving haar korzelig.
,,Geen tijd vandaag."
,,Al dat gewichtige werk. Wat heerlijk voor
je, Harry. Is Lize thuis?"
,,Weet ik niks van."
,,Zeg, je kon wel 'ns liever voor me zijn.
Kom je vanavond?"
,,Neem me nou niet kwalijk. Ik heb toch
geen tij d, Mia."
„Ik dacht, dat je nou 'n geschikte kracht
had gevonden."
Ze nam zijn hand in de hare, ouwe speelkameraad, stands-kameraad. „We hebben 'n
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leuk gezelschap. We gaan eerst ergens dansen, en dan samen naar mijn kamer. Toe nou,
Har, dat kun je niet weigeren, Har."
„En dan wordt 't drie uur."
,,Nou, doe nou niet zo, Har. "t Wordt wel
'ns meer met jou drie uur."
,,Vraag Lize maar."
,,Ajakkes, dan is d'r een vrouw meer. Ik
heb met Wil gewed, dat je meeging. Je kunt
niet meer terug. Jakkes, doe nou niet zo kinderachtig." Hij haalde zijn schouders onverschillig op. ,D'r is ook een verrassing. 't
Heeft wat met de film to maken. Myrre East
komt. ...
,,Ze is in 't Amstel-hotel."
„Ze komt, ze komt zeker. Ze wil jou zien,
ze komt om jou."
,,En als ze niet komt?"
,,Dan heb je mij." Lydia bestond niet. Wat
deed Lydia in dit Laboratorium? Een ander
meis j e praatte met den chef. Wat Bing een
ondergeschikte 't particuliere leven van den
chef aan? De gedachten van een ondergeschikte vrouw, die van een man houdt, helemaal verloren en ingewikkeld in die liefde.
Stil, terwijl ze doorwerkte. Lydia dacht:
,,Laat-ie 't nou niet doen. Hij hoort aan zijn
werk. Laat-ie 't nou niet doen. Hij hoort hier.
Laat-ie 't nou niet doen. Hij hoort aan zijn
plicht." Ze merkte, da hij opgejaagd werd.
11
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Zijn stem en zijn lach klonken niet gewoon
meer, een gevoel, dat zij zocht en haatte,
klonk erdoor heen, onaangenaam als de hete
adem van een dier.
,,Ik zal d'r over denken. Ik beloof niks."
„Dus je komt." Ineens werd Lydia door
deze drie woorden er rechtstreeks bij betrokken. ,Zij haat mij ook," dacht Lydia.
,,Waarom? Zij heeft alles op de wereld, wat
ze wil. Ze is rijk en knap, ze heeft kunnen
leren, wat ze wou, ze kan haar tijd doorbrengen, zoals ze wil."
„Dus je komt."
,,Ik beloof niks."
Toen de stilte weer voor Lydia. Telkens
wou ze vragen: „gaat u?", dan zweeg ze. Opgewonden stappen door de kamer tegen een
uur of tien. Hij begon heen en weer to lopen.
Toen klapte hij 't felle electrische licht bij
zijn taf eltj a op. Hij ging studeren. Hij ging
studeren. Hij was de hele Mia vergeten. Om
half twaalf zou ze volgens haar gewoonte
vragen:
,,Mag ik gaan, mijnheer?"
„Ja.... zou hij grommen. ,,Ga maar."
Een gewone avond. Ineens de telefoon.
„Luistert u maar, juffrouw."
,,Hier.... 't laboratorium van mijnheer
Kooisma van der Mey. Ja pardon. Een
Engelse dame, mijnheer."

266
,,O, da's Myrre East, de filmster. Zeg haar,
dat ze naar de bliksem kan lopen."
,,Och, m'nheer, telefoneert u even zeif."
,,Als ik zelf telefoneer, dan moet ik gaan.
Zeg maar impossible en hou nou op met dat
getelefoneer, 't houdt me allemaal uit m'n
werk."
,,Mijnheer, u heeft vanmiddag gezegd .. "
,,Hou u nou ook 'ns op. Laat me rustig
studeren."
,,Hallo.. ik ken slecht Engels. Mijnheer
zegt, dat ik impossible moet zeggen."
„Hang die telefoon op de haak."
Ze zag, terwijl ze doorwerkte, naar hem,
terwijl ze werkte, zag ze voortdurend naar
hem. Ze had haar zin gekregen en toch
voelde ze angst, of ze jets niet aan-kon. Ze
hoorde, hoe hij mopperde.
,,Ezels .... allemaal ezels."
Om half twaalf ging ze geruisloos weg. Ze
zei bescheiden: ,dag mijnheer." Ineens
stond hij op.
„Waar gaat u naar toe?"
,,Naar huis."
,,Waar woont u?"
„Ik woon in de Scheldestraat."
,,Wacht, ik wil even een luchtje scheppen.
1.k ga even met u mee."
Ze liepen naast elkaar. Zij dacht:
„Ik ben een arm meisje. Ik ken weinig
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Engels. Ik ga naar Tiel terug. Daar is 't niet
gek, als ik geen Engels ken."
Hij vroeg:
„Vindt u 't werk prettig?"
,,Ja. Heel prettig."
,,Prettiger dan in Tiel?"
,,Ja, prettiger dan in Tiel."
,,Ik had vanavond geen zin uit to gaan.
Vrouwen hangen me de keel uit." Ze dacht:
,,Ben ik geen vrouw?" Zwijgen. Naast
elkaar in de dichte menigte. Soms raakten ze
even van elkander af, vonden elkaar terug.
,,Zullen we geen taxi nemen?"
,,Dank u wel, mijnheer. Ik loop altijd naar
huis."
,,Da's een hele tippel."
,,Maar ik kom nooit in de buitenlucht." Hij
dacht:
,,Zou ze nooit last op straat hebben, die
Madonna?" Hij keek even naar haar, zijn arm
gleed langs de hare, ze trok haar arm niet
terug. Het leek, of ze ergens op wachtte.
„Zou ik It doen, haar arm in de mijne nemen?
Harry, niet doen. Een arm weesmeisje. Je
vader regent.... Niet doen. Niet doen,
Harry." Hij zei:
,,Ik ken u toch goed van vroeger?" Harry,
de witte engel. Ze glimlachte.
,,Ja, Lang geleden heb ik u gezien."
,,Waar?"
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,,Op een weg."
„Waar dan?"
,,We waren met z'n drieen meisjes. 't Is
lang geleden. Op een weg." Hij schudde het
hoofd, hij herinnerde er zich niets meer van.
Alleen herinnerde hij zich, dat hij eens haar
naam had ontmoet, die naam bleef in hem
letter voor letter verzameld, als iets, wat je
als kind hebt geleerd. Hij ergerde zich over
zijn gedachten. ,,Ben ik op een naam verliefd?" dacht hij. Ze liepen stil naast elkaar,
een met de mensen-massa en er gescheiden
van. Toen begon hij van zijn werk to vertellen. Zoals hij naar haar naam luisterde, zo
luisterde zij naar zijn stem, haar geest
proefde wel de inhoud van de woorden
even, die niet doordrongen. Ze bleven hangen als druppels regen tegen de muur van
een huis. Hij zei: ,Wat zal ik vinden? Wat zal
ik bereiken? Ieder mens kan maar weinig
begrijpen. Voor mijn studie heb ik de staathuishoudkunde net zo nodig als de scheikunde, ik moet ook de volkenkunde goed
kennen, want verschillende volkeren hebben
verschillende voedingswijze. Ik moet ook de
geneeskunde bestuderen, ik ben een halve
apotheker, een halve dokter, een halve aardrijkskunde-man en een halve econoom, en
die vier helften samen vormen nog niks. En
als ik zoek, doe ik een technische ontdek-
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king en misschien vin ik helemaal niets. En
dan toch, juffrouw van Offeren, heb ik misschien lets gevonden, dat voor een ander
van belang is. Geen enkel mens sterft roemloos. Geen enkel mens kan gemist worden,
al komt de dood tussenbeide. U kunt niet gemist worden, u heeft een levenstaak voor mij
te vervullen. Wij moesten elkaar ontmoeten,
om voor elkaar iets te zijn."
Deze woorden drongen tot haar door. Ze
hield 't hoofd gebogen.
,,Maar wat doen u en ik er tenslotte toe.
Ik geef graag uw leven en 't mijne als inzet.
Als 't morgen voor mijn werk nodig was,
nam ik opium. Ik ben aan mijn werk verslaafd, ik weet niet hoe. Waarom? Ik weet 't
niet."
„Kijkt u 'ns," zei ze, „ hoe de sterren tintelen. Ik geloof, dat 't altijd mooi weer is. Ik
hou d'r van om te lopen. Regen en wind, 't
is altijd mooi weer. Maar vanavond .... " De
klank van haar stem vormde haar woorden
voor hem en haar tot iets bij zonders. „Heb ik
dat gezegd?" zei ze ontroerd. Dag aan dag
hadden ze samen gewerkt. De vereniging,
die alles luid en innig doet zeggen, was gekomen. De gedachten lagen klaar en hoorbaar gereed. Rijke man, arm meisje.
„U kent me niet, juffrouw van Offeren. U
weet niet, wie ik ben. Eerst komt mijn werk,
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wie weet — misschien vin ik heel wat anders
dan ik zoek — nog 'ns mijn werk, en dan
kom ik en dan komen anderen, maar anderen vergeet ik dadelijk weer. Nu breekt....
'n ogenblik.. de waarheid van mezelf door."
,,Ik begrijp dat allemaal en toch wou ik,
dat 't nooit gezegd was. Nooit gezegd."
,,Met u zal ik blijven samen-werken."
,,Waarom met mij wel. Laten we er niet
over praten. Waarom met mij wel? Ik heb
geen enkel recht."
„Vrouwen. Wat zijn vrouwen voor mij?
Speelgoed. 't Enige, wat ik als verontschuldiging zeggen kan, is, dat ze zich als speelgoed laten gebruiken."
,,Zijn er mensen, die alle sterren aan de
lucht kennen?"
,,D'r zijn er zelfs, die ze hier op de aarde
allemaal kennen."
Even stond ze stil.
„Nu moet u toch geen dingen zeggen, die
ik niet begrijpen kan. Ik ben maar 'n.... gewoon meisje. Ontwikkeling heb ik niet." Zij,
vrouw, probeerde haar en de man in te wikkelen, hij probeerde los te komen. Beiden
gehoorzaamden aan een geheim instinct. Zij
wou gebonden zijn, hij vrij.
„U bent nou bijna in de Scheldestraat. Ik
neem 'n taxi."
„We zijn vlak-bij mijn huffs." Waar haal-
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de ze de moed vandaan dit te zeggen?
„Dan loop ik nog even met u mee." Voor
de deur van de flat namen ze afscheid. Hij
zei bijna-schertsender-wijs, toch ernstig:
„Ik wou wel even met u mee gaan."
,,Nee, doet u dat niet."
,,Nou, goed dan." Hij floot even pijnlijk en
beet op de lippen. ,Neemt u me niet kwalijk." Hij wou 't goed maken. ,Zegt u maar
weer iets van de sterren." Ze lachte.
,,Nee, daar heb ik nou Been zin meer in.
Dag, mijnheer."
,,Dag juffrouw Lydia van Offeren."
't Knopje van 't electrisch licht. Lampje
aan. Trap op, trap op, trap op. Sleutel van de
flatwoning. Licht op. Geen geluid in 't
vreemde huis, bij de vreemde mensen, waar
ze woonde. Ze had Harry wel.... Nee, nee.
Hij gooide 't allemaal weg, als hij 't nam. Hij
zou toch met Mia trouwen. Een rijk meisje.
Hij had voor zijn werk geld nodig. D'r
kamertje. Rrssst. Rrssst. 't Poesje van de
mensen was op haar kamertje. „Nee, poes,
dat kan niet."
Hij had er niet op aangedrongen, mee te
gaan. Ze was een weesmeisje en zijn vader
regent. ,Poesje, je hebt hier niks te maken.
Kom dan, poesepoes." Poes ging weg.
,,O0000 -- 00000," kreunde ze, alleen.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

Niets gebeurd de volgende dag. Er was
ook niets gebeurd. Hij wou een luchtje
scheppen en bracht haar even weg. Maar ineens voelde ze de aanwezigheid van een
andere vrouw in huis, Harry's huis, Lize. 't
Leek net of die op de loer lag en lachte.
Werk leek soms onverdragelijk, 't liep in je
hoofd om. Ze kon er zich niet zo helemaal
meer aan geven als vroeger. Vroeger
droomde ze in haar werk weg.
Ze vroeg verlof, om naar moeder to gaan.
Moeder ontving haar statig en kuste haar.
„Dag lieve kind."
,,Dag moeder." Als vanouds.
„Hoe gaat 't met je?"
,,Goed moeder." Stilte. „En U?"
„Altij d zorgen. De meisjes zijn niet meer,
wat ze vroeger waren." Nanneke den Dolder
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tussen hen in, waar was Nanneke? Ze konden er allebei even niet van praten. Lydia
zat schuw en verlegen als een kind bij een
onbekende tante, die wel vriendelijk is.
,,Daar doe je goed aan, dat je 'ns bij me komt,
Lydia. Ze komen allemaal nog wel 'ns even
aanlopen. Ik heb ook altijd m'n best voor
jullie .gedaan. He?"
,,Ja, moeder."
„Een kopje thee?"
,,Alstublieft, moeder. Zal ik even inschenken?"
,,Is mijnheer Kooisma van der Mey vriendelijk voor je, Lydia?"
,,Ja, moeder."
„De regenten zijn niet meer wat ze vroeger waren. Je moet denken de tijden he. Die
sparen geen mens. Mij ook niet. Wat ben je
knap geworden, Lydia. 't Is niet goed, dat ik
't zeg, he. 't Valt me maar zo uit de mond.
Ja, vroeger was je toch ook knap." Bleek,
belangwekkend gezichtje, grote, donkere
open, wenkbrauwen zo fijn in lijn en dat rode
mondje, dat figuurtje, waar je niet op lette
en dat toch zo mooi was. Ze had haar altijd
onrecht gedaan, en ze moest 't weer doen,
ze kon d'r niets aan doen, dat ze 't meisje
niet mocht; dat voelde het meisje ook, en
dit maakte 't nog weer veel erger.
,,En. ... en.. en.. dus je bent tevreden?"
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,,Ja, moeder. Heel tevreden."
,,Heeft-ie al opslag gegeven?"
,,Nee, moeder, nog niet."
,,Enne — wil je 't huis nog 'ns zien, en de
nieuwe meisj es?"
,,Nou, mag 't een andere keer, moeder?"
„Mij goed." „Is de thee niet to sterk, zal ik er
wat heet water bij doen?"
,,Nee kind, 't is juist goed. Zeg Lydie, ik
had je nog altijd jets willen vragen, je was
toen nog zo jong, enne — ja, de thee is net
precies goed. Je kunt er mij nog 'n tikje melk
bij geven. Die schoenmaker Stevens, die
oom van Nan, van Nan den Dolder, die hebben ze van de politie.... maar ze hebben
'm niks kunnen doen. Ik had altijd zo'n gunstig idee van die man en nou.... Hij heeft
een grote zaak nou in de Leidsche straat."
„Ik weet er niks van.. Heus niet, moeder."
„O, ik dacht, dat je d'r wat van wist. Dus
je hebt...."
,,Nee, ik heb Nanneke niet meer.. .
,,D'r is onder de nieuwe meisjes een schat
van een kind, net zulke leuke krullen."
„Is ze hier?"
,,Nee, ze is op school. Gewoon 'n dot. Met
de juffrouw heb ik 't niet meer zo goed getrof f en. Die juffrouw in jouw dagen was toch
eigenlijk beter, als ik me goed herinner. Die
later kwam was ook niet veel zaaks he?"
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Glimlach. ,Jullie noemden haar de giraffe."
Glimlach. „We leven in 'n andere tijd. D'r
kwam notabene 'n juffrouw en die vroeg drie
weken in de winter vacantie om naar Zwitserland te gaan en te skieen. Wat zeg je d'r
van? Dat is nou personeel."
,,Mag ik u nog een kopje thee inschenken,
moeder?"
,,Alsjeblieft, kind, en is mijnheer Kooisma
van der Mey vriendelijk voor je?"
„Heel vriendelijk, moeder."
„'t Is zeker een stijfkop, he en zo driftig.
Praat-ie wel 'ns over juffrouw Storrink Kammingha?"
,,Nee, moeder, nooit."
„Neem 'n wijze les van me aan, kind. Bemoei je niet met dingen, die je niet aangaan.
Ondergeschikte blijft ondergeschikte, of de
maatschappij rood is of zwart. Doe je werk
en verder niets."
,,Ja moeder, dat weet ik allemaal wel."
„Bewaar je voor hoogmoed."
,,Ik ben nooit hoogmoedig geweest." 't
Scheen, of ze ruzie zouden krijgen. Lydia
stond op.
„Dag moeder."
,,Zo gauw al. We hebben bijna niks gepraat. Kom je nog 'ns terug?"
,,Dat kan ik niet zeggen. Dag, moeder."
Op een avond kwam ze thuis. Een brief lag
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op haar tafel en ze opende die verwonderd.
Wie zou haar schrijven? Ze keek naar de
ondertekening. Fien. Die goeie Fien. Ze
schreef met hartelijke groeten van haar man.
Geen woord over Kammingh. Ze schreef
over haar dol-gezellig huis en als je in Tiel
komt, kun je altijd bij me logeren. ,,P. S. Hoe
is die mijnheer, waar je werkt?" Ze schreef
dadelijk terug. Dat ze haar werk zo prettig
vond. Dat 't 's avonds zo laat werd, heel
anders dan 't leven in Tiel en dat ze de
groeten aan Fien's man dee. Een gewone
meisjesbrief, met grote letters en uitvoerig
over kleine dingen. Die briefwisseling verkwikte even. Ze dacht er zelfs over haar
vroegere zusters op te zoeken. Nanneke
niet.
Ze werkte rustig op 't laboratorium, misschien niet zoals in 't begin, heerlijke, gelukkige tijd, wat was er toch eigenlijk tussen
gekomen? Er bestond geen belofte van Harry
aan haar. Ze zag, dat er rimpels lagen in 't
voorhoofd van den jongen man, die studeerde, haar proeven na-keek, wat bromde.
Lize kwam eens kijken, groette haar niet on
beleefd. Ze was zeker ouder dan hij; vermoedde ze jets? Lize zei geen woord, maakte
met haar geen kennis. Doch er viel niets te
vermoeden, men kan toch niets vermoeden,
als er niets bestaat? Soms keek hij naar haar
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en dan wou ze hem wel smeken, anders te
kijken. In een nacht besloot ze weg te gaan,
en een andere betrekking te zoeken, maar in
de nuchtere morgen vroeg zij zichzelf:
,,waarom?"
Hij bleef eens twee dagen achtereen weg.
Toen hij terugkwam, deed hij onverschillig.
Wat voor lucht kwam er uit zijn jas, alcohol
en parfum. Hij zei haar nauwelijks goedendag. Hij Bing voor zijn tafel zitten en drukte
het lampekapje naar beneden. Hij schoof de
lamp naar 't witte papier en cijferde.
,,Heeft u de preparaten klaar?"
,,Ja, mijnheer."
„Iemand geweest?"
,,Nee mijnheer."
„Zo." De stilte suisde om hen beiden.
Goede, gewone stilte als in 't begin, met
even iets van onrust als een kort bij-geluid
in de radio bij orgelspel. Net , of ze even niet
kon ademhalen en de macht kwam weer aan,
om te ademen. Bevrijd en gelukkig. Ze
voelde, dat de glimlach weer kwam, ze vond
't het beste naast hem te werken. Het andere
kwam wel. Hij zou haar vragen, dat ze zijn
vrouw werd. Niemand dan zij, die hem begreep. Hij had wel wat anders gezegd, maar
dat meende hij natuurlijk niet. Als een man
van een meisje hield, dan zei hij dat op een
dag. Maar er bestond ook iets anders, wat
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aan een andere wereld toe-hoorde, dingen,
die je niet durfde denken. Als hij toch met
een ander wou trouwen en haar wel goed
genoeg vond, om.... Dat stond nooit in haar
boeken. Dat kwam niet in haar gedachten
voor. Hoe kon het, dat hij nu rustig werkte,
wat was er in die twee dagen gebeurd?
,,Heeft u de Borsenzeitung, juffrouw?"
,,Ja, mijnheer."
Die stem, koel en voornaam en beheerst,
ver en sterk. Ze kon 't niet helpen, dat ze
't werkelijk leven niet begreep. Wie zou 't
haar geleerd hebben? Alleen Nanneke den
Dolder, haar gedachten vlogen telkens naar
haar terug.
„Ik ben net een moede zwaluw," dacht ze.
,,En toch, hoe kan ik tegelijkertijd gelukkig
zijn?"
Vier dagen, vijf dagen. Hij sloot de gordijnen vlug, hij kon 't daglicht niet verdragen, hij moest dat felle, electrische licht
over zijn handen laten glijden. Soms wilde
hij wat zeggen. Ze wachtte geduldig. Zesde
dag.
,,U heeft niet gevraagd, waar ik geweest
ben." Korte lach.
,,Daar hoef ik me niet mee to bemoeien,
mijnheer."
„Ik ben een fraaie kerel. Ik ben gewetenloos."
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,,Praat u daar alstublieft niet over, mijnheer."
,,Doet 't u verdriet?"
„Ja." Ze had lust als een klein kind te
schreien.
„Dichters, wetenschappelijke mensen als
ik. 't Is een vloek zo te zijn."
„Toe mijnheer....
,,Je houdt van me, klein meisje. Moet je
niet doen."
„Ik hou niet van u. Niet zo."
„Hoe dan? Hoe hou je van me?"
,,Noemt u me niet je". Laat 't zo blijven
als 't is, mijnheer."
,,U bent zeker niks als braafheid."
„Nee mijnheer. Ik ben een gewoon meisje,
helemaal niet zo als u denkt, dat ik ben.
Alleen.
„Nu Lydia van Offeren?"
,,Alleen, wie zal er voor mij zorgen, als ik
niet voor mezelf zorg?"
„Ik zal niet zo gemeen zijn." Nu lachte zij
luid.
„Zal ik u 'ns lets van mezelf vertel] en, wat
heel gemeen is?"
,,Ja "
,,Ik haat juffrouw Storrink Kammingha." Ze
lachten alle twee.
„Mia "
,,Al van mijn jeugd."
.. . "
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,,En die juffrouw den Dolder, wat denkt u
daarvan?" Ze keek hem niet aan.
„Iedereen praat kwaad van haar. Ik niet.
Ze was altijd een vriendin van mij ."
,,Altijd een vriendin van u." Nanneke's
stem klonk dicht bij haar. „Snoes." In 't laboratorium scheen 't licht zonder schaduw. Het
leek, of een felle streep tegen 't gordijn van
de tussendeur naar zijn kamer werd gesmeten en ze voelde, dat hij daarnaar zag. Ze
hoorde die korte lach van hem. Dat.. licht..
van.... zijn.... ogen. Toen kwam hij langzaam naderbij, gelijk een mens, die tegen
zijn wil wordt gedreven. Hij greep haar bij
de pols.
,,Kom," zei hij bees. Ze maakte zich niet
los. Ze volgde hem gedwee als een slavin.
Dit de bedwelming van de dood. Dit de afkeer en de verrotting en de bezoedeling.
„Ik zal zorgen, dat je geen kind krijgt." Of
dit de hoogste gunst was, die hij voor haar
kon bedenken.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Wanneer hij zijn hartstocht met tederheid
had beleden, langzamerhand had gezocht en
verleid, daarna verstoten, zou ze als veel
andere vrouwen geweest zijn, met altijd
door onrust en zoeken van de man. Nu,
door een ruwe, ontzettende daad, die ze niet
begreep, werd zij van ellende en kilheid en
schuwheid vervuld. Ze wist niet, waar ze
't moest zoeken, hoe ze zich moest verdedigen, ze wist bovenal niet, waar en hoe ze
hem jets kon verwijten. Dit.. .walgelijke .. .
en afschuwelijke .... dit plotselinge ... .
verschrikte haar als een vlam vlak en plotseling voor haar. ,Wat nu?" dacht ze radeloos.
Ze kon 't ook niet verenigen met zijn edel
en statig wezen, zijn opgaan in de wetenschap, zijn verrukking voor iedere nieuwe
vondst. Bestond deze man uit twee mannen?
Maar hij verkeerde in evenwicht. Dit het
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vreemde, waardoor ze zich helemaal hulpeloos en verloren voelde. Ze dacht aan tante
Mine terug, en de lege plek in de kamer,
toen zij alleen sliep en tante Mine in de
nacht.... naar die vieze, ouwe man toeging.
Tussen al die gevoelens speelde een andere
melodie ver en vaag, iets van blijheid, dat
ze als vrouw iets.... voor een man.... betekende. Dit bleef echter nooit lang in haar,
dat andere, vreselijke overstemde deze lichtheid van stemming.
Hij zei enige dagen alleen de nodige Bingen tegen haar.
,,Ik ga hier weg," dacht ze rampzalig. „Ik
ga hier niet weg."
Ze kon de oude vriendschap niet meer
voor hem voelen, ze kon niet. Ze brak een
buisje, hij fronste 't voorhoofd, 't kon haar
niet schelen, dat ze een buisje brak. Hij had
veel meer in haar gebroken.
,,Niet zo slordig zijn."
Waarom zweeg ze? Welke macht deed
haar zwijgen?
Op een middag zei hij:
,,We gaan samen op reis. We gaan hier ver
vandaan met mijn auto."
Ze zweeg. Wie had medelijden met een
arm, eenzaam meisje?
Maar ze schreide niet stilletjes in zichzelf.
,,Kan 't niet meer als vroeger worden?"
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„Waarom wil je dat?"
,,Ik weet niet. . . "
Waarom geen woorden voor haar gedachten?
„Ik heb je toch geen kwaad gedaan?"
,,Nee, maar alles is anders. Waarom.... ?"
„Ik doe niet aan morele katers."
Ze zag hem aan.
,,Ik begrijp u.... ik begrijp jou niet,
Harry."
Het woord „Harry" was er uit.
„Nou, Lydia, als je zo doorwerkt, blijft alles
bij 't oude."
„Dat kan niet, dat kan nooit meer."
,,Jullie meisj es," zei hij geergerd. ,Als een
man jullie aanraakt, dan meen je dadelijk,
hahaha."
Ze stonden weer zwijgend tegenover elkaar, vijanden, die elkanders macht meten.
En toch hield zij bovenzinnelijk van hem en
uitzinnig veel. Ze dweepte met hem, als een
gelovige non met Jezus. Hij had haar ingenomen als een wrede veldheer een vesting,
die zich onder hem kromt en weer opstand
wil plegen, zodra die kan.... en ondanks
alles bewondert. Stil dit kloppen van dat
hart. ,Wat nou?" dacht zij.
Ze stond tegen de muur geleund, de armen
gespreid tegen de rode verf, als een toneelspeelster in een grote scene. Maar haar lij-
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den kwam uit haar zelf. Haar mond met de
rode lippen had zij jets geopend. In haar
ogen geen enkele traan. Haar ogen waren
glansloos, smarteloos. Haar stem klonk effen, of haar geen ontroering bezielde.
Hij vroeg:
,,Gaan we samen op reis? We nemen een
auto. Ik ken een klein hotelletje, een geestig
dingske. Hoor eens, Lydia. Hier staat 't mij
tegen. Lize.... mijn zuster.... kan elk ogenblik binnenkomen."
„Ik weet wel, dat Lize je zuster is."
Ze legde een geheime betekenis in dit
antwoord, want ze was vrouw geworden, en
ze was geen meisje meer. De daad van hartstocht, haarsondanks bedreven, had haar gerijpt. Hoe kende hij dit hotelletje, hij was
er misschien met anderen.... Ze zag weer
dat zwevende Licht in zijn stalen open, hoe
moest zij hem tot de bekentenis, dat hij van
haar hield, aandrijven? Dit 't enige op de
wereld! Als ze maar minder van hem hield,
dan kon ze hem er misschien toe brengen.
Haar liefde was haar noodlot. Waarom begreep ze toch zo weinig van de mannen?
Nanneke den Dolder. Die naam stond nu in
haar hersens met onzichtbare letters geschreven. Dat, wat ze nu beleefde, had ze
nooit in haar mooie boeken gelezen, van
Hille-Gaerthe of van Hoogstraten-Schoch. Dit
-
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stond er allemaal zo anders. Je ging toch
trouwen, als je van een man hield en een
man van jou? Als je van een man houdt en
de man van jou. ,Snoes," zei Nanneke den
Dolder tegen haar.
,,Wanneer gaan we?" vroeg hij.
„Wanneer je wilt."
,,Vanmiddag?"
,,Vanmiddag."
Toen ging ze ineens vlak voor hem staan.
,,Maar ik wil niet dadelijk naar dat hotel."
„Ga je koffer maar pakken."
De auto stond klaar. Ze hadden afgesproken, dat zij bij 't Muiderpoortstation zou
wachten. Lize. Rij van auto's op de weg, ze
reden achter elkaar, tot een 't in zijn kop
kreeg, zjoem, to passeren. De weg van de
auto's, sjsj, overwinning van de stad op het
land, sjsj, toe-oe-oet. Cafe's overal aan die
asphaltweg. Weiden en sloten en hoge lucht
met horizon van geen belang. Amersfoort.
Toen langzamerhand de stilte, de dorpjes. Ze
reden maar door. Ze legde schuchter haar
hand op zijn arm.
,,Laten we hier ophouden. Even samen
gaan.
Ze zag de bruine vlakte met schitterende,
schaterende, gele plekken van zand en ernstige bossen met hun dichte groei. De hemel
was staalblauw en de zonnehitte sidderde
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door de wazige lucht. Op hun wandeling
voelde ze de eenzaamheid als een zuivere
adem. Hij nam haar bij de hand en ze begonnen door ongebaand veld te lopen. Twee
kinderen.
,,Hij houdt van mij. Hij houdt van mij,"
peinsde ze. ,Wonderlijk, dat hij van me
houdt. Waaraan heb ik zulk een geluk verdiend? Vandaag zal hij me zeggen, dat hij
van me houdt. Misschien zal ik het hem wel
vragen, want ik heb toch het recht, om het
te weten. Zal ik hem vertellen, hoe hij me
gemarteld heeft? Nee, nee, niet aan denken.
Ik wil naar zijn stem luisteren. Die heeft me
altijd goed gedaan."
„Ben je hier al eens eerder geweest?"
,,Nee. Ik kom hier voor de eerste maal. Het
is hier mooi."
Ze liepen de vlakte over, tot ze aan een
brede zandweg langs een rimpelende beek
kwamen. Hier teder groen van weiden en
een enkele roodbonte koe graasde er rustig,
de lenige kop rechtuit, in het gras. Daar
dichtbij stonden enkele boerenhuizen met
steile, hope daken, vol vuisten mos tussen
het riet.
Ze volgden de loop van het stroompje en
ze kwamen langs stille plekken. Eensklaps
schoot een fazant met luid vleugelklappen
uit een bosje op en zij riep verrast:
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,,Wat een mooie, grote vogel."
Ze kwamen in een dorre streek, waar veel
zandklokjes bloeiden.
„Kijk eens, de wipstaart," zei ze, en ze
dacht aan een wandeling met tante Mine,
toen ze dit zilveren leven ook voor zich uit
had zien vloeien. Ze ademde de lucht in.
„O, wat heerlijk, dat je me hier hebt gebracht. En wat een bloemen en wat een trillende gouden gloed over 't koren. Ik wil wat
bloemen plukken, blauwe korenbloemen en
zandklokjes en wat teer-gele mondjes staan
daar."
,,Vlasbekjes."
Hij streelde haar de wangen. Ze legde haar
hoofd tegen zijn borst. Zachtjes gewiegd te
worden! Nu niet spreken.
Zijn angst kwam op. Die meisjes hechtten
zich aan je. Straks weer aan het werki
„Ik ben dronken van de zon. Ik zou uren
achtereen kunnen lopen. Ik kom zo weinig
buiten, en ik ben toch in een dorp geboren.
Morgen zijn we weer in de gevangenis.
Heerlijk, vrij te zijn. Dat ben ik maar een
paar dagen in mijn leven geweest. Altijd die
dwang.... van buiten." Ze aarzelde. „We
weten zo weinig van elkaar's leven. Laat me
vandaag de gedachte, dat we bij elkander
horen. Laat me even de gedachte, dat ik gelukkig ben. Het kost jou een beetje zelfover-
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winning en voor mij kan 't alles zijn. 't Kan
me later.... weerhouden. Toe, zie niet zo
naar mij.
Nee, nee, nu niet. Laten we verder gaan l"
,,'t Is beter, dat we van elkaar afgaan,
Lydia, na deze dag."
,,Wie kan, dat zeggen? Ik ben vandaag niet
bang voor dit verdriet. Maar ik wil lachen.
Ik heb al lang genoeg in de eenzaamheid
geleefd. Dan maar een enkele maal de leugen. Ik roep je medelijden niet in. Je hoeft
Been medelij den met me te hebben. Hoe kan
ik lachen? En als we eens zouden gaan trouwen, wie zou ik dan wel voor jou zijn? En
ikzelf verga van liefde. Heb je wel eens gelezen van een jacht.... hoe ze daar zo'n
arme kleine vos op hun paarden achterna
rij den met blaffende honden? Zo word ik
door het verlangen naar liefde gejaagd, als
ik me herinner van kind-af. En wat is jouw
liefde? Nee, nee, ik wil er niet aan denken.
Vandaag wil ik in het leven geloven, niet in
de dood. Help me toch om te lachen. Ik wil
vandaag lachen."
Ze gaf zich vol vreugde aan de leugen
over. Ze liet zijn hand los en ze danste voor
hem uit. Ze danste en bedronk zich aan de
schijn. Ze vertoonde haar soepele schoonheid en ze liet hem bewust haar schoonheid
zien. Hij volgde de lijn van haar bewegingen
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met dolle blik en stap, en telkens stond hij
duizelend stil. Hij wou haar hier ... Hij
wou haar hier.... Telkens ontweek ze hem.
De dag Bing langs hen heen, de avond
wilde niet komen en de nacht scheen onbereikbaar-ver. Het licht boven de vlakte bleef
egaal wit, de warmte werd niet minder.
De hele middag hadden ze nog geen stem,
ook niet die van een vogel gehoord. Alleen
zij tweeen bestonden op de wereld. Zelfs om
de enkele boerenhuizen, die zij hadden gezien, lag de stifle, even diep als op het
roerloos land. Plotseling dreven er aan de
horizon lichtblauwe nevels, en ze konden
zich verbeelden dat een luwe koelte door
de strakke lucht rimpelde. Daalde het licht?
Zij zagen naar de hemel, doortrokken van
bleke, wazige tinten.
Een boerenkar reeds voorbij. De voerman
groette met zijn zweep.
Langzaam trok het magere, peinzende
paard, dat telkens de kop schudde, of het
zich ergens over verwonderde, de kar door
het diepe wagenspoor. De twee mensen
keken naar de wagen. De huif werd een
klein, wit wolkje aan de wazige einder. De
blauwe nevelen werden dieper gekleurd,
een violette tint weefde er zich door en lichtblauw waren slechts de dampen vlak bij het
verloren paar.
In dezelfde Spiegel 10

290
,,De nacht komt," zei ze met een zucht en
even huiverde zij. Hij legde zijn armen om
haar middel, als een man dit vroeger wel
met een pas-gekochte slavin moet hebben
gedaan. Hij voelde zich weer de heerser en
nu was het haar beurt om to duizelen. Wat
ze deed, deed ze tegen haar aard. Ze werd
gedreven naar het donkere leven, zonder
dat het haar lokte.
De hotelier wachtte hen. De auto stond in
de garage. Hij glimlachte even. Een pas-getrouwd paar. Hij zag de mooie koffer van
Harry en 't rieten mandje van Lydia. Hm, hm.
,,Een kamer?"
,,Natuurlijk."
„Wil mijnheer zijn naam even in 't boek
schrijven?" Kooisma van der Mey en echtgenote. Hm, hm. Geen ringen aan de vinger.
Ging hem niet aan. Hij was gedekt. 'n Mijnheer met zijn scharrel. Hij kende die vent
toch? Die was hier al eerder.... Hij kuchte
even, terwijl hij dienstvaardig de koffer en
't rieten mandje droeg. Een ober zat er voor
dit geestig hotel niet aan.

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Na de zomerdag geen dag meer van geluk
of schijn-geluk. De winter kwam snel. Lydia
probeerde haar werk goed te doen. Soms
zei hij lets, hees, over zijn werk en zijn
idealen, zij luisterde niet. Alleen als 't getik
van een waterdroppel in een kan, des nachts,
klonk dit ene geluid in haar: hij houdt niet
van mij.
Zo nu en dan werd hij ongeduldig. Hij
vond haar saai en vervelend, lijdelijk in de
hartstocht, zonder overgave van lichaam.
Haar zwijgen drukte hem. Hij wou haar telkens zeggen, dat hij rust voor zijn heilig
werk nodig had, dat ze blij mocht zijn, zich
te mogen offeren, de woorden ontbraken
hem. Dit zwijgen, zo anders dan in 't begin
toen alles blij-gelukkig leek en ademloos. Ze
had geen aandacht meer voor hem, ze verzonk in zichzelf, en deze wrokkende stilte
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borg voor hem 't verlangen naar ander
avontuur. Hij was bezeten door zijn werk.
Zijn werk en zijn belangen golden alleen.
't Andere leek ijdelheid en dwaasheid. Hij
begreep niet wat ze wou. Een man als hij had
alle recht, waarom dee ze zo lijzig en vervelend? D'r waren vrouwen genoeg op de
wereld, die maar wat graag —
Wanneer hij haar nu weer langzamerhand
genaderd was, haar eerst had gestreeld en
gekust, dan zou haar vrouwelijkheid waarschijnlijk naar hem uitgestraald zijn, haar
lichaam had zich willig en vol lust gegeven.
Nu, zoals 't gekomen was, verstilde en verstarde haar drang naar den man. Ze rilde
soms van de koude die haar beheerste, ze
voelde zich nameloos-verschrikt, en alleen
iets van die tederheid bleef, en dat verlangen naar tederheid. Deze plotselinge begeerte van den man had haar eigen begeerte
verward.
Op een avond ging hij uit, zonder iets to
zeggen, zoals een getrouwd man zijn vrouw
verlaat. Waarheen? Ze vroeg 't niet. De stilte
werd haar eigendom. Ze verliet het lab die
avond vroeg, en ging naar haar eenzame
kamer ... .
De volgende morgen was hij niet teruggekomen. Maar 's middags kwam hij weer,
met de reuk van alcohol bij zich. Er lag een
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brief voor hem, die hij openmaakte. Hij
mopperde en vloekte.
„Wanneer is die brief gekomen?"
,,Gisteravond. Ik vond 'm vanmorgen."
,,De bank schrijft, dat ik suppleren moet."
Ze antwoordde niet. „'t Kapitaal van de
Kooisma's van der Mey gaat naar de bliksem. In deze tijen gaan alle ouwe kapitalen
naar de bliksem. 't Kan me niks schelen.
Alleen mijn werk. Ik dacht, ik geef m'n geld
aan m'n werk. Nou kan dat niet. Nou geef ik
't aan de lucht. Kan me niet schelen." Diepe
zorgen.
„Kan je 't geld zoveel schelen?"
,,'t Geld niet. Maar wat ik voor 't geld kon
doen. Wie begrijpt me?" zei hij honend. ,Jij
ook niet."
,,Nee, ik begrijp je niet."
,,We begrijpen elkaar niet. De liefde is niks
voor mij, 't werk is jets voor mij."
„Waarom trouw je niet met 'n rijk meisje?"
,,Psjoe-a. Trouwen.... Dat is wat voor 'n
burgerman."
,,Waarom trouw je niet met Mia?"
,,Omdat we in een ander land geboren zijn.
Omdat ik alleen sta. Net zo alleen als jij."
,,Of je rijk bent of arm.. .
„Voor jou niet. Maar voor mijn levenswerk. Voor mijn werk." Hij liep heen en
weer door 't lab. ,Dit op to moeten geven.
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Heb je wel 'ns van Guido Gezelle gehoord?"
,,Nee, wie is dat?"
,,Dat was 'n dichter. Ook al zo wat -- als
ik. Die hebben ze gedwongen te zwijgen."
,En jij?" Hij stond rechtop en leed. Ze wou
zachtjes naar hem toegaan. „Laat dat," zei
hij rauw. „Ik slik 't allemaal wel weg."
Hij riep in de gang:
,,Lize! Lize!"
Lize Kooisma van der Mey kwam rustig
binnen. Ze was een en dertig jaar, maar
tennis en wintersport hielden haar lenig en
soepel, lang van heup, slank van middel;
haar borst iets gevulder dan van een jongen.
Ze hoefde geen corset te dragen.
Ze stond minachtend tegenover Harry. Ze
lachte even vriendschappelijk tegen Lydia.
,,Moet je die brief 'ns lezen van de In.
casso-Bank."
,,Daar liggen d'r al een stuk of drie in de
huiskamer. Je hebt d'r niet naar omgekeken."
„Denk je, dat ik zulke brieven lees? Ik zal
't mijn vader 'ns nadoen. Ik zal wel 'ns even
met die lui —" Hij schoot zijn bontjas aan.
,,Nou -- ik ga weg."
Lize zag Lydia aan.
„Heb ik al kennis met u gemaakt? Ik heb
u wel gezien."
,,Ik geloof 't niet," zei Lydia schuw.
;

295
,,Da's nou net lets voor m'n broer. Ik heb
It grootste deel van mijn kapitaal gered,
maar hij — hij gaat dol op elke speculatie
in. Hij heeft 'r zoveel verstand van als 'n
konijn van de rattejacht. U had 'm wel wat
kunnen intomen."
,,Ik wist hier niets van."
„Bij mij hoeft-ie niet te komen, als-ie in
nood is. Wist u d'r heus niks van?"
,,Ik dacht dat ze u hadden omgekocht.
Daarom dacht ik, dat d'r toch niks aan te
doen was. Ik dacht als d'r een Jong mooi
meisje.... Nou, punctum. It Is allemaal
even bruin." Lydia zag stil en verwonderd
naar haar. Lize knikte naar haar, floot even,
danste even bij deze melodie zonder
melodie.
,,U.... bent niet z'n gewone typ. Ik vin
U veel sympathieker, vrouwelijker. Maakt
u, dat u weg-komt. Of is It al te laat? Tegenover mij hoeft u zich niet te generen."
Lydia zweeg. Dit was geen vriendin voor
haar, toch klonk er even een bekende
vrouwestem naar haar toe.
,,Ik amuseer me. Trouwen is niks voor
mij. Alleen It plezier."
„Nee," zei Lydia, ,dat begrijp ik niet."
„Ik neem It mijn broer kwalijk, dat hij
u.... Ik zal It hem zeggen ook."
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,,Nee, zegt u hem niets."
„Ik heb medelijden met u."
,,Met mij hoeft niemand medelij den te
hebben. Ik zorg wel voor mezelf."
,,Nou, 't beste, juffrouw van Offeren."
„Zult u er niet met uw broer over praten?" Doodsbleek.
,,Mijn broer verdient geen vrouw als u.
Mannen zijn eenmaal zo."
„Uw broer is niet —"
„Nou ja. 't Beste hoor. Ik kom wel 'ns
weer babbelen."
Lydia wachtte op zijn terugkomst. Ze kon
niet werken, ze deed alles doelloos. De
enkele lieve woorden, die hij tot haar gezegd had, kwamen bij haar terug als een
smart, en toch klampte zij zich er aan vast.
Waarom moest je zo'n man als vrouw volgen? Ook anderen, ook anderen, zij niet
alleen. Hij verwoestte maar en sloeg maar
kapot wat om hem heen stond, en hij wist
en begreep 't ook niet. De vrouwen lokten
hem, riepen hem, en hij nam, wat hij krijgen
kon als een kind. Was hij misschien zo'n
groot man, waar je over in de boeken leest?
Wat had hij haar dan te zoeken, een gewoon meisje, uit duizenden een ?"
Een naam verliet haar niet. Nanneke den
Dolder. Altijd Nanneke den Dolder. Snoes.
Vleiend als een viool door de radio, prik-
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kelend. Ze nam haar hoed en mantel, ze
verliet 't huis haastig midden-in haar werk.
't Zou wel een tijd duren voor hij terug
kwam. Vannacht bleef hij zeker uit. Zij had
ook haar rechten. 't Leek haar, of ze zich
op deze wijs wreekte, door midden-uit haar
werk weg te rennen. Ze had wel berouw.
'n Taxi? Vijf en twintig cent, tien cent fooi.
Ze had 't geld van tante Mine bij zich, altijd,
bijgelovig, dit geld, dat zou haar eindelijk
te pas komen. Vrouw Uskes wou er niet
aan raken. „'t Kan je te pas komen," zei
vrouw Uskes. Leidschestraat-hoek Keizersgracht. Vijf en dertig cent in haar kleine
vuist geklemd. De taxi reed.
Grote winkel van schoenmaker Stevens.
Ze zag hem dadelijk met zijn zijden bakkebaarden. Hij was onveranderd, onveranderlijk. Die ogen lichtten als fosfor in de nacht.
,,Lydia van Offeren?"
,,Waar is Nanneke?"
,,Kom even binnen."
,,Waar is Nanneke?"
„Kom even binnen. M'n vrouw zal blij
wezen." Hij kende haar. Misschien wat
rijper dan vroeger, maar meisje gebleven.
Niks voor de heeren, die hielden niet van
dat wachtende, dat lijdende, dat offerende.
Je had niks aan een vrouw, die niet brutaal
was.
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,,Nanneke heeft 'n huis."
„Waar woont ze dan?"
,,Ze heeft me altijd bedrogen. 'n Gewiekste meld. Ze is me nog vijf en negentig
gulden schuldig, zeg 't haar als je haar
spreekt, vijf en negentig blanke guldentjes,
die in de modder hebben gelegen. Maar
schoenmaker Stevens wrijft de guldentjes,
tot ze weer blank zijn."
„Toe, zeg me nou, waar Nanneke woont,
mijnheer Stevens." De oude Lydia.
,,In de van Woustraat, de winkel van
Maas, met 't bovenhuis, 't is vlak bij waar
25 ombuigt, weet je lief j e, aan je rechterkant. Maas staat d'r met letters als kapitalen. 't Bovenhuis; daar woont zij, en soms
komt d'r nog iemand. Dat heb ik d'r bezorgd, de rijkste vent van de stad heb ik
haar geleverd, 'n goeie klant van mij, en ik
heb ze beide plezier gedaan. Als de meisj es willen, wil ik ook wel."
„Dank u, mijnheer, voor 't adres."
Taxi terug.
Harry Kooisma van de Mey jas nog aan,
hoed nog op, liep in 't laboratorium to ijsberen. Hij stond stil, toen Lydia binnen
kwam.
,,Zo — is de juffrouw uitgegaan, toen ik
weg was."
„Even maar.... om 'n adres... . "
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,,Om 'n adres. Ja, om 'n adres. Aan de
bank begrepen ze zo weinig van 't nut van
m'n werk als Mietje hiernaast. Ze wouen
geld. Geld is schaars zeien ze. M'n vader
en m'n grootvader en m'n overgrootvader
hebben altijd geld genoeg gehad, maar bij
't minste briesje worden de heren van de
Bank benauwd. En m'n assistente laat mij
ook in de steek om 'n adres te halen. De
ene assistent doet 't zo, en de andere doet
't zo, maar niemand is van 't gewicht van
m'n werk en 't belang voor de mensheid
overtuigd, ik alleen. Ik wil d'r gebrek voor
lij den en doodgaan als 't moet. Da's mijn
taak op de wereld, mij door God gegeven.
U bent godsdienstig, he? Van alle mensen
is 't werk door God bepaald en 't werk is
't enige op de wereld. Een assistent, die
zowat doet, om weg te lopen, kan ik niet
meer gebruiken."
,,Harry."
,,Dat doet allemaal niks, Harry en Harry,
dat doet me niks. Drie maanden kunt u naar
een andere betrekking uitkijken."
,,Ik wou liever dadelijk gaan, als 't kon."
,,En aan de mensen zeggen, dat ik zo'n
gemene kerel ben, he?"
,,Nee, alleen maar wou ik graag dadelijk
weggaan, en ik wens jou en ik wens u met
uw werk --"
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,,Nou, je bent een braaf kind, hoor. Blijf
maar voor mijn part, jij bent de enige,
waarvan ik iets door de vingers kan zien."
,,'t Is gezegd en woorden zijn soms daden. Hou me niet tegen. Ik ga liever weg."
Ze stond nog altijd in haar hoed en mantel.
,,U kunt wel morgen dadelijk een nieuwe
assistent krijgen. Er staan er veel op straat,
mijnheer Kooisma van der Mey."
,,Nou, als 't dan moet wezen, Ik heb geen
tijd voor al die praatj es. Ik weet toevallig
iemand, die geen betrekking heeft en dit
dolgraag wil hebben. 't Is een man. Nou,
dat heb ik toch eigenlijk liever." Ze strekte
haar hand uit.
,,Dag Harry."
,,Dag Lydia."
„'t Beste met je werk."
„Dank je."
,,En met j ezelf."
,,Morgen heb ik 'n nieuwe assistent. Dan
kan ik weer verder gaan. 0 ja, ik heb nog
iets, dat ik voor 'n, paar maanden voor u
— voor jou — voor u heb gekocht, 'n
aardig dingetje, ik heb 't je altijd vergeten
te geven, wacht —"
Terwijl hij zich omdraaide, om 't haar te
geven, was zij al weg.

TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Nanneke had goed voor zichzelf gezorgd. Lydia belde aan en een dienstmeisje,
dat er zo op het oog keurig uitzag, opende
de deur, verwonderd, dat er een vrouw,
een fatsoenlijke vrouw, op de drempel
stond.
„Kan ik de juffrouw spreken? Ik ben een
oude vriendin van de juffrouw."
„Mevrouw is niet thuis. Ik weet niet,
wanneer mevrouw thuiskomt. Dat is heel
ongelijk." De zonde had in dit huis een eerbaar gewaad.
,,Wilt u mevrouw zeggen.... dat ik straks
terugkom.... Zeg maar .... een oude
vriendin van mevrouw."
Ze dwaalde in de omtrek, en zwierf rond.
Van de van Woustraat liep ze naar Carlton,
dan terug, dan de Noorder-Amstellaan op.
Even Bing ze naar haar huis, riep de poes,
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die tegen haar aanvlij de, toen weer rusteloos verder. Ze pakte haar mandje niet.
Ze verlangde naar het gelaat en de stem
van Nanneke. Ze begon de vorm van het
gezicht in haar herinnering terug te roepen
en binnen in haar geest aanschouwde ze
Nanneke als kind. Nanneke's stem klonk.
Die lieve Nanneke.
Hoelang zwierf ze? Alle begrip van plaats
en tijd verloor ze en eindelijk stond ze stil,
om te overleggen wat ze moest doen. 0 ja,
Nanneke. Ze belde weer aan. Het dienstmeisje deed haar open. Of mevrouw nu
thuis was gekomen? Het meisje wou wel
gaan kijken. Ze liep de trap op. Iemand,
boven, kwam blijkbaar uit de kamer. Er
werden woorden gemompeld, die Lydia niet
verstond, maar de stem, Nanneke's stem,
kende ze. Een oogenblik later kwam een
statige dame langzaam de trap aflopen.
Nanneke den Dolder. Lydia keek naar haar
op. Zij leek een bedelares, die van een def tige dame een aalmoes zal ontvangen.
Nanneke had het licht opgeklapt. Ze verwonderde zich nooit.
„Ik dacht, dat 't een dienstmeisje was.
Kom binne, hoor!" Ze zei niet meer ,haur",
maar hoor.
,,Kan ik vanavond bij je blijven, Nanneke?
Ik ben zo alleen."
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„Mens, wat zie je d'r nat en slecht uit.
Kom boven hoor, maar je kunt niet lang
blijven."
Ze ging haar voor en ze liet Lydia in de
kamer.
,,Sj !" waarschuwde ze, ,ik heet natuurlijk
Been Nanneke meer, ik ben Jeanette geworde."
Een ogenblik stond Lydia in de kamer stil
en de goede warmte straalde haar tegemoet.
Haar ogen knipten tegen het licht. Eerst na
enige minuten was zij eraan gewend.... en
ze zag ... .
Een goed-gemeubileerde kamer, met veel
fauteuils en twee sofa's. Er hingen schilderij en en tekeningen, landschappen, stillevens, bloemen, een enkele naaktstudie, en
een gezellige schemerlamp stond in de hoek.
Veel asbakjes. Een vrijgezellenkamer door
een vrouw gemeubeld. Enkele doeken en
shawls slechts bij schoorsteen en bij deur.
Niet al to veel van de dingen, die meisjes
voor versiering gebruiken. Niet meer dan
twee vaasjes met wat bloemen, drie spiegels.
In dit vertrek konden mannen en Nanneke
gezellig samen zitten.
In een der clubfauteuils was een man gedoken, met donker, krullend haar, een gouden pince-nez voor de bolle, bruine ogen,
een brede, gewelfde neus, dikke lippen en
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een dubbele kin, en buik. Hij droeg een
dikke das met fonkelende diamant. Hij rookte een reusachtige sigaar, waaraan hij de
zwaar-vergulde band had laten zitten. Aan
zijn korte vingers waren schitterende ringen
gestoken en bijna onmiddellijk zag Lydia
met verontwaardiging, dat hij ook een
trouwring droeg. Zenuwachtige grijns, diep
gegroefd. Zijn buik welfde onder de nauwe
borst, de korte beentjes met de glimmende
lakschoenen vlak bij de kachel. Zijn grijns
verdiepte zich nog, toen hij 't verkleumde
figuur van Lydia zag, en even nam hij haar
op, om haar met Nanneke to vergelijken.
Nanneke kwam dichtbij hem en boog zich
over hem heen.
„Wat doe je nouw?" vroeg hij. ,Schei toch
eut. Jou kriebelt mijn."
,,Ik dacht, dat 't knoopj a van je overhemd
los was."
„En wat hindert jou dat? Och.... Ik vraag
je, wat dat hindert?" Hij knikte haar dankbaar toe. ,Maar 'n fijne nekijwe ben je. Wat
moet dat meisje hier? Da's goeie schare."
„Een ouwe vriendin van me. Ze zal je niet
bij ten, hoor, Eduard."
Ze wendde zich tot Lydia.
,,Zeg, we kunnen wel even hiernaast gaan.
Eduard zal je zoet zijn in de tijd, dat ik weg
ben? Geen gebbetjes hoor, daar hou ik niet
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van." Ze sloeg haar armen om hem heen en
drukte zich tegen hem aan. Eduard bleef stil
zitten en bekeek aandachtig de nagels van
zijn linkerhand. Hoe hij, die op 't ogenblik
niets liever deed dan lui in zijn clubfauteuil
te liggen, gebbetjes zou uithalen, wist hij
niet. Jeanette wist het ook niet. Dit kwajongens-achtige maakte de mannen dol, ze
vonden haar 'n leuke onbetaalbare meid,
altijd losjes, altijd vrolijk. Lydia volgde gedwee naar een klein, koud kamertje. Nann.eke ging op een tafel zitten en liet haar
benen bungelen.
,,Een typ is die Eduard!"
,,Nanneke, wat is dat voor een man?"
,,Och, hij is schatrijk. Hij heeft in petroleum
gespeculeerd. Bij hem aan huis gebruiken
ze nooit petroleum, zegt-ie. Hij heeft in de
baisse gespeculeerd."
,,Nanneke, hoe kun je zo leven? Ik ben ook
ongelukkig, dat kun je wel aan me zien, is
het niet?"
,,Ik ben niet ongelukkig," zei Nanneke
boosaardig. ,Dat hebben jullie zeker gedacht, maar da's mis. Ik ben blij, dat ik uit
die rotzooi weg ben. Ik kan doen, wat ik wil,
en ik zeg je, dat ik 't ze lekker betaald zal
zetten. Weet je nog wel, dat ze me dienstmeid wouen laten worden? Zeker, om bij
Mevrouw Herpenborgch 't vuile werk te
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gaan doen! Daar zou ik je voor bedanken,
hoor, maar ze hoeven niet to denken, dat ik
ze vergeet." Ze vond het heerlijk, dat ze
eindelijk iemand had gevonden, bij wie ze
kon uitpraten. Ze had het al de tijd verkropt.
Zij zou het ze eens betaald zetten. De regenten, de regentessen, die haar dienstmeid
wilden laten worden. Ze haatte het meest de
braafste van alien, mevrouw van den Heuvell, „Zeg, is mevrouw van den Heuvell nog
regentes?" Niets van het verleden was vergeten. Het leefde voor haar.
„Ik weet het niet. Ik ben in zolang niet in
't Huis geweest. Laatst alleen nog even bij
moeder."
,,Heb je ook al mot gehad, Lydie?" Ze
vroeg het vol blijdschap. Ze konden het misschien samen de regenten en regentessen
betaald zetten.
Plotseling laaide haar drift weer op. ,Jij
dacht met jouw stiekeme braafheid, dat je
gelukkig zou worden en ik ongelukkig. 't Is
net omgekeerd." Toen had ze weer spijt.
,,Och snoes, ik laat me altijd maar gaan, he?
Weet je van vroeger?"
,,Nee, ik kom niet meer in 't Huis. Kun je
niet raden, waarom ik hier ben?"
Nanneke haalde de schouders op. Ze kende het leven! Daarin gebeurden zulke onverwachte, zonderlinge dingen.
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„Nee, dat weet ik niet, hoor. Beter laat dan
nooit, zeg ik maar."
Lydia zag Nanneke's kindergezichtje voor
zich. Vroeger zat Nanneke ook dikwijls op
tafel, en bungelde met haar benen, en 't
scheen Lydia toe of ze in 't Weeshuis zat, niet
met Jeanette, maar met Nanneke. Ze bedacht
dat ze haar nog geen kus had gegeven. Ze
huiverde en nu bemerkte ze tegelijkertijd de
vrouw voor haar. Lydia was niet minder
burgerlijk dan vroeger en ze kon dit meisje
niet kussen. Jeanette lette er niet op.
„Waarom ben je bij me gekomen?" Lydia
wendde haar gezicht af. Ze liet Nanneke's
stem in zich naklinken, zoals een musicus,
die zich een melodie herinnert. Ze werd getroost, en zonder namen to noemen, vertelde
ze kort haar geschiedenis. Jeanette luisterde
zonder veel belangstelling. Ze had wel tragischer histories in haar leven gehoord.
Niets bijzonders. En ze stond er heel anders
tegenover dan Lydia, ze vond den man eerder een goocheme guit dan een gemene
kerel. Op zijn laboratorium? ! Daar was hij
goedkoop afgekomen. Dat was nu juist een
soort verhaal voor Eduard, die van dergelijke speculaties hield. Alleen de naam interesseerde haar, niet het geval.
,,Zeg, hoe heet die vent?!"
,,Nee, laat ik je de naam niet noemen."
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„Waarom niet? Toe zeg 't nou." Ze vleide
als een bedorven kind. „Nou ja, ik kan 't toch
wel raden."
„Wat doet het er nou toe, Nanneke?" Ze
streek zich over 't voorhoofd. Hoe moe
voelde ze zich!
„Zeg, hij was zeker rijk?"
,,Ik geloof het wel. Ik weet het eigenlijk
wel zeker. Alleen heeft-ie in de laatste tijd
geld verloren."
„Dan laat je hem natuurlijk opdokken." Ze
was jaloers. Lydia had een grote slag geslagen. Zo'n schaap. Die had 't lot uit de
loterij getrokken.
,,Geld wil ik niet van hem hebben. Ik kan
Been geld meer van hem aannemen."
Nanneke sprong van de tafel of en Bing
voor Lydia staan.
„Ik weet zijn naam! Ik weet zijn naam! 't Is
Harry Kooisma van der Mey." Ze danste dol
in de rondte.
„Nee, nee, die is 't niet. Wat doet het er
nou toe, hoe hij beet."
„Wat er dat toe doet? Zeg Eduard, kom 'ns
hier...."
Hij dribbelde met zijn korte beentjes de
kamer binnen en hij vroeg:
,,Wat doe je maan eut mijn rust to halen?
Ik dee jeust 'n lekker tukje. Kom met je
vriendin maar hiernaast. Als je nouw toch

309
praten wilt." Hij streek Nanneke langs de
rug. ,Als 't mijn niet verfeelt, dat gepraat
van vrouwe. As 't mijn verfeelt, ga ik weer
slape. Vrouwe late je niet met rust. Da's de
fout van de vrouwe, dat ze niet wete wanneer ze een man met rust moete late en
wanneer ze een man niet met rust moete
late."
„Ik ga niet mee. 't Is beter, dat ik wegga."
„Jij slaapt altijd, Eduard. Jij neemt je gemak."
,,Gekheid ! Heb ik gezegd, dat ze weg zou
gaan of heb ik daar niks van gezegd? Ik heb
daar niks van gezegd; gaat u toch binnen,
gaat u toch binnen en neem u toch een stoel
bij de warme kachel. Maak 't u toch gemakkelijk, juffrouw. U bent ook een schoonheid,
niet opgemaakt as andere schoonheden, u
hebt een natuurlijke schoonheid net as een
mooi paard."
Hij drong haar de kamer in. Toen ze op de
drempel stond, leek 't haar, of de hitte haar
als een mantel ging bedekken. Haar lichaam
vroeg om warmte en rust. Haar ziel was
reeds in de slaap verzonken en schrok
slechts enkele malen wakker. Haar verkleumd lichaam kroop dichter bij de koesterende vlammen. Ze hoorde eigenlijk niets
van het gesprek, dat Eduard met Jeanette
voerde. Ze verwarmde zich.
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Eduard wist in een ogenblik alles. Hij
luisterde en had het verhaal tegelijkertijd in
zich opgenomen. Hij beschouwde de zaak
objectief, zoals hij de aandelen van een
petroleum-maatschappij beschouwde. Voor
hem en Jeanette was het een handelskwestie
en ze bepraatten ze met innigheid. Hij
wendde zich met felle belangstelling tot
Lydia.
,,En wat heeft hij je gegeve?" Hij bezag
haar. Niet veel zeker.... Och, zoals die
meisjes zich voor de gek lieten houden. Och,
och, och. Hij schudde medelijdend 't hoof d.
Zonde en jammer! Lydia antwoordde niet.
Hij tikte haar op de schouder. Zoals ze daar
zat, in haar armoede en ellende, diepe wallen onder de grote, verschrikte ogen en de
wangen wit, kon hij niet begrijpen, dat een
Kooisma van der Mey haar had gezocht. Hij
had er plezier in, om eigen stem te horen.
Hij wou haar graag raad geven; vooral vond
hij het een mooie gelegenheid, om eens
stilletjes met een Kooisma van der Mey of te
rekenen. Zulke vuile Jul dachten van hem:
,,smerige ploert". Wanneer h ij er lets aan
doen kon, zou het die mijnheer geld kosten.
Hij herhaalde zijn vraag: „en wat heeft hij
je gegeve?" Hij bleef geduldig wachten, en
grijnsde zoals hij ook in zijn beurshoek op
kopers en verkopers wachtte. De grote
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vraag, of ze een kind van hem kreeg, wroette in zijn hersens. Zo ja, dan zou ze er in
deze omstandigheden bepaald een slaatje
uit kunnen slaan. Hij stond voor haar.
Het geduld had hem onoverwinnelijk gemaakt. Deze man was tweemaal failliet gegaan, hij had zich elke keer weer naar
boven gewerkt. Hij had hier geduld nodigi
Lydia hoorde niet, wat hij zei. De warmte
dekte haar volkomen, en, terwijl ze haar
open nog had geopend was haar wil wezenloos, als in de slaap.
„is ze een beetje suf, die vriendin van
jou?" vroeg hij Jeanette. ,,Die schoonheid zit
te maffe."
„Ze zit altijd te dromen. Ze heeft je zeker
niet verstaan. Hoor eens Lydie —" Lydia
schrok op.
,,Je mag wel naar Eduard luisteren hoor,
hij heeft een groot huffs aan de Keizersgracht."
,,Wat heeft hij je gegeve?" Weer zei hij de
woorden, rustig, medelijdend, ragmonus
moest je wel hebben met zo'n suffe meid.
,,Wie.... wie.... ?"
„Nou, die mijnheer Kooisma van der Mey.
Wat heeft hij je gegeven, schoonheid?"
Lydia stond op en zei verward:
„Neemt u me niet kwalijk. Ik weet niet,
wat u bedoelt."
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„Ze weet niet, wat ik bedoel. Nou moet ik
lachen. Zeg, ze weet niet, wat ik bedoel.
Hoeveel geld heeft hij je gegeve?"
Lydia schudde het hoofd. Deze man sprak
een andere taal dan zij.
,,Zal ik je 'ns wat zeggen? Hij heeft d'r per
jaar betaald, wat ik je per dag betaal, a 1 s
ie 'r lets betaald heeft. Zijn er mensen die
rein mesjogge zijn, of zijn er geen mensen,
die rein mesjogge zijn?" Hij Bing dicht bij
Lydia zitten. „Wil je nou 'ns een raad aanhore, een goeie raad van een man, die de
weg kent in de zamenleving, die de weg
kent in deze maatschappij? Laat mijn die
zaak nou 'ns over. D'r is voor jou geld uit to
slaan. Laat mijn hier nou 'ns in optrede as je
goeie vriend en geef mijn dan vijf en twintig
procent van wat jij d,'r voor krijgt."
Lydia stond op. Ze moest weg, al wist ze
niet, waarheen ze moest gaan. Het hinderde
niet, of het buiten koud was. Alles beter dan
de woorden en de gebaren van dezen man.
In haar droom hoorde ze zijn woorden:
,,'n Gewoon meisje ben je niet. As ik 'n
juffrouw foor me kindere nodig heb, dan zal
ik u bij m'n vrouw recommandere, zo waar
as God leeft. Ik heb in me leve nog niet zo'n
vrouw gezien. Weet je, wat ze heeft, Zjenet,
ze heeft 'n liefhebbend hart. Da's een edelsteen." Hij kreeg de tranen in de open, hij

313
keurde de mensen naar hun waarde. Toen
schudde hij verdrietig 't hoofd.
,,Ze wil toch niet leusteren, die mesjoggene meid. Rein mesjogge is ze. D'r zat
zeker tiendazend guide foor d'r an." Hij Bing
weer in zijn makkelijke stoel zitten, terwijl
hij de handen over de buik vouwde. Hij
strekte zijn korte beentjes naar de kachel
uit. Lydia stond al op de drempel van de
deur. „Waarom ga je nu nog niet?" dacht ze.
Ze keek Nanneke aan en plotseling kwam
ze naderbij. Ze moest haar wel een kus
geven ! Haar oude, trouwe Nanneke, die
zeker had gemeend dat ze het goede deed.
Zo mochten ze niet scheiden. Jeanette's parfum stond haar tegen en toch kwam ze
naderbij. Ze sloeg haar armen om Nanneke
heen.
,,Nanneke!" zei ze ontroerd, terwijl ze
haar kuste. Jeanette schaamde zich.
,,Ze is altijd een rare geweest."
,,Kus me. Ik ben zo ongelukkig." Nanneke
kuste haar onwillig.
,,Je kunt je fortuin maken, als je 't goed
aanlegt. Bien entendu, snoes?"
Lydia zei droef:
„Maar je kent me toch wel. Begrijp me
toch, Nanneke. Ik hou van hem." Ze was
vergeten, dat Eduard in de kamer zat. Ze
stond alleen naast haar goede Nanneke.
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„Nou j a, en wat wil je dan eigenlijk van
mij? Je kunt hier vannacht toch niet blijven."
,,Ik ga al heen." Eduard boog zich voorover en pookte in de kachel. De geschiedenis begon hem langzamerhand te vervelen.
Wat dee dat vreemde mokkel nog in de
kamer? Tranen vergat hij gauw; in de bioscoop, in 't leven.
,,Moet je nou nog naar huis terug? Wacht,
ik zal je een glas cognac geven."
Lydia had nog niets gegeten, en terwijl ze
werktuigelijk de cognac dronk, leek 't haar,
of ze werd gevoed. Ze dronk het glas snel
uit. Eduard lachte.
„'t Smaakt je, wat! 'n Kunsjt. 't Is de duurste cognac, die 'r bestaat. Heb ik zelf uit
Parijs meegenomen, gesmokkeld. Zeg, Zj enet, Beef 'r nog zo'n glas en laat 'r dan inrukken. 't Begint mijn nou te verfelen."
„Nee," zei Lydia, „ik wil niet meer drinken."
„Och kom. Zjenet! Schenk 'r nog een glas
in. Ze moet straks gaan lope." Hij rilde.
„Ik gelukkig niet. Zeg, heeft 't meisje wel
een gloeiende kreuk voor mijn gemaakt?"
Lydia dronk nog een half glas. Aan de
trap nam ze afscheid. Nanneke stak het licht
op, even keken ze elkaar aan. Nanneke legde de hand aan haar hart en haar ogen
kneep ze half dicht, terwiji haar reciter-
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schouder jets op-boog, gelijk bij een mens,
die pijn voelt.
„Een vieze kerel, die Eduard. Je moest 'ns
weten, wat een vuilak."
„O, Nanneke."
„Nou ja, 't hindert me niks hoor. Hij is rijk
en ik heb spie nodig. Je kunt nooit rajen,
wat ik heb! Dit huis is van mij. ik heb ook
een spaarbankboekje, zeg, nou moet je niet
lachen! Zeg, niemand weet 't. Ik heb 't in de
kluis van een bank, dat niemand 't vinden
kan. Daar heb ik ook een stukje leggen."
Lydia begreep er niets van. Een spaarbankboekje.... een stukje.... Een kluis....
Waarover sprak ze eigenlijk. Ze wilde Nanneke zo graag begrijpen. Ze was toch hier
gekomen, om liefde te zoeken en te geven?
„Nanneke, waarom laat je die man hier,
als je hem zo smerig vindt? Kun je niet op
een andere manier je brood verdienen?"
„Je bent nog altijd dezelfde gebleven,"
zei Nanneke, zacht en verwonderd.,Hoor
'ns, ik zal in het kleine kamertje het petroleumkacheltje aansteken. Dan doen we de
deur op slot."
,,Waarom?"
„Nou, dat HIJ niet binnen kan komen.
Clara!" riep ze.
't Keurig dienstmeisje trippelde uit de
keuken en bleef beleefd op een korte afstand
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voor haar staan. Ze deed altijd net, of ze
niet wist, waar ze diende. Zo kreeg ze van
de brokken het meest.
„Wat blieft mevrouw?"
„Steele jij even het petroleumkacheltje in
't kleine kamertje aan?"
,,Jawel, mevrouw."
„'t Word.t dadelijk warm, Lydie." Nanneke
draaide het slot om. „Ik laat de sleutel erin
steken, dan kan hij niet naar binnen kijken.
't Is zo'n vuile gladekker." Ze ging weer op
tafel zitten. „Ik had nooit gedacht, dat ik je
nog 'ns weerom zou zien, snoes."
„Ik jou ook niet, Nanneke."
,,Je hebt zeker altijd gedacht, dat ik er ongelukkig aan toe was. Heb je d'r wel eens
met de anderen over gepraat?"
,,Nee, nooit. Alleen met je oom."
„Dat wouen ze zeker niet. Nou, ik zal het
verder brengen als jullie allemaal. Je weet
nou, waarvoor ik leef."
„Ik had 't me zo heel anders bij jou voorgesteld. Ik geloofde, dat ik bij jou zou kunnen uithuilen. Ik ben zo ongelukkig. Zo net
was ik ongelukkig en ik ben 't nog, maar
't lijkt me, of ik 't niet voelen mag. Er is
lets tussen mij en mijn verdriet geschoven.
Ik geloof, dat ik zou kunnen lachen. Ik wil
toch niet lachen."
Nanneke streek zich langs de schildpad-
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den kammen, met goud en barnsteen ingelegd, op haar hoog-opgemaakt haar. Ze legde de benen kruiselings over elkander.
,,Ik ben zo vrij als een vogel in de lucht
en heb alles, wat ik verlang. Nou, kun jij
hetzelfde zeggen? Je ziet 't dadelijk aan je,
dat je d'r beroerd aan toe bent. Die Eduard
hier binnen is een typ. Bij vrouwen heeft-ie
geen sjans, dat kun je natuurlijk wel zien,
maar zijn geld, heeft sjans. Alles in dit huis
is van mij. Alles betaalt-ie en raad 'ns waarom?"
,,Och, Nanneke, toe.... ik begrijp d'r niets
van. Je kunt niet gelukkig zijn."
Nanneke glimlachte. Ze vond het te mooi,
om het eindelijk te vertellen. Er werd tegen
de deur gebonsd.
„Zeg, moet je mijn de hele avond alleen
laten zitten? Is dat nou haasten?"
Ineens werd Nanneke driftig en in laaiende woede kreet ze schel uit:
„Last me met rust. Anders kun je stikke."
„floor nou 'ns even," smeekte Eduard.
,,Laat die vriendin nou gaan en kom bij
mijn.
„Stik!"
Eduard morrelde nog even aan de deur en
trok mompelend af. Nog een ogenblikje
bleef Nanneke staan.
,,We hebben 's 'n keer ruzie gehad, zeg,
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toen ben ik hierheen gelopen en heb de deur
op slot gedaan. Raai 'ns, wat-ie me toen heeft
uitgevoerd, midden in de nacht? Toen heeftie een smid uit zijn nest gehaald en 'm vijfen-twintig gulden geboden, als-ie de deur
open kreeg. Zo is-ie soms." Ze luisterde.
„Nee, hij gaat de trap niet af. Vertrouwen
doe 'k hem nooit. Soms belooft-ie de hele
wereld en komt met niks terug. Als ik iets
van 'm gedaan wil krij gen, moet ik een paar
vrienden van. 'm vragen, me mooiste kleeren
aantrekken en m'n armen om 'm heen slaan,
dat z'n vrienden denken, dat ik van 'm hou.
Geen een van z'n vrienden heeft zo'n knappe
vrouw als ik ben en daar is-ie trots op. Zie
je, dan zeggen z'n vrienden: „Die Eduard
heeft een reuzensjans, de meid houdt ook
nog van 'm" Nou, na zo'n avond draai ik hem
om m'n pink."
Lydia streek zich langs het voorhoofd.
Waarom luisterde ze toch naar deze verhalen? Daarvoor was ze toch niet hier gekomen ! Ze hoorde niet in deze wereld thuis.
,,Nanneke, hoor 'ns, het is slecht van me
geweest, dat ik niet eerder bij je gekomen
ben. Ik had je misschien kunnen redden. We
zijn altijd zulke goeie vriendinnen geweest."
Nanneke schudde 't hoofd.
,,Och, Lydie, laten we nou niet zo zwaar
gaan bomen. Daar heb je altijd van gehou-
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den. Ik niet. Al die preken .... " Ze rilde.
,,Hier heb ik me dadelijk op me gemak gevoeld. Ik ben natuurlijk veel kleiner begonnen." Ze balde haar handen tot vuisten. ,Ik
had nou al schatrijk kunnen wezen, als ik
toen had geweten, wat ik nou weet. Soms
sla ik de handen aan mijn hoofd en scheld
mezelf voor stommeling uit. Ik ben net zo
stom geweest als jij met Harry Kooisma van
der Mey, maar afijn, jij deed 't nog uit eigen
wil en bij mij is 't door oom Stevens gekomen, die had een rijke klant, nou, duizend
gulden heeft-ie or wel aan verdiend. Tienduizend gulden had ik er aan verdiend, als
ik toen al geweten had. Ik kan mezelf vermoorden, als ik er aan denk. Dat was een
jaar eerder geweest, om ze 't betaald to zetten. Nou, toen ik oom Stevens in de gaten
kreeg, ben ik hier gaan Nonen."
,,Hij heeft me een boodschap voor je mee
gegeven."
,,Over geld. Daar bedoelt-ie weer wat mee.
Ik moet zeker naar 'm toe gaan. Hij weet zogenaamd iets voor mij. Nee, over een paar
weken gaat Eduard de laan uit. Ik heb al
voor mezeif gekeken, oompje." Ze greep Lydia bij de arm. ,Zeg, snoes, je moet 't niet
vertellen, dat Eduard de laan uitgaat. De volgende week wil-ie me 'n tip van 'mzelf geven. Dat heeft-ie me gezworen. Als Eduard
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'n tip geeft, is er wat mee to verdienen. Je
weet eigenlijk niet hoe, want hij kan bijna
niet lezen of schrijven, maar van de petroleum en rubber weet-ie alles. Hij heeft me
nog nooit 'n tip willen geven, want hij zegt,
dat de vrouwen nooit hun mond kunnen
houden." Ze droomde. ,Daar heeft-ie gelijk
in ook. Als jij bij me zat en ik had de tip, dan
zou ik It je natuurlijk vertellen en 'n tip, die
aan 'n vrouw verteld wordt, is geen tip
meer. Nu, Lydie, waar wil je nou naar toe
gaan?"
„Ik weet It niet. Ik ga niet meer naar hem."
Waarom niet?"
Niet meer naar hem. Ze zei toonloos:
,,Dag, Nanneke." Ze kuste haar weer. Nanneke werd even vertederd en ze zeide goedig.
„Ik heb natuurlijk geen logies voor je." Ze
lachte. „De volgende maand wel. Waar ga
je nou naar toe, als je niet naar Huis gaat?"
„Ik weet het niet."
Toen ze de trap genaderd was, schoot
Eduard zo snel zijn korte beentjes konden,
naar voren, een glas cognac in de hand. Met
een komieke bulging gaf hij het Lydia.
,,Nog eentje op de valreep."
,,Drink maar, dan vergeet je," zei Nanneke.
,,Och nee, och nee." De woorden klonken
zo goed: ,dan vergeet je." Ze dronk een
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paar teugen, nog een paar.... het deed haar
goed.
,,Nog een glas? Zo'n fijn merk krijg je nooit
weer, Bij God gezond."
„Nee, nee.... ik ga al."
,,Nou, snoes, het beste. Zeg, ik ben niet
kwaad meer op je, snoes, dat 't hertje toen
't eerst bij jou is gekomen en ik had 't grootste stuk brood. Weet je nog wel? Maar ik
zal d'r nooit meer an denke, snoes."
En tot Eduard:
„'t Is half acht. Gaan we ergens eten, lekkere mol ?"
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,,Nu roep. ik de dood," dacht Lydia en ze
liep schuw en doelloos verder. Haar bloed
lag ijskoud in haar lichaam, maar terwijl ze
de koude vingers aan 't voorhoofd legde,
voelde ze, hoe dit brandde.
„Zo'n stad lijkt wel een kerkhof van levende mensen," mompelde ze.
Haar leven rolde langs haar in zachte vaart
en ze werd duizelig. Zat ze misschien in een
stilstaande trein, terwijl een andere trein
langs haar heengleed? Ze sloot de ogen, om
niet meer te zien en ze ging ergens tegen
een huffs leunen. De woorden ,Tartr. Kalic.
Acid" dansten haar blauw om haar wimpers.
Zij opende haar ogen met moeite. Ze vreesde, dat ze blind was geworden. Ze vond deze
vrees vreemd. Was zij er niet op voorbereid
te zullen sterven en wat deed dan de blindheid ertoe? Ze kon alle gaven van het leven
verwerpen.
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Noch het licht, noch de duisternis van de
nacht waren om haar. Ze schreed in een troebele schemer. Ze tastte langs de schemer
heen als langs een muur te midden van duisternis, en ze zocht zich een weg. Eensklaps
breidde ze haar armen uit.
„Ik wil de liefde omvatten," dacht ze. ,,A1les, wat er aan liefde op de aarde is, wil ik
in mijn armen houden."
Toen begon ze luid te lachen, ze spotte
met zichzelf.
„Ik ben dronken door al die cognac. Zo
moest Harry me eens zien."
Tranen liepen haar over de wangen, van
lath en smart. „Vernedering genoeg. Dit is
het laatste. Laat ik me ergens aan vastklemmen .... anders.... val ik. . . . " Ze greep een
uitspringend stuk muur en hield dat stevig
in haar handen. ,Zo val ik niet."
De koude drong nu gemakkelijk door tot
haar weinig-beschut lichaam. Ze stond met
bevende handen en dacht:
„Ik ben dronken. Ja, ik moet wet dronken
of half-dronken zijn door die cognac. Ik heb
nooit goed tegen drank gekund. De koster
met z'n morellen. Als Harry 't hoort, zal hij
menen, dat ik me uit verdriet bedronken heb.
Waar moet ik naar toe gaan? Ik weet, waar
ik naar toe zal gaan. Maar ik kan 't me niet
herinneren. Er is mij nog een mens overge-
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bleven, die op me wacht, altijd op me heeft
gewacht." Ze trachte jets in de nevel om
haar te onderscheiden. ,Waar ben ik?" Ze
wankelde de straat uit en trachtte het naambordje te vinden. De nevel. Als een dicht
gordijn was de nevel om de huizen gelegd.
Ze merkte een gedaante, die, op de hoek
stilstond. Dat moest een politie-agent
zijn. Ze naderde hem en liep stevig en
rechtop.
„Kunt u me zeggen, waar ik hier ben?"
„Oudezij ds Voorburgwal."
Ze dacht:
,,Dan ben ik vlak bij 't Centraal Station.
Dat lege gevoel uit mijn hoofd moet weg. Nu
is 't weg. Nu laat ik me drijven, waar ik heen
moet gaan."
Ze liep in de richting van het station. Ze
nam de kortste weg, langs de Kolk, de
duistere buurten door, en de vlammen van
het Damrak wachtten haar. Ze zag in de
verte de klok van 't station.
Drie minuten voor acht.
Ze herhaalde de woorden:
„brie minuten voor acht." Net of ze een
betekenis hadden. Ze peinsde bijgelovig:
„Als er nou een trein naar Tiel gaat, is dit
vooruit bepaald. Dan moet ik gaan." Om een
minuut over acht stond ze in de hail. Ze
klopte aan een loket.
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,,Ik wou naar Tiel. Kan dat nog?"
,,De trein naar Tiel is al lang weg."
„4ok over Amersfoort Kesteren?"
Goed, dat ze in Tiel gewoond had! Dat
weet alleen een meisje als ze in Tiel gewoond heeft.
„Amersf oort—Kesteren?"
,,Schiet nou een beetje op, juffrouw. U
bent niet de enige op de wereld."
„Even voor u nazien. Laatste trein. Laatste
trein --"
,,'t Is een schandaal. Ik moet naar Amersfoort. Die juffrouw —"
,,Loopt u, zo gauw u kunt zonder kaartje
langs de controle, vraagt u -- trein Amersfoort -- zeg tegen de conducteur, dat u geen
kaartje —"
Alle alcohol van haar geweken. Klaar haar
verstand. Dit de laatste mogelijkheid. Als de
bestiering 't zo bepaalde .... eerst gezworven ... en nou naar 't Centraal Station
gedreven, laatste trein naar Tiel. Je zou zien,
dat de trein weg was. Betekende, dat ze jets
anders dan die trein moest zoeken. Maar wat
dan anders? Laatste trein, laatste trein naar
Tel, iaatste trein, die ooit naar Tiel liep.
Rennen.
„Nie zo gauw schatje." Een man van een
jaar of veertig bij de trap naar 't eerste Perron.
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Wie zei dat, schatje? Dee er niet toe. Laatste
trein naar Tiel. Laatste — laatste —
Alle coupes gesloten. De chef wou —
,,Mijnheer."
„Welke klas."
Welke klas? Lydia van Offeren. Arm meisje.
Geld van Tante Mine. Arme, eenzame vrouw.
,,Derde."
,,Alsjeblieft."
„Heb — geen — kaartje -- conducteur."
,,Kom straks wel bij u, juffrouw."
Mensen in de trein. Dadelijk praten:
,,Ook op 't nippertje, juffrouw."Ze hijgde
niet. Ze zat dadelijk rustig. Even stond ze op,
keek in 't net. Ze had geen mandje bij zich.
Dat kon later wel komen. Ze was daar ook
zonder mandje welkom. Ze had daar ook
zonder mandje een huffs. De trein begon weer
een melodie to zingen.
,,Geen kinderen, Lydia van Offeren. Je zult
nooit kinderen krijgen. Hahaha."
,,Dan maar geen kinderen," dacht ze vastbesloten en keek 't raam uit. Harry. Harry
was dood voor haar. Wat had die vreemde
mijnheer bij Nanneke gezegd? Als die een
kinderjuffrouw nodig had, zou hij haar willen
hebben. Door die zin had hij haar opgedreven, een vreemdeling had haar lot bepaald. Kinderen. Ze ademde diep. De conducteur kwam.
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,,Hier heb ik uw biljet, juffrouw." In de
oude versleten portemonnaie van tante Mine
met de ouderwetse sluiting al 't geld van
tante Mine min vijf en dertig cent voor vanmiddag de taxi. Ze betaalde haar leven met
geen cent van Harry. Harry's bloemen op
haar kamer. Laat ze verwelken. Hij had haar
zeker bloemen gestuurd, nu zij zijn cadeau
weigerde.
,,En als ik daar nu eens niet wordt verwacht? Waar moet ik dan heen?" Dan maar
wat anders. Maar ze werd verwacht. Daar
werd ze verwacht, als een dochter werd ze
verwacht, als een dienend meisje werd ze
verwacht, als mens, niet als vrouw. Ze werd
verwacht, als iemand, die nodig op de
wereld is.
Ze werd in een huis verwacht.
Lachen, tranen, vreugde, smart, 't deed er
niks toe, ze werd in een huis verwacht. Ze
werd in een huis verwacht. Geen andere betekenis. Huis, huis. Dat was zo gek als 't
wezen kon. Wat zou Fien hebben gelachen,
wat zou Nanneke hebben gelachen, als ze
hadden geweten, dat Kammingh haar de
deur in zijn ouwe, versionste, vieze nachtjapon opendeed, en dat-ie zo schaapachtig
zei:
„Ben je daar, Lydia? Kom binnen, Lydia."
Einde.

Van denzelfden schrijver verscheen bij de
Wereldbibliotheek N.V. te Amsterdam:

LIEFDE OVERWINT
Tweede Druk 269 Blz. Gebonden f 2.50
„Een ontroerend verhaal van de zorgen
en de liefde van een oude grootmoeder voor
haar kleinkind."
Leeuwarder Courant.
,,Dat is de liefde, die overwint, dit vreemdsoortig heroisme, dat niettemin bergen verzet om het kind van haar voorkeur groot te
zien. Eerzucht, idealisme, vreemde preferentie, waarachtig liefdegevoel, dat alles komt
hier samen om van een uiterlijk klein, ongeacht, onbelangrijk leventj a een wonder van
doelbewuste, nimmer wijkende, taaie volharding te maken, een stage, stille vlam van
hartstochtelijk willen, die het oude vrouwtje
in verstand en begrip en daad boven haarzelf verheft ... .
En tegelijk is zijn boek een schildering van
klein provinciaal leven, in hooge mate
levend."
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