HET VOL ELEVEN
JDHAtJtJA

KUIPER

HET VOLLE LEVEN

HET
VOLLE LEVEN
DOOR

JOHAN NA KUIPER
MET ILLUSTRATIES VAN

RIE REINDERHOFF

MCMXXX
N.V. NIjGH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ
ROTTERDAM

H

ET regende. Natuurlijk regende het, want Hetty had
slecht geslapen en was verschrikkelijk uit haar
humeur en dan regende het gewoonlijk. Ze zat
achterover geleund in een luien stoel bij den gashaard
en wist niet, wat ze beginnen zou. Maart was het pas,
best mogelijk dat je nog weken dit weer hield.
Tegenover haar, aan den anderen kant van den haard
zat op een driehoekig stoeltje haar nichtje Lot, die
waarschijnlijk door haar moeder gestuurd was om
Hetty op te vroolijken. Lot was gewend gecommandeerd te worden. Ze had niet voor niets twee oudere
zusters en een moeder, die altijd precies wist wat
ze wilde, ze was dus gehoorzaam gegaan, maar je
kon zien hoe vervelend ze het vond hier te zitten. Ze
heette Hetty's vriendin, omdat ze even oud waren,
allebei vijftien en een half; omdat ze altijd samen
school hadden gegaan, samen naar dezelfde partijtjes
waren geweest en lid waren van dezelfde tennisclub.
Dat ging zoo in een kleine plaats als Tuilenburg, vooral
als je nog familie van elkaar was ook en als protestanten
extra op elkaar was aangewezen. Maar veel om elkaar
gegeven hadden ze nooit en vooral de laatste paar
maanden, nu Hetty sukkelde met haar gezondheid,
hadden ze elkaar weinig meer te zeggen. Ze zagen
elkaar veel omdat de moeders het wilden, uit zichzelf
zouden ze elkaar niet hebben gezocht.
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- Ga mee thee drinken in de stad, stelde Lotje voor,
toen de koekoeksklok vier uur sloeg. Vóór zessen kon
ze niet weggaan met goed fatsoen, hoe kreeg ze die
twee uur om!
- Het is zoo'n eind, vond Hetty lusteloos. Ze woonden in de villawijk, een half uurtje buiten de stad.
- Vraag of je de auto mag.
Hetty bromde. Het mocht toch niet, dat wist ze
Tooruit, en dat wist Lot ook wel, ze vroeg het om te
plagen.
- Ik moet veelloopen van den dokter, hij denkt dat
ik dan beter slapen zal, zei ze.
- Nou, kom dan mee. Energiek stond Lot op en ging
haar regenmantel aantrekken.
Een half uur later zaten ze in de beroemde lunchroom
in de Heuvelstraat, waar bijna geen tafeltje meer vrij
was. In een hoekje dicht bij het raam hadden ze nog
twee stoelen gevonden bij een pieterig klein tafeltje.
Hetty, groot voor haar leeftijd en voor haar gevoel
al een volwassen mensch, bestelde thee met biscuits,
Lotje vroeg om koffie met slagroom en gebakjes.
- U weet wel welke ik hebben moet, dezelfde die
mijn oudste zuster altijd neemt, zei ze tegen het meisje,
dat haar hielp en dat ook op de hoogte bleek.
- Zeker juffrouw Breede, chocoladecups met slagroom
meent u, en een baiser.
-1 a, en een maraskijn-gebakje.
Hoe kan ze het op! dacht Hetty. Zelf kreeg ze
al een wee gevoel in haar maag bij het zien van
zooveel zoetigheid. Aan het tafeltje naast hen zaten
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menschen ijs met slagroom te eten en achter zich hoorde
ze sorbet bestellen, bah!
Lot, een gezellig klein dikkerdje met zwarte krullen,
zat stil te genieten. Hetty moest betalen, vond ze, ze
was met haar uit, dan spaarde ze haar eigen zakgeld
om deze week nog eens te gaan, alleen of met een
vriendje. Als Het dat nou maar deed, ze zat zoo te
suffen, misschien had ze er geen erg in. Waar zou
die toch altijd aan denken? En wat zou je tegen haar
kunnen zeggen om haar een beetje op te vroolijken?
- 0 kijk eens, fluisterde ze opeens, ver over het
tafeltje gebogen,· zie je dat mensch, dat daar binnen
komt? Ja, die met den pelsmantel meen ik, kijk,
mevrouw Delkante loopt achter haar.
Verstrooid keek Hetty naar twee dames, die waren
binnengekomen en zochten naar een tafeltje. Mevrouw
Delkante kende ze, een mooie vrouw met een fijn,
streng gezicht, naast haar stond een jong meisje van
even in de twintig, dik en plomp, met een zwaren
bontmantel aan.
- Weet je wie dat is? Lot had een kleur van opwinding, dat is nou het meisje van Eric, stel je voor, wat
een mensch!
- 0, die, zei Hetty zoo onverschillig mogelijk. Ze
voelde dat ze rood werd, maar dat was niet omdat
het haar heusch schelen kon, alleen omdat Lot zoo gek
deed. Ze had erg goed kunnen opschieten met Eric
Delkante, hij had ook altijd veel met haar gedanst,
maar dat was toch geen reden zijn aanstaande vrouw
te gaan zitten aangapen of ze een wereldwonder was?
7

Verstrooid keek Hetty Daar twee dames, die waren
binnengekomen en zochten naar een tafeltje.
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- Ze lijkt me aardig, zei ze tergend kalm.
- Aardig, die? Ze ziet er veel ouder uit dan zijn moeder. En wie loopt er nu in den gietregen met een bontmantel, echte Bosscher bluf, hoor I
- Bosschenaren zullen wel net zulke menschen zijn
als ieder ander.
- 0 ja, behalve dat ze Zondags de aardappelen eten
en Maandags de schillen en Dinsdags de pitjes.
Hetty hapte haar laatste biscuitje op, om zich een
houding te geven.
- Het zal wel tijd worden naar huis te gaan, zei ze,
we betalen zeker elk voor ons zelf?
Ze begreep wel, dat dit Lot's bedoeling niet geweest
was, maar ze voelde geen behoefte al dat gesnoep te
betalen. Zij had ook niet voorgesteld hier te gaan theedrinken!
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A VONDS in bed J-\ te denken aan

het verhaal was uit -lag Hetty
Eric Delkante en het meisje
waar hij mee trouwen ging. Hij kende haar pas
twee maanden, dat wist iedereen in Tuilenburg. Hoe
wisten de menschen toch zoo gauw of ze van elkaar
hielden? Ze had net nog een romannetje liggen lezen
in een geillustreerd weekblad over een meisje en een
jongen man die elkaar leerden kennen op een boottocht en van elkaar gingen houden; vóór ze weer thuis
waren, hadden ze zich verloofd! Gek, zij had Eric gekend zoo lang ze zich kon herinneren, ze had hem
altijd aardig gevonden, maar als hij haar gevraagd
had met hem te trouwen, dan zou ze heusch niet geweten hebben wat ze zeggen moest. Nee zeggen was
zoo onaardig, je las weleens van jongens die zich van
kant maakten omdat een meisje hen niet hebben wilde,
maar zalig gelukkig zou ze zich ook niet gevoeld hebben als hij het haar had gevraagd. Dan zouden ze
getrouwd zijn, zoodra ze er oud genoeg voor was,
groote feesten zouden er gegeven zijn, en dan hadden
ze een huis voor zich gekregen en zij zou zelf dienstmeisjes hebben moeten huren en eten bestellen en ze
had zelf de auto kunnen laten voorkomen. Daar was
niets tegen, maar hoe je daarover hemelsch gelukkig
kon zijn dat begreep ze toch ook niet. Groote menschen
schenen het ook heelemaal niet zoo bijzonder heerlijk
's
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te vinden getrouwd te zijn; moeder en de tantes en
mevrouw Deikante, allemaal waren ze op hun best
tevreden, de meesten klaagden nogal eens. Maar als
je verloofd was dan had iedereen het over "het grootste
geluk" en "de ware liefde". Hoe kon je weten of je de
ware liefde voelde voor elkaar ? Waarom zou Eric, die
flink was en knap, zooveel meer houden van dat dikke
meisje met den bontmantel dan van haar? Niet dat ze
jaloersch was, maar ....
Met een ruk ging ze rechtop zitten in bed en draaide
het licht op. Als je gedachten zoo gingen ronddraaien
in een cirkel van dingen die je niet begreep, dan raakte
je nooit in slaap. Ze moest iets doen, om moe te worden,
maar wat? Besluiteloos keek ze rond in haar kamer. De
schemerlamp op het nachttafeltje wierp een groenen
schijn op de zware mahoniehouten meubels; de antieke
commode stond vol oud-Saksisch porselein, aan den
muur hingen etsen en aquarellen, alles origineel en
van bekende kunstenaars, het bureautje in den hoek
was overladen met kostbare snuisterijtjes, die ze op
verjaardagen gekregen had en natuurlijk nooit gebruikte. Het was alles mooi, maar als je zenuwachtig
was zooals op het oogenblik, kreeg je soms lust alles
stuk te slaan. Al het porselein in een hoek, reng rang, de lijsten van den muur, de onbruikbare rommel
op een hoop! En dan met den bezem er door, rang! Fijn
zou dat zijn. Dan kreeg je hier ten minste ruimte. De
kamer was groot, maar doordat er zooveel in stond had
je altijd het gevoel je 'niet te kunnen roeren. Moeder
begreep dat niet en geen wonder: het heele huis was
IX

zoo, alle huizen hier in de stad waren zoo en de huizen
van de familie in Enschede ook, 0 bah!
Ze stapte uit bed, ging voor haar boekenkastje staan
en zocht: was er dan geen enkel boek dat ze nog eens
zou kunnen lezen? Ze had er een heeleboel, maar de
eene helft had ze al gelezen en de andere had ze gekregen om de bandjes en daar had ze geen lust in.
"Klassieken" waren dat, daar zouden ze je op school
nog genoeg mee achterna zitten .... Ze zou maar
naar beneden gaan om haar handwerk te zoeken.
Toen ze weer boven kwam schrikte ze: moeder had
haar hooren stommelen en stond haar op te wachten
boven aan de trap, in een zwart zijden kimono met
bonte bloemen geborduurd. Haar uit de krul geraakte
haren stonden als een krans om haar hoofd.
- Kan je weer niet slapen, kind?
- Nee, ik heb hoofdpijn.
- Zeker weer te veel thee gedronken, ik was er al bang
voor. Kind, waarom ben je toch niet wat voorzichtiger.
- Och, het komt niet :van de thee! viel Hetty nijdig
uit. Dan kon je niet slapen en dan kreeg je nog een
standje ook! Gaat u nu maar naar bed, moeder!
- Wil je niet een beetje eau de cologne?
-Nee.
- Ook geen poeder? Of zal ik een kopje soep voor je
warm maken? Tante Ida zegt dat een beetje eten .... "
- 0 moeder, alstublieft niet.
- Als je eens in het bed op de logeerkamer ging
liggen?
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- Nee, nee, nee! schreeuwde Hetty woedend. Ik
wil met rust gelaten worden, dat wil ik.
- Zeg eens even!
Meneer Breede was wakker geworden en kwam met
zware stappen de gang door. Hij was een kleine, breed
gebouwde man, en hij had een bruin huisjasje aangeschoten over zijn wit linnen pyama.
Vader hoort eigenlijk niet hier in huis, had Hetty
al dikwijls gedacht, hij is zoo stevig en rond, zonder een
enkel versiersel.
- Wat moet dat hier! vroeg hij, harder dan noodig,
want moeder en Hetty stonden vlak bij. Maar vader
schreeuwde altijd een beetje, zeker omdat hij zoóveel
met het werkvolk op de fabriek omgaat. Als dat kind
liever door huis loopt te dinderen dan te gaan slapen,
moet zij het weten. Morgen komt George, misschien
dat die weet wat we met haar beginnen moeten.
Hetty schrikte. Oom George, de professor uit Leiden!
Maar dien vond ze heelemaal niet aardig, hij was altijd
zoo kortaf, hij keek gewoonlijk niet eens naar haar
om als hij een dagje op bezoek kwam, wat niet dikwijls gebeurde, gelukkig I
- Ik loop niet te dinderen f pruilde ze, en ik zou
weleens willen weten wat u zou doen als u eiken nacht
barstende hoofdpijn had en niet slapen kon en misselijk
was en duizelig ....
- Ja, ja, vertel dat dan maar morgen aan oom George.
- Winden jullie je toch niet zoo op! kwam moeder
smeekend tusschenbeide. Het kind is immers ziek,
Karel ....
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- Daarom hoeft ze nog niet zoo brutaal te zijn, 'k heb
nooit gehoord dat hoofdpijn daarvan overging. En nu
gaan we allemaal naar bed, het is hier om te bevriezen.
Hetty ging naar haar kamer en juist was ze bezig
haar kussens op te schudden en recht te leggen om
gemakkelijk te kunnen zitten borduren, toen, knap, het
licht uitging. Vader had de hoofdkraan afgedraaid!
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OEN Hetty den volgenden morgen wakker werd was
het al over achten, en ze voelde zich zoo moe of ze
den heelen nacht had liggen huilen. Wat was er
ook weer voor akeligs, probeerde ze te bedenken: 0 ja,
oom George kwam, en dat hadden vader en moeder stiekem achter haar rug in orde gemaakt, net of ze een klein
kind was! Ze wist vast en zeker dat die akelige oude
kerel haar niet zou kunnen helpen en van kwaadheid
voelde ze zich zieker dan ze in weken gedaan had. Om
half negen kwam moeder vragen of ze niet opstond,
het was hoog tijd, als ze nog naar school wilde. Hetty
schudde het hoofd, nee, ze bleef liggen, ze voelde zich
ellendig. Moeder moest maar telefoneeren met de
school, dat was al dikwijls gebeurd. Wat er aan scheelde
kon ze niet zeggen, maar ontbijten wilde ze niet, of het
zou moeten zijn met een paar stukjes toast met marmelade en een kopje sterke koffie.
Ze kreeg wat ze vroeg en tot haar ergernis merkte
ze dat het haar nogal smaakte: als het niet om Oom
George geweest was, zou ze wel trek gehad hebben in
nog meer. Misschien zou ze zelfs zijn opgestaan, maar
nu bleef ze liggen. En ze bedacht nog, de handen onder
het hoofd, hoe ze het best al haar klachten zou formuleeren, toen ze om elf uur de bel hoorde gaan. Daar
was hij, ze hoorde zijn stem, maar in plaats van boven
te komen ging hij met moeder zitten praten in de woon15

kamer, een half uur lang! Toen pas kwam hij boven,
gelukkig alleen. Hetty sloot de oogen en schoof haar
onderkaak zoo ver mogelijk naar beneden, dat haar
wangen niet te dik zouden lijken I
- Binnen, riep ze half fluisterend toen er werd geklopt.
De deur ging open. Hetty gluurde door de spleetjes
van haar oogleden naar den korten grijzen man, die
binnen kwam en op den stoel naast haar bed ging
zitten. Hij leek op vader, alleen was hij magerder, vooral
in zijn gezicht, en zijn oogen waren donker en groot.
- Zoo nichtje, kijk me eens aan, wat scheelt er aan?
Hij legde een hand op de hare en ze kon met goed
fatsoen niet anders doen dan de oogen openen en "dag
oom" zeggen.
- Ga eens een beetje opzitten, kom. Daar zal je toch
wel niet te ziek voor wezen. Nee, je hoeft geen doekje
om te slaan, het is hier warm genoeg.. .. veel te
warm eigenlijk.
Hetty ging overeind zitten en legde, langzaam en
nadrukkelijk, haar gehaakten wollen doek om haar
schouders. Ze was ziek en dat moest haar oom voelen.
- En vertel me nu maar eens wat er aan scheelt,
vroeg de professor opgewekt.
- Het is moeilijk alles precies onder woorden te
brengen, begon Hetty, zooals ze dien nacht bedacht
had. Maanden geleden - het was in Novemberkreeg ik griep.
- Ja, dat weet ik. Maar dat is nu wel over, hoogstwaarschijnlijk. Wat scheelt je nu?
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- Dat is het juist, eigenlijk niets ....
- Dan is het een schande dat je hier in bed ligt, in
plaats van op school te zitten. Maar je moeder zei, dat
je vannacht slecht geslapen had, klopt dat?
- Niet slechter dan gewoonlijk. Maar ....
- Maar dat is geen wonder als je in bed ligt terwijl
je eigenlijk niets scheelt. Tot hoe laat heb je liggen
lezen?
Hetty voelde, dat ze rood werd van kwaadheid. Ze
vergat lijdend te praten en viel snibbig uit: "Heelemaal
niet lang!"
- Hm, dan was je boek zeker uit?
Dat was toevallig waar, en Hetty durfde er niet om
jokken, hoewel ze het graag zou hebben gedaan. Ze
antwoordde niet en haar oom scheen dat ook niet te
verwachten.
- Eten kan je natuurlijk ook niet? vroeg hij door,
zonder zich aan haar woedende gezichtje te storen.
Hetty schudde het hoofd.
- Wat wil je later worden?
Die vraag werd even zakelijk gedaan als alle vorige
en wat overbluft antwoordde Hetty: "Dat weet ik niet,"
en bedoelde: dat gaat u in elk geval niets aan.
Oom knikte, of hij een waardevolle inlichting gekregen had.
- Hoeveel arbeiders werken er op de fabriek van je
vader?
- Dat weet ik niet.
- En wat denk je van de vredesbeweging?
-Van wat?
17
Het volle leven
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- Van de beweging voor den wereldvrede? Of weet
je niet dat er zooiets bestaat?
- 0 jawel.
- Nu, en wat denk je er dan van?
- Dat weet ik niet.
- Hm, zoo. Weet je dat er oorlog geweest is in
Europa?
- Natuurlijk wel, maar ....
- Niks maar. Wanneer is de vrede geteekend?
- 0, al heel lang geleden, ik was nog klein. En oom,
dacht u nu heusch, dat dat alles me iets kon schelen?
- Of ik dat dacht? Nee meisje, dat dacht ik heelemaal
niet. Maar in de wetenschap is denken alleen niet
voldoende. Hoe heette de jongen, waar je verliefd
op was?
- Ik was niet verliefd op hem I viel Hetty woedend
uit.
- 0, niet? Dus hij kon je ook al niet schelen? Wat
kan je wèl schelen?
- Niets, zei Hetty. En, opeens ernstig, zei ze er
zachtjes achter: Dat is het juist.
Haar oom knikte en keek haar aan met een warmen
blik vol medelijden.
- J a, dat is het, herhaalde hij zacht. En als we nu
ook maar wisten, hoe we daar verandering in moesten
brengen, dan waren we er.
Hetty drukte zijn hand en wachtte vol spanning.
Maar hij stelde haar teleur.
- Sta nu maar gauw op, zei hij, ik zal eens met
je ouders praten.
18
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AT heeft oom George tegen u gezegd? vroeg
Hetty den volgenden middag toen ze met haar
moeder thee zat te drinken in den grooten salon.
Eigenlijk had ze zich voorgenomen er niet naar te
vragen, ze was kwaad op oom omdat hij na dat eene
oogenblik van echte vertrouwelijkheid niet met haar
doorgepraat had. Maar ze wist niets anders te zeggen
op het oogenblik, en misschien was ze wel een beetje
nieuwsgierig ook I
- Och kind, niets, ten minste niet iets van belang.
Kom, zou je niet eens een handwerkje halen, zoo den
heelen middag niets zitten doen is stellig niet goed
voor je.
Hetty kon niet hebben dat een ander voor haar bedacht wat ze doen moest, en ze vond dat haar moeder,
na de vele jaren dat ze elkaar kenden, dat nu eindelijk
weleens had kunnen weten.
- Ik vroeg U wat oom George gezegd heeft! zei ze
kribbig. Mevrouw Breede zuchtte. Vijftien jaar was een
moeilijke leeftijd, dat zei iedereen, maar ze meende
zich toch te herinneren dat zij, toen ze zoo oud was,
veel gehoorzamer geweest was. De tijd was toen ook
anders, troostte ze zich. Al een paar maal had ze daarover in de krant gelezen, ze hoefde het zich dus zoo erg
niet aan te trekken.
- Oom dacht dat verandering van omgeving goed
19

voor je zijn zou, vertelde ze. Maar hij wilde je naar
Duitschland sturen, stel je toch voor! En Duitschers
zijn zulke rare, onbeschaafde menschen, dat zegt
iedereen. Maar hij heeft daar vrienden, waarvan hij
zegt dat het heele bijzondere menschen zijn, en hij
denkt blijkbaar dat daar die ellendige slapeloosheid
wel over zou gaan.
- Misschien zou dat heelemaal zoo gek niet zijn,
verandering van omgeving, zei Hetty nadenkend.
Het is hier wel eens een beetje vervelend, hier in
Tuilenburg meen ik.
Mevrouw Breede zuchtte. Ze kwam zelf uit Hilversum en ze vond het wonen in Brabant een heel ding.
Ze had hier eigenlijk niets, niets behalve haar dochtertje, en die was zoo knorrig tegenwoordig en had
nergens plezier in. Wat moest, wat moest ze toch
beginnen I
- Als we eens samen op reis gingen? bedacht ze,
naar Italië bijvoorbeeld, of naar Zwitserland, naar de
wintersport?
- Och, in Zwitserland zijn we al zoo dikwijls geweeSt.
EIken zomer gingen ze met de auto, vader chauffeerde
zelf en stelde er een eer in altijd meer "gedaan" te
hebben dan een ander. Er was bijna geen plekje waar
ze niet waren geweest, en als Hetty maar den naam
van het land hoorde kreeg ze al een stijf gevoel, alsof
ze te lang in een auto gezeten had.
- Maar Italië ken je nog heelemaal niet. We zouden
naar Florence kunnen gaan en naar Rome.
Iets als heimwee lag er in haar stem. Ze was als
20

jong meisje eens in het Zuiden geweest en een heerlijke
herinnering aan de diep blauwe lucht en de bloemen
was gebleven. Veel paleizen had ze er gezien en kerken
vol romantische schoonheid. Misschien was Hetty wat
jong om dat alles te waardeeren, maar het zou toch een
afwisseling zijn voor het kind, en meteen voor haarzelf.
- Het zou ons allebei goed doen, zei ze.
Maar Hetty wilde niet. Ze protesteerde al weken lang
tegen alles wat een ander voor haar bedacht.
- Wat waren dat voor menschen in Duitschland
waar oom George wilde dat ik heen zou gaan? vroeg
ze een oogenblik later.
- Ik weet het niet, zei mevrouw Breede nu bijna
boos. Ik heb niet naar bijzonderheden gevraagd,
omdat ik in geen geval hebben wil dat je naar Duitschland gaat, en dan nog wel naar wildvreemde menschen,
't idee!
- Nu, en ik wil niet naar Italië, ik zou dood zijn
van 't lange sporen voor ik er was.
En dus blijven we hier, dacht ze, en er kwam een
zucht achteraan. Ze liet haar oogen dwalen door den
salon. De meubels waren van zwart ebbenhout met
geel satijn en aan den muur, tegen het behang dat
glansde als goudbrokaat, hingen familieportretten:
Hetty's grootouders, die ze nog wel gekend had, een
oud heertje met een kalotje op en een dikke oude dame
die zat te breien: echte Tuilenburgenaren ! Maar de
overgrootvader was anders geweest: als tijdgenoot van
Willem 11 had hij meer dan eens gesproken met den
koning over de belangen van de streek. En zijn vrouw
21

was ook anders geweest: streng leek ze, en je kon best
gelooven wat van haar verteld werd: dat ze toen haar
man erg ziek was zelf de fabriek had bestuurd.
Die wist stellig wèl hoeveel arbeiders er werkten bij
haar man, viel Hetty in, en ze nam zich voor het bij
gelegenheid toch eens aan haar vader te vragen.
Maar er kwam niets van. Dien avond ging mevrouw
Breede vroeg naar bed omdat ze hoofdpijn had en
's nachts hoorde Hetty heen en weer loopen in huis,
er werd getelefoneerd en den volgenden morgen vertelde vader haar dat moeder hooge koorts had: griep,
zei de dokter, nu ja, griep, griep, alles heette griep
tegenwoordig als de dokters het niet wisten!
Vader hield er van alles te regelen en te ordenen,
zooals hij dat op de fabriek gewend was. Aan ziekte
had hij een hekel, ziekte stoorde zich aan geen regels
en kende geen orde! Het werden moeilijke dagen voor
hem. Moeders "griep" werd longontsteking, een van
de twee dienstmeisjes werd ook ziek, de andere kreeg
het "op haar zenuwen" van de drukte en deed alles
verkeerd. Vader liet een verpleegster komen uit Amsterdam, een heele goede, maar die met twee zieken de
handen vol had, hij nam een werkster, maar de griep
kwam ook in haar gezin, hij liet eten komen van den
kok . . . . en toch liep alles in het honderd.
- Kan jij dan niet eens een hand uitsteken? vroeg
hij op een avond aan Hetty, toen ze tegenover elkaar
aan tafel zaten. De soep was aangebrand bij het opwarmen en er was bij vergissing nog eens zout gedaan
in de jus.
22

- Ik moet naar school en ik ben zelf ook nog niets
goed.
- Ja, ja, met jou is niets te beginnen. Met jou heb
ik geen medelijden. Ik laat voor jou een professor in
de medicijnen overkomen en dan wil je toch niet doen
wat hij zegt.
- 0, ik had wel naar Duitschland gewild, maar
moeder wilde het niet hebben!
Later dacht Hetty dikwijls aan dat oogenblik terug:
ze had het er uitgeflapt, uit brutaliteit, zonder veel
nadenken. En vader nam het ernstig!
- Zou je dat willen? vroeg hij, meen je dat? Maar
kind, had dat dan eens eerder gezegd! Dat zou een
uitkomst zijn.
- Ik loop hier toch niemand in den weg zou ik
denken!
- Dat weet ik niet, ik heb mijn werk overdag. Maar
als jij weg bent, laat ik je moeder naar het ziekenhuis
brengen en Doortje ook en ik ga zelf in een hotel, en
dan doen we hier het huis op slot tot iedereen beter is.
Zóó is het geen leven I
Nee, dat voelde Hetty ook. Ze vond het verdrietig
dat moeder ziek was, en vader was zoo onaardig tegen
haar, en altijd dat akelige eten en die slordige kamers
en herrie in huis als 'vader "een hartig woordje zei"
tegen het personeel en die menschen begonnen te
huilen, en op school was ze ook achter ....
- Schrijft u maar naar Duitschland dat ik graag
komen wil, zei ze kordaat.
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Nou

Hetty, het beste hoor, en bedankt voor je
gezelschap.
Meneer Braks, een zakenvriend van vader, had
Hetty naar Frankfort gebracht, zelf was hij op weg naar
München. Hij had haar heerlijk verwend, ze hadden
samen in den restauratiewagen gegeten, in Frankfort
hadden zij gelogeerd in een prettig hotel en vanochtend
had hij een auto genomen om haar de stad te laten zien.
Nu zat ze in den trein naar Grebbenhuizen, tweede
klas, een eerste was er niet op deze lijn! en hij stond op
het punt haar alleen te laten.
- Heb je nog iets noodig? Chocolade, of wat
vruchten? Wacht, ik zal een Illustrierte Zeitung voor
je halen.
- U hebt toch wel getelegrafeerd, dat ik kom?
- Ja, ja, jongedame, maak je niet ongerust. In
Grebbenhuizen uitstappen, dat weet je, niet?
heden, dat heeft vader me wel tien keer gezegd
bij het afscheid nemen!
- Als je het nu nog drie uur onthoudt is het goed,
om vijf uur ben je er.
- Wat een tijd nog, was er geen betere trein? Hetty
had een gevoel, of ze naar het andere ein'd van de
wereld moest.
- Nee dame, een exprestrein Tuilenburg-Grebbenhuizen bestaat er niet, lachte meneer Braks vroolijk.

-°
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En hoe je vandaar naar Rosbach komen moet kan ik
je ook niet vertellen. Ik heb er hier verschillende menschen naar gevraagd, maar niemand heeft ooit gehoord van die wereldstad waar jij naar toe moet.
- Ik zal het wel merken, zei Hetty lusteloos. Hij
kon nu wel weggaan, dacht ze. Straks was ze toch
reddeloos overgeleverd aan het vreemde land, en van
klein kind af aan had ze graag gehad dat iets waar ze
bang voor was maar zoo gauw mogelijk gebeurde.
Meneer Braks begreep haar bedoeling en stak haar
de hand toe.
- Dag meisje, veel plezier hoor. En als het je niet
beviel moest je vooral terugkomen heeft je vader
gezegd.
- Natuurlijk 1 Ik denk er niet aan te blijven als 't
niet prettig is. En zoo namen ze afscheid ....
- Ik had hem ook wel eens kunnen bedanken, dacht
ze een oogenblik later, toen ze alleen was. Maar het
was nu te laat, hij was al weg. Ze zag nog juist zijn
hoed .... nu was hij de controle door, verdwenen tusschen de Duitschers. En tot haar grooten schrik merkte
Hetty dat ze snikken moest en dat er groote tranen over
haar wangen liepen.
- Wat ben ik begonnen, begonnen, begonnen,
schold ze zichzelf uit. Ik ben net gek geweest.
Waar ging ze naar toe? Naar een pastorie in een
klein plaatsje in Duitschland. Ze hield niet van de
Duitschers, ze hield niet van dominees en ze hield niet
van den oom, die van deze menschen hield. Ze had ook
heelemaal niet bedoeld te gaan. luist drie dagen ge-
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leden had ze dat zoo maar eens er uitgegooid aan tafel,
eigenlijk alleen uit dwarsheid en toen was vader me
daar opeens aan het telegrafeeren gegaan, en geen
achtenveertig uur later was alles in orde en was ze naar
boven gestuurd om haar koffer te pakken. En meteen
den volgenden dag was ze met meneer Braks vertrokken,
alles liep mee en ze had nog een, pas van de zomerreis
naar Zwitserland. Even had ze moeder mogen goedendag zeggen: ze lag in bed in de donkere kamer. Dat
was ook niet meegevallen, moeder had verschrikkelijk
gehuild en haar stem was zoo anders .... ze was bepaald erg ziek. Akelig was het allemaal, heel erg akelig.
De trein was begonnen te rijden, maar nog voor ze
een goed gangetje hadden stond hij weer stil. Ze
stopten ieder oogenblik, bij de onmogelijkste stationnetjes. Overal zag je dezelfde grauwe gebouwen,
dezelfde grauwe menschen, die onbeschaafd veel haast
hadden en sleepten met groote manden en pakken,
waarmee ze de vierde klas in wilden. Ze hoorde
kinderen drenzen, beambten snauwden .... dan sukkelde de trein weer verder. Door het bekraste en
beslagen raampje zag ze weilanden met hier en daar
een scheeven boom. "Een mooie omgeving" had oom
George gezegd. Nu, ieder zijn smaak!
Toen na eindeloos boemelen, de trein eindelijk stil
stond aan het station Grebbenhuizen, was Hetty vast
verzekerd dat ze op de pastorie van Rosbach niet
blijven zou. Ze had genoeg Duitschers gezien om zich
het uiterlijk van haar gastheer te kunnen voorstellen:
een grauwe man met een slecht zittend pak, die het
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druk had. Waarschijnlijk zou hij tegen haar opspelen
als ze hem haar besluit meedeelde, maar daar zou ze
zich niet aan storen, ze zou doodgewoon om een spoorboekje vragen, morgen, misschien vanavond nog, en
als ze een beetje was uitgerust, ging ze meteen terug
naar Frankfort. Vader moest haar dan maar meenemen in zijn hotel, of ze zou bij een van de tantes
gaan logeeren, desnoods bleef ze heel alleen in huis,
het kon haar al~emaal niets schelen, als ze maar weer
veilig en wel in Tuilenburg zat.
Vastberaden stapte ze uit en keek rond naar den
dominee, die natuurlijk aan het station moest staan om
haar af te halen. Vol was het hier niet: tegelijk met
haar waren maar een paar menschen uitgestapt, ze zag
haar koffer uitladen, bij de contrOle stond een man te
praten met een boerenvrouwtje. Onhebbelijk, ze hadden
haar blijkbaar vergeten, maar schelen kon het haar
niet. Dan ging ze hier in een hotel en reisde morgen
terug, dan had ze met niemand iets te maken. Ten
minste, als ze geld genoeg had: haastig grabbelde ze
naar haar beurs en begon zonder zich te storen aan den
beambte bij den uitgang, die ongeduldig scheen, haar
marken te tellen. Een bankje van veertig, twee vijfmarkstukken, dat was samen dertig gulden, en dan
had ze nog een tientje Hollandsch geld ....
- Hebt u uw kaartje verloren? vroeg een stem achter
haar. De man dien ze bij den uitgang had zien staan,
was op haar toe gekomen; een kerel als een boom,
met een korte manchester broek en een trui.
- Neen, bitste Hetty. Van vrijpostigheden was ze
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nooit gediend, en op het oogenblik nog minder dan
anders.
- Dan zou ik maar meekomen, je bent toch zeker
het Hollandsche meisje dat naar Rosbach moet? Ik
ben je aanstaande gastheer.
Hetty begreep, dat ze hem verkeerd verstaan had.
- Ik moet naar den dominee, zei ze.
De man knikte.
- Ja, dat ben ik, dominee Vogel. Kijk, hier is de
brief van je oom.
- Guten Tag, stotterde Hetty. Ze was anders heusch
niet op haar mondje gevallen, maar op dit oogenblik
wist ze niets anders te bedenken.
- Is dat je koffer? vroeg de zonderlinge dominee,
geef mij het reçutje maar. Hij liep er heen, pakte
haar grooten koffer op, zette het ding op zijn schouder
en liep naar den uitgang. Hetty volgde met haar handtaschje. Voor het station stond een boerenkar, beladen
met hout en bespannen met twee ossen!
- Ik moest toch hout halen vandaag, dat ging dus in
een moeite door, zei Vogel en zette den koffer op de
boomstammen. Klim maar op den bok, jij.
- Bitte .... stamelde Hetty. Dat was als protest
bedoeld, maar de dominee begreep haar verkeerd.
- Kan je er niet opkomen? vroeg hij, wacht, ik
zal je wel helpen.
En hij tilde haar op alsof ze een kind was van een
jaar of twee en zette haar op de houten plank die
blijkbaar dienst deed als bok.
- Sla dat ding maar over je beenen, of ga er op zitten,
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als je de bank wat hard vindt. En hij gaf haar een
ruige, zwarte paardedeken aan, met een gezicht of hij
haar een paar zijden kussens aanbood.

Dominee Vogel.

Eigenlijk wel een knap gezicht, dacht Hetty, mooie,
stralende oogen, en wat een sterke kerel! Maar wie
haalde er nu een gast af met zoo'n voertuig I Het was
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z66 schandalig onbeleefd, dat ze er bijna om lachen
moest.
- Is het ver? informeerde ze, toen de wagen zich in
beweging zette. Het schokte verschrikkelijk.
- 0, we gaan eerst even naar het stadje. Daar wachten de andere wagens uit het dorp. Het is beter dat we
samengaan, daarom moest ik vandaag rijden. Voor
het geval dat er eens een kar vast raakt, begrijp je?
Ook dat nog! Stel je voor, dat ze een ongeluk kregen!
Angstig keek ze naar de breede, oerkrachtige ruggen
van de geelbruine ossen, naar hun dikke, stompe
horens. Een ervan draaide den kop om, keek haar over
zijn schouder aan, met groote kalme oogen. Niets,
minder dan niets, trok hij zich aan van wat daar zat
boven op het goede hout dat hij naar huis te sleepen
had: een onbekend menschenkind waarvan hij het nut
niet beoordeelen kon en dat hem dus niet interesseerde,
zoolang ze geen hinderlijke verzwaring bleek van zijn
last! Bedachtzaam zetten hij en zijn kameraad den
eenen pezigen poot voor den anderen. Ze hadden geen
haast.
- Hoe ver is het? riep Hetty nog eens tegen Vogel,
die naast zijn ossen liep.
- We zullen wel niet voor donker thuis zijn, riep hij
terug, zonder naar haar om te zien, hij had al zijn
aandacht noodig bij het leiden van de dieren. "Hu,
hot," . . .. de wagen bonkte over een paar steenen,
stond een oogenblik zoo schuin, dat Hetty niet anders
meende of ze sloegen om.
- Hela! Maak je niet ongerust, de weg door het
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bosch is zachter, daar gaat het wel langzaam, maar het
schokt veel minder.
Prettig vooruitzicht!
De weg ging bergop en na een kwartiertje schommelden ze het stadje Grebbenhuizen binnen. De straat was
zoo smal dat Hetty ieder oogenblik bang was dat ze
zouden blijven vastzitten en niet meer voor- of achteruit
kunnen. En het plaveisel bestond hier uit steenen die
opzettelijk met den puntigsten kant naar boven
schenen te zijn gelegd, de wielen ratelden erover heen
met een spektakel, dat hooren en zien je verging.
Op een plein, waar al een paar boerenwagens stonden
te wachten voor een herberg, hielden ze stil. Vogel
bracht de ossen bij een drinkbak en noodigde Hetty
uit van den bok te komen.
- Je zult wel trek hebben in een kop koffie, meende
hij, en ik heb brood voor je bij me, het duurt nog wat
voor we thuis zijn.
In die kroeg koffie drinken, zij? Nee! Hetty schudde
verachtelijk het hoofd, keek haar omgeving vernietigend aan.
- Niet? Nu je moet het zelf weten! En de dominee
verdween de deur in, alles werd stil.
Hetty keek rond en ze had een gevoel of ze droomde.
Midden op het pleintje stond een Gothische kerk met
een prachtigen spitsen toren, fijn teekende het steenen
kantwerk zich af tegen de avondlucht. In een kring er
omheen stonden oude huizen, heel ongelijk van
grootte, met vreemd verwrongen boomen ervoor, lage
boomen die schenen neergedrukt tot ze krom waren
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Midden op het pleintje stond een Gothische kerk met een prachtigen
spitsen toren, fijn teekende het steenen kantwerk zich af tegen de
avondlucht. In een kring er omheen stonden oude huizen, •.•

als oude mannen: bijna angstig menschelijk leken ze.
Bij de kerk stond een pomp, zoo nu en dan kwam er
een vrouw om water te halen en ieder op haar beurt
keek naar het meisje, dat op den ossenwagen zat,
knikte tegen haar en verdween. Na een poosje 32

het carillon had al tweemaal gespeeld, dus ze zat er
al minstens een kwartier - verschenen er een paar
jongens, ze gingen om de kar staan, een klom zelfs op
het wiel om beter te kunnen kijken, maar ze zeiden
geen van allen iets.
- Vort! commandeerde Hetty, en toen de jongens
geen aanstalten maakten om weg te gaan pakte ze
den wilgetak, dien Vogel gebruikt had om naar de
vliegen te slaan en dreigde eTmee.
- Hela! kwam een van de jongens en lachte. Toen
staken alle drie hun handen in de zakken en liepen weg.
Weer speelde het carillon, het moest zoo langzamerhand wel zes uur zijn. Hetty zou haar leven gegeven
hebben voor een warm kopje thee en ze had honger ook.
Ik ga naar binnen, zeggen tegen meneer Vogel dat
hij me weer naar het station moet brengen, bedacht ze.
Dan slaap ik vannacht in Frankfort en ben morgen
weer thuis. Ze zag wel op tegen een tweede spoorreis,
maar in dit onmogelijke oord was natuurlijk geen
hotel.
Niet zonder moeite klauterde ze van den bok af,
duwde de deur van de herberg open en sloop naar
binnen. Ze kwam in een laag vertrek waar het lekker
warm was en waar in een hoek haar gastheer met drie
mannen om een houten tafel zaten brood te eten. Hij
lachte toen hij haar zag.
- Dat is verstandig, zei hij, we wilden eigenlijk
net opstappen, maar als je nog wat drinken wilt,
kunnen we best even wachten.
- Ik kwam alleen kijken waar u bleef! viel Hetty
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Het volle leven
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uit. Dat die mannen rustig hadden zitten eten, terwijl
zij buiten wachtte, maakte haar razend.
- Dan zullen we maar gaan.
Ze moest wel mee loopen naar buiten en vóór ze
gelegenheid had gekregen te zeggen dat ze naar het
station wenschte terug te gaan, had Vogel haar weer
op den wagen getild en de ossen zetten zich in beweging.
De wagen van den dominee reed voorop, daarachter
kwam er een die geleid werd door een ouden man met
een witten baard en zachte, heel lichtblauwe oogen.
Zijn gezicht was zoo vriendelijk dat het denken deed
aan een kabouter uit een sprookjesboek. Hij keek naar
Hetty en Hetty keek naar hem en toen riep hij haar
iets toe, waar ze niets van verstond maar dat stellig
vriendelijk was bedoeld.
- Danke! riep ze terug. Dat slaat op alles.
Bom, daar stond de wagen weer stil. De dominee had
een jongetje opgetild, dat met een geweldig groote
mand midden op den weg naar hen had staan kijken.
- Meerijden? vroeg hij.
De jongen knikte. Praten schenen de menschen hier
niet te kunnen I
Het kereltje werd op den bok gezet, naast Hetty. Ze
voelde de ruige stof van zijn buisje tegen haar hand en
schoof een eindje op zij. Van kinderen hield ze wel,
maar van armelui's kleertjes heelemaal niet. Achterdochtig keek ze naar de ongekamde haren vlak bij haar
schouders en naar het dunne, lichtgrijze nekje dat er
onder vandaan kwam.
Een zielig ventje, ze gunde hem wel dat hij meereed,
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maar waarom kon hij niet evengoed bij den kabouter
op den wagen zitten?
Ze kwamen bij het bosch waar de dominee al van
gesproken had. Prachtige, hooge beukeboomen, hooger
en zwaarder dan ze in haar eigen mooie Brabant ooit
gezien had, en daartusschen struikgewas dat al begon
uit te loopen. Mooi zou het hier zijn - overdag! Nu
vond ze het een beetje angstig.
Ze reden over een zandweg en werkelijk schokte
het wat minder. Vogel klom op den wagen, nam den
jongen op zijn knie en stak een pijp op.
- Goede reis gehad? informeerde hij na een paar
trekjes. Hetty verzekerde met weinig overtuiging, dat
het wel ging en bracht de groeten over van haar oom
George.
- We hadden nog hoop dat hij je brengen zou, zei
de dominee hartelijk. Hij is maar één keer bij ons
geweest, maar dat weten alle kinderen nog in het dorp,
hij had een zak vol pepermuntjes bij zich.
- Ik ken mijn oom eigenlijk weinig, zei Hetty en
bedoelde daarmee duidelijk te maken dat ze niet van
plan was zijn voorbeeld te volgen en veel uit te geven
voor de dorpskinderen.
- Maar ik geloof wel dat hij aardig is, zei ze er nog
achteraan. Nu was het weer zijn beurt iets te zeggen,
vond ze. Hij kon naar haar gezondheid vragen, of naar
haar moeder, hopen dat ze het prettig zou vinden op de
pastorie, haar toewenschen dat ze geen heimwee zou
krijgen, vinden dat ze goed Duitsch sprak, een com.,plimentje maken over de talenkennis van de Hollan-
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ders . . .. 0, als Z1J m zijn plaats geweest was, dan
zou ze allerlei weten te zeggen, maar hij gaf zich
heelemaal geen moeite. Hij zat maar stil te rooken
en scheen even tevreden en rustig als het jongetje
dat op zijn knie zat.
- Schön ist es hier, zei ze eindelijk. In het Hollandsch
vertaald beteekende dat: man zeg toch eens iets I
- Ja, je kunt hier mooi wandelen. Je zult heel wat
tochten maken, denk ik.
Zoo, ze verwachtten hier blijkbaar dat ze veel wandelen zou, alleen. Dat had ze nog nooit gedaan, nog
nooit in haar leven. Het leek niet naar. Een beetje
eng, maar juist daarom prikkelde het haar. Alleen
rondzwerven in een vreemd land .... het was een idee.
Misschien, als de pastorie meeviel, bleef ze er toch een
paar dagen om te wandelen.
Toen begon achter haar een ijle oudemannestem te
zingen. Zeker de man met de vrome blauwe oogen. De
jonge boer van den achtersten wagen viel in en nU kon
Vogel opeens wel zijn pijp uit den mond nemen en Hetty
werd ondanks zichzelf getroffen door den· vollen,
zuiveren klank van zijn stem. De weg liep nog altijd
door het bosch, onder de hooge boomen begon het al te
schemeren. Het jongetje keek om naar de zangers:
Hetty zag een smal kindergezichtje, met hongeriggroote oogen. De mannen zongen het eene lied na het
andere en ze zat onbewegelijk te luisteren, met de
handen slap in den schoot. Ze wist niet hoe lang het
duurde, ze wist ook niet wat haar zoo'n wonderlijk
gevoel gaf van binnen: de avondstemming, het vreemde
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land, de eigenaardig-weemoedige klank van de liederen .... misschien was ze alleen maar heel moe.
Met een schok stond de wagen stil, het jongetje
sprong op den grond, knikte tegen de schonkige
achterpooten van de ossen en sloop een zijpad in.
Ook Vogel sprong van den bok, nam de ossen bij den
toom en leidde ze een sterk dalenden weg af. Nu hielden
de boomen op en in het vlammend roode avondlicht
zag Hetty een breede vallei voor zich waarin een klein
dorpje lag, met witte huisjes en een groote grijze kerk.
- Rosbach juffrouw, zei de oude man achter haar.
Hetty knikte en vol verrukking fluisterde ze: "Wat
mooi, wat mooi I"
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EN half uurtje later stapte ze, stijf van het zitten,
van den wagen af. Ze stonden voor een groot
steenen huis, dat van boven tot onder met klimop
was begroeid en werden verwelkomd door een vrouwtje
met een bonten doek om en een grooten zwarten hond,
die tegen den dominee opsprong en zijn voorpooten
letterlijk om diens hals sloeg.
- Wel, daar hebben we de juffrouw uit het buitenland, praatte het vrouwtje rad en vriendelijk. Och
nee maar, wat een mager beestje ben jij, je mag wel
flink melk drinken. Versta je me niet? 0 nee, je komt
uit een ander land, daar spreken ze zeker ook een
andere taal.
Zou dat mevrouw Vogel zijn? dacht Hetty verschrikt. Je kon alles verwachten! Maar gelukkig
hoorde ze den dominee, die den hond tot bedaren
gebracht had, zeggen:
- Is mijn vrouw niet thuis, Lize?
- Nee, en dat moest ik u zeggen. Daarom ben ik
hier, anders zou ik toch zoo brutaal niet wezen dadelijk
te komen aanloopen om de juffrouw te bekijken!
zei het vrouwtje. Ik was natuurlijk wel nieuwsgierig,
dat begrijpt u, maar ik zou toch wel zoo behoorlijk
zijn geweest te wachten tot morgen vroeg, zoo goed
als alle andere menschen.
- Waar is mevrouw heengegaan?
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De pastorie.

- 0 ja, ik moest u zeggen: de dokter heeft haar
gehaald met de motorfiets. Hij had een operatie,
heelemaal achter Wildforsten, en mevrouw moet hem
helpen met de narcose. 't Speet mevrouw wel, maar het
kon niet anders, wat ze~ u, juffrouw? We willen allemaal graag geholpen worden als 't om leven of dood
gaat. En mevrouw heeft gezegd dat ik u een paar
broodjes brengen moest, ik heb ze extra voor u opgewarmd in den oven, want u moet niet denken dat we
hier niet weten hoe het hoort, al wonen we wat van
de wereld afgezonderd! En uit haar groote blauwe
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schort kwamen vier groote, warme kadetten te voorschijn en werden Hetty aangeboden, die niet wist hoe
zij ze vasthouden moest: ze had haar handen vol met
haar handkoffertje, haar taschje en haar parapluie!
- Dank je wel, hoor, zei de dominee uit haar naam
en hij ging haar voor, de hooge stoep op, het donkere
huis binnen. Schuifelend door de stikdonkere gang
bracht hij haar in de keuken, waar hij een petroleumlamp opstak. Hetty liet zich vallen op een bank tegen
den muur, alles deed haar zeer, zeker van het hossen
op den ossenwagen. Ze zag Vogel heen en weer loopen,
hij maakte het fornuis aan, zette water op, hij legde
over de groengeschilderde tafel een heldergeel tafellaken
en haalde borden en koppen uit de kast.
Ze was te moe om zich er over te verwonderen, dat
een man dit deed en het was ook alles veel te zonderling
om verontwaardigd te wezen. Toen het een beetje
warm begon te worden en Vogel koffie strooide in het
kokende water, zoodat het lekker begon te ruiken in de
groote keuken, vond Hetty zelfs dat het hier gezellig
was. Alle houtwerk was groen geschilderd, de gordijnen
waren geel, net als het tafellaken, en er hingen gele
valletjes aan de schouw, waaronder het fornuis stond,
alles in de kleur van den zwaren koperen vijzel die op
de kast prijkte.
- Kom je aan tafel? vroeg de dominee. Hij schonk
twee groote ronde koppen vol met koffie, nam toen
haar handen in de zijne en keek haar over de tafel
heen recht in de oogen.
- Welkom in ons huis en aan onze tafel, zei hij.
4°

De gezellige groote keuken van de pastorie.
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- Dank u, antwoordde Hetty beleefd. Ze had een
kleur gekregen van verlegenheid. Mag ik een beetje
boter nemen? vroeg ze haastig.
- Ga je gang, ga je gang, er speelde iets als een
lachje om Vogel's mond, hij merkte dat ze het hier een
raren boel vond, maar hij deed niets om het haar
gemakkelijker te maken.
- Smaakt het niet erg? vroeg hij een oogenblikje
later, toen hij Hetty haar kadetje in kleine reepjes
snijden zag, die één voor één met boter werden besmeerd.
- Ik heb niet veel honger.
- Hm, zeker te veel chocolaadjes gegeten in den
trein.
Zelf zat hij dikke pillen bruin brood te eten, die hij
afsneed van een ronde boerenmik die midden op tafel
lag. Ze werden met een dun laagje boter besmeerd
en dan met zout bestrooid: hoe kreeg hij het naar
binnen!
- Ik heb nooit veel honger, zei Hetty met een zucht.
Al had meneer Braks haar niet zooveel bonbons meegegeven, dit weeke, warme brood zou ze toch niet
hebben kunnen eten. Ze dronk haar kop koffie leeg minstens een halve liter zat er in zoo'n kop - en
gooide den hond de rest van haar kadetje toe. Het dier
had haar met groote, vurige oogen staan aankijken.
- Hoe heet hij? vroeg ze.
- August, naar het bekende lied: 0 mein Iieber
25
Augustin,
alles ist hin.
- Waarom? Snoept hij alles op?
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- Nee hoor, hij is een brave hond, hè August, mijn
jongen? De hond en de man keken elkaar vertrouwelijk en echt menschelijk in de oogen. Nee, hij heet zoo,
omdat we hem in den valutatijd hebben gekocht. 1e
wéet misschien wel dat het geld toen eIken dag in
waarde verminderde. En daardoor hadden wij hier bijna
nooit iets.
- U krijgt toch salaris?
-1 awel, maar dat moet van Berlijn naar KasseI
gestuurd, en van KasseI naar Grebbenhuizen, en dan
pas naar hier. Dat duurt altijd een dag of wat en in
dien tijd was het valutageld om zoo te zeggen versmolten: er zijn maanden geweest dat ik het maar niet eens
ging halen. Eens kreeg ik een waarde in handen van
anderhalve mark en daar heb ik hem toen voor gekocht: hij was zes weken oud, et" ronde zwarte bal,
klein genoeg om in den zak van mijn jas te stoppen.
- Maar waar hebt u toen van geleefd, die heele
maand?
- 0, we kregen weleens aardappelen van de boeren
hier en bakkers Lize, die je daarnet gezien hebt,
stuurde ons iedere week twee brooden. Dat betaalt u
later wel eens, zei ze er eIken keer bij, maar toen we
later met geld aankwamen, begon ze te huilen en
vroeg of we haar voor een bloedzuiger hielden? We
kregen van haar ook wel eens een pondje koffie,
althans iets wat in dien tijd koffie heette en mijn
vrouw gaat geregeld uit verplegen, zooals je merkt, en
verdiende daar zoo nu en dan een worst mee, of een
stuk spek.
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- En nu? vroeg Hetty angstig. Stel je voor dat ze
hier niets kreeg dan brood en aardappelen!
- 0, nu hebben we het weer ruim, maak je niet
ongerust, zei Vogel lachend. Als je niet meer eet,
wil je misschien wel naar bed?
Hij stak een kaars aan en ging haar voor een donkere
trap op, naar de logeerkamer.
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, ANG lag Hetty den volgenden dag in bed na te
denken, voor ze besluiten kon op te staan. Haar
kamertje was klein, de deur, de ramen en de meubels waren wit geschilderd, de muren met rood papier
beplakt. Door het raam viel de zon naar binnen, het
gebloemde gordijntje wapperde heen en weer. Hetty
had lekker geslapen en ze vond haar kamertje gezellig.
Het was hier anders dan welke omgeving ook waar ze
ooit geweest was, daartegenover stond dat de menschen
onhebbelijke manieren hadden en het eten afschuwelijk
was. Maar - teruggaan naar Tuilenburg was vernederend, ze had zelf gevraagd hierheen te mogen gaan.
Ze besloot te blijven, al was het maar voor een paar
dagen. En ze zou probeeren haar gastvrouw aan het
verstand te brengen dat ze hier haar pension betaalde natuurlijk deed ze dat, al wist ze niet hoeveel - en dat
ze daarom recht had op behoorlijke verpleging en een
fatsoenlijke behandeling. Onder het aankleeden formuleerde ze vast haar eischen. Er moest bijvoorbeeld
gezorgd worden dat ze warm water kreeg 's morgens
en de schoenen, die ze den vorigen avond buiten gezet
had, stonden nog ongepoetst voor de deur, dat was te
gek natuurlijk. Haar kleeren zouden ook moeten
worden opgestreken in den loop van den dag en ze zou
zeggen dat ze graag een kopje thee op bed wilde
hebben 's morgens.

L
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Vastberaden liep ze om een uur of tien de trap af en
werd in de keuken verwelkomd door August. Door
niemand anders. Op de tafel stond brood klaar, en
melk en een potje met iets, dat waarschijnlijk marmelade verbeelden moest. Geen thee, geen boter, geen
mensch om haar te bedienen, het was meer dan bar!
Ze ging op de bank zitten wachten, liefkoosde den
hond en keek hem in de oogen.
- Wat zou jij doen? vroeg ze hem.
De hond keek verliefd naar het brood. Hij zou het
wel weten!
Hetty dronk een glas melk, gaf den hond een droge
boterham en wandelde de gang door, de deur uit. Voor
het huis zag ze twee schuren en een stal, naast en
achter het huis lag een groote tuin met vruchtboomen,
bloemperken en groentebedden. En daar stond heel
rustig in zijn hemdsmouwen, de dominee te spitten.
Hij keek op, doordat de hond naar hem toe liep.
- Zoo, ben je op? vroeg hij Hetty. Goed geslapen?'
- Redelijk. Het ruischen van de beek is erg hinderlijk natuurlijk.
- Heb je daar last van? Jammer! Zal wel wennen!
Is Suzanne al beneden?
- Ik weet niet wie Suzanne is.
- Dat is mijn vrouw. Ze is vannacht pas om vier uur
thuisgekomen. Er was niet eerder hulp bij de patiënt.
- 0, en zoo'n mensch is natuurlijk veel belangrijker
dan de eigen gast.
- Natuurlijk. Heb je al ontbeten?
Heel25
rustig stond hij op zijn schop geleund en haalde
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den hond aan. Hij scheen in 't geheel niet te merken
dat ze boos was.
- Ik heb niets eetbaars kunnen vinden.
- Dan moet je eens in de keuken gaan kijken. Daar
heb ik alles voor je klaargezet.
De twee keken elkaar in de oogen. Als ik wil, kan ik
weg, ging Hetty door het hoofd. Maar dat zou een
vlucht zijn. Ik ben hier gekomen om het prettig te
hebben en ik blijf, nam ze zich voor. Maar .... jullie
zult me behoorlijk behandelen I Haar oogen spraken
een duidelijke taal!
Nu je hier bent, zal je je moeten schikken naar onze
gewoonten. De blauwe oogen van Dominee Vogel
spraken minstens even duidelijk.
Allebei voelden ze dat een botsing dreigde, maar tot
een uitbarsting kwam het niet: Hetty hoorde voetstappen en toen ze omkeek zag ze Suzanne. Ja, dat
moest Suzanne zijn, want ze leek op het huis, dat ze
had ingericht. Ze was lang en slank en ze droeg een
groene japon met geel borduursel. Het zwarte haar was
glad naar achteren gekamd en ze zag bleek, maar haar
oogen straalden, toen ze Hetty de hand toestak.
- Kind, daar ben ik eindelijk, ik vind het zoo ellendig,
dat ik me verslapen heb! Horst, waarom heb je me niet
geroepen!
- Ik wilde dat je door zou slapen tot twaalf uur
minstens! Je was zoo moe! En Hetty en ik zouden ons
zoo goed samen gered hebben, is het niet? Hij zei het
vol overtuiging en trok een gezicht of hij en zijn logée de
intiemste vrienden waren 1
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- Je zult wel best voor haar gezorgd hebben, ik
geloof dat ze nog niet eens ontbeten heeft I zei mevrouw Vogel. Kom maar gauw mee naar huis, kleine
Hollandsche.
Hetty herademde: er werd thee voor haar gezet,
appels werden van den zolder gehaald, er kwam bessenjam op tafel en een stukje kaas. "Ziezoo, wat ontbreekt
er nu nog aan?" werd haar gevraagd.
- U hebt de boter vergeten, zei Hetty. Suzanne
kleurde.
- Het spijt me, maar die heb ik niet. Er zijn in het
heele dorp maar een stuk of tien koeien, we hebben er
zelf twee, maar er zijn zooveel kinderen die beslist
melk moeten hebben, we kunnen maar een enkelen
keer karnen.
- Kunt u dan geen boter koopen?
- Nee, waar zou ze vandaan moeten komen? Grebbenhuizen heeft zelf te weinig, het zou uit Frankfort
moeten worden gestuurd. Maar dat zou veel te duur
worden, er zijn maar enkele menschen, die het hier
gebruiken. Weet je wat: ik zat toast voor je maken,
er is nog wittebrood over van gisteren.
- Wat is dat bruine goedje in dat potje toch? vroeg
Hetty toen ze aan haar toast zat te knabbelen. Ze had
trek, en geen wonder: eigenlijk had ze niet meer
gegeten na haar diner in Frankfort, den vorigen dag.
- Dat is vruchtenboter, perenmoes zonder suiker. We
hebben hier in den tuin en overal in het dorp, langs de
wegen en op de weilanden, een massa vruchtboomen,
maar ze dragen bijna allemaal een slecht soort peren en
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harde, kleine pruimpjes, die je niet rauw kunt eten.
Het zou veel te duur komen al dat fruit in te maken met
suiker, en daarom koken we er vruchtenboter van.
De vruchten worden geschild, de pitten er uitgehaald
en dan twaalf tot veertien uur gekookt, in den waschketel meestal, want niemand heeft een pan die groot
genoeg is. En omdat het overdag te veel tijd zou nemen
gebeurt het 's nachts. De waschkeuken, die meestal in
den tuin staat, wordt met kaarsen verlicht, er wordt
koffie gezet en allerlei koeken worden gebakken, en
dan komen alle jongens boven de zestien en de jonge
meisjes helpen roeren en om wakker te blijven wordt
er gedanst. Het is een heel feest.
- En wordt het lekker?
- Dat hangt van den smaak af I Ik voor mij moet
eerlijk bekennen dat ik er niet dol op ben. Maar hier
in het dorp eten ze eigenlijk nooit iets anders op het
brood.
- Maar als ze nu eens geen feest gaven en in plaats
daarvan suiker kochten, zou dat niet op hetzelfde uitkomen?
-ja, dat zou misschien zoo lijken, als je het uitrekende op papier. Maar wanneer zouden de jongens en
meisjes dan moeten dansen?
Horst kwam binnen om met Suzanne te bespreken,
of hij naar vrouw Akkerman rijden zou, de vrouw die
's nachts was geopereerd in haar eigen huis. Zijn vrouw
drong er op aan, dat hij het vooral doen zou. "En
probeer eens of je niet iemand vinden kunt, die den
tuin in orde brengt," zei ze, "de vrouw ligt te tobben,
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dat de aardappels in den grond moeten, en de man
komt nooit voor donker thuis, hij heeft zijn werk in de
steengroeve, drie uur van huis."
-. Als het niet anders gaat, doe ik het zelf wel even,
beloofde hij haar.
Toen hij zijn handen stond te wasschen viel het
Hetty op, dat er geen kraan in de keuken was. Het
water kwam uit een filter in den hoek.
- Is hier geen waterleiding? vroeg ze.
- Nee, vertelde Suzanne, dat is een van de groote
ellendes van het dorp. Wij hebben een regenbak, maar
die is klein en slecht, we moeten het water filtreeren.
En de meeste menschen moeten eIken druppel dien ze
noodig hebben halen uit de beek, en als die 's zomers
leeg is, loopen ze een half uur ver naar een meertje.
Het gevolg is natuurlijk dat ze met water zoo zuinig
zijn als met geld.
Horst had een korte duffelsche jas aangetrokken en
kwam nu op Hetty toe.
- Meisje, zei hij, zou jij me iets willen beloven?
-Wat dan? vroeg ze.
- Zie je die vrouw van mij? Ze ziet er niet erg sterk
uit, hè, en ze is maar een paar uur naar bed geweest.
Zul je haar een beetje helpen vandaag en zorgen dat
ze zich niet te moe maakt?
- Als ik er iets aan doen kan .••.
- Als jij er aan doet wat je kunt, dan is het goed.
Hij streelde haar haastig even over het hoofd of ze
een hondje was, gaf Suzanne een zoen en ging weg.
Hetty wist niet of ze lachen moest of boos zijn.
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De dag alleen met Suzanne
ging gauw om. Ze schilden
samen aardappelen en brachten de woonkamer op orde, een
groote kamer op het Zuiden
met drie ramen die uitzagen op
den tuin. Er stond een groenporseleinen kachel en in een
hoek een ouderwetsche piano,
een "spinet".
- Er is hier zoo'n heerlijke
ruimte overal, zei Hetty. Er
hing maar een enkele plaat
aan de muren, ornamentjes
zag ze nergens. Een beetje
kaal was het misschien, maar
frisch en eenvoudig.
Om één uur aten ze samen
aardappelsoep en gingen toen
wat rusten allebei, om vier
uur zaten ze samen thee te
drinken, op een klein bankje
dat aanstond tegen de porseleinen kachel in de woonkamer.
- Ik ben bepaald een poes
geweest in een vorige incatnatie, zei Suzanne en drukte
zich tegen de warme tegels
aan. Of een negerin. Er is

•.. en kwam er een vrouw
binnen in de dracht van het
dorp •..
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niets waar ik zooveel behoefte aan heb als aan warmte.
Hetty vond niet, dat zij op een van die twee soorten
van wezens leek, maar juist toen ze dat wilde zeggen,
werd er aan de deur geklopt en kwam er een vrouw
binnen in de dracht van het dorp: een wijd uitstaande
rok en een zwarte omslagdoek, op het hoofd een heel
klein hoedje. Ze had wonderlijk zachte grijze oogen en
een zangerige stem.
- Ik hoop dat ik niet stoor, mevrouw, zei ze, maar
ik kwam vragen of u even komen kunt. Onze zuigeling
is weer zoo lastig.
- Ik zal straks even komen. Heb je onze logée uit
Holland al gezien? Hetty, dit is onze Marrie, die me
zoo nu en dan komt helpen in huis en in den tuin.
De werkster noemen we dat in Holland, dacht Hetty,
maar toch stond ze op om een hand te geven.
- Is haar kindje ziek? vroeg ze, toen de vrouw
weg was.
Suzanne lachte.
- Nee, de zuigeling is een oude man, die boven het
bakhuis woont. Weet je niet wat een bakhuis is?
Je hebt zeker dat kleine gebouwtje wel gezien, vlak
bij ons hek? Dat is een groote oven, waarin alle
menschen uit het dorp die zelf graan verbouwen,
hun brood kunnen bakken, en hun koeken voor
den Zondag. De week voor Kerstmis brandt hij dag
en nacht door en in gewone tijden wordt hij ook
vrijwel eIken dag gebruikt. En daarom is de burgemeester zoo slim geweest er een kamertje boven te
laten bouwen, voor den dorpsarme, dat spaart brand-

52

stof, want het is er natuurlijk altijd lekker warm.
-1 a, vooral in den zomer natuurlijk!
- 0, dat hindert niet, als het mooi weer is kunnen ze
buiten zitten en 't zijn altijd oude menschen, die veel
warmte noodig hebben. Op het oogenblik woont er een
man van over de zeventig, die hulpbehoevend is.
Vroeger heeft hij een eigen boerderij gehad, maar hij
heeft alles verdronken en nu zit hij al een paar jaar op
de "Bakhuis-villa" zooals de menschen hier zeggen.
Om beurten moeten alle vijftig families van Rosbach
hem te eten geven, dat zou voor elk eens in de zes,
zeven weken zijn en kan dus voor niemand een bezwaar wezen. Toen hij nog loopen kon ging het ook
best, toen onthield hij zelf wel welk huis er aan de beurt
was. En als ze hem niet genoeg gaven naar zijn zin dan
nam hij wraak door het overal rond te vertellen I Maar
nu hij in bed ligt, vergeten de meesten het en nu zorgen
bakkers Lize en Marrie eigenlijk heelemaal voor hem.
-En u.
- Nu ja, dat spreekt. Ze noemen hem "onze zuigeling" omdat ze er net zooveel werk mee hebben als met
een klein kind. Hij moet gevoerd en gewasschen en
verschoond als een baby, en veel meer verstand dan een
kindje van een jaar of twee, drie heeft hij ook niet
meer over. Maar iets meer kracht heeft hij natuurlijk
toch nog wel en daarom moeten mijn man en ik zoo nu
en dan komen, als hij zich niet wil laten helpen; voor
ons heeft hij respect.
- Zou het niet veel beter zijn hem in een gesticht
te doen?
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- Nee, heel zeker niet. Ten eerste zou hij het zelf
vreeselijk vinden weg te moeten uit zijn oude omgeving, en de kosten zouden ook een groot bezwaar zijn.
De gemeente is hier arm en de menschen kunnen beter
zoo nu en dan een maaltje eten missen dan geld. En
zoo voelen ze ook veel beter dat ze gemeenschappelijk
verantwoordelijk zijn voor dien een en ongelukkige
onder hen dan wanneer ze meer belasting voor hem
betalen moesten.
- Maar ze hebben er toch eigenlijk niets mee te
maken. Het is toch zeker hun schuld niet, dat hij zijn
geld heeft opgemaakt?
- Wij menschen hebben allemaal met elkaar te
maken, en in een klein dorp als dit voel je dat ook best.
De ouderen hebben zich indertijd door hem laten
tracteeren of over zijn losbandig leven kwaadgesproken
in plaats van hem te helpen en tegen te houden, en de
jongeren weten niet waartoe ze nog kunnen komen in
hun leven en het is goed voor hen het voorbeeld van
Klaas Marhuizen voor oogen te hebben. Waarom
lach je? Voel je er niets voor?
- Het klinkt heel mooi, hoor, maar het komt er
op neer dat Marde en Lize en jij voor het heele dorp
boete doen en aldoor het waarschuwende voorbeeld
voor oogen hebben, en dat is toch heusch niet
noodig!
- Och, dat moet je niet zeggen. Voor ons liggen de
verleidingen op heel ander terrein natuurlijk, maar wie
weet wat er van ons geworden was, als we een ander
leven hadden gehad? Maar ik moet gaan, zoo meteen
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komt Horst terug. Jij schrijft ondertusschen misschien
even een briefje naar huis?
- J a, dat is goed, zei Hetty. Maar toen mevrouw
Vogel de kamer uit was, stond ze op en ging naar het
spinet. Ze sloeg het deksel open, liet, heel voorzichtig,
haar vingers glijden over de toetsen. Een fijne, hooge
muziek kwam er uit; ze ging zitten op het ouderwetsche stoeltje dat ervoor stond, begon zachtjes te spelen.
Ze moest zoeken naar de noten, zoo nu en dan vergiste ze zich, maar het was een heerlijk spelletje. Ze
zou vragen of ze er zich op oefenen mocht •...
Ze werd opgeschrikt uit haar muziek door het geluid
van wielen op de plaats en liep naar het raam. Het
begon al donker te worden, maar duidelijk onderscheidde ze dominee Vogel, die uit een wagentje
stapte met in eIken arm een grooten bal kleeren, die
schreeuwde. Een opgeschoten jongen, dien ze dien
dag al meer gezien had, kwam aanloopen en hielp een
meisje van een jaar of acht uitstappen, nam toen het
paard bij den toom en leidde het naar den stal.
Hetty wist niet hoe gauw ze bij de tafel zou gaan
zitten. Het was te donker in de kamer om te doen, alsof
ze schreef, vlug pakte ze een houten kandelaar die op
het spinet stond, stak de kaars aan en zette z~ voorzichtig bij haar schrijfmap. Net had ze de pen ingedoopt toen Horst binnen kwam.
- 0, bent u daar? probeerde ze verbaasd te doen.
- Waar is Suzanne?
- Uitgegaan, kort geleden, Marrie kwam haar
roepen.
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- Och, ga haar even zoeken, wil je? Ik heb de kinderen Akkerman meegebracht, de moeder moet toch
naar het ziekenhuis.
- Ik weet niet waar Suzanne is.
- Heusch niet?
- Die vrouw zei iets over een zuigeling.
- 0, dan weet ik het wel. Ga jij zoo lang naar de
keuken om op de kinders te letten, dan ga ik haar
zelf roepen.
Meteen was hij weg en Hetty had grooten lust te
gaan zitten schrijven, maar ze hoorde in de keuken
zoo'n erbarmelijk gehuil, dat ze toch maar even ging
kijken wat er gaande was. Ze vond twee jongetjes op
de brandstoffenkist zitten, huilend uit alle macht, het
zusje stond tegen de tafel geleund, er naar te kijken
of het een natuurverschijnsel was.
Kordaat ging Hetty op de twee schreeuwers toe en
vroeg streng: "Hebben jullie verdriet?"
De kleuters vonden blijkbaar dat ze dat voldoende
demonstreerden, ook zonder woorden, en gaven dus
geen antwoord.
- Hebben jullie je pijn gedaan?
Geen antwoord.
- Als je niet stil bent moet je in den hoek staan.
Geen antwoord, zelfs geen teeken dat de bedreiging
eenigen indruk maakte.
Hetty besloot het op een andere manier te probeeren.
- Kinders, jullie mogen niet zoo schreeuwen, anders
kan jullie moeder niet beter worden.
- Moeder is naar het ziekenhuis, merkte het zusje
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• •. het zusje stond tegen de tafel
geleund, er naar te kijken of het
een natuurverschijnsel was.

bij de tafel wijsneuzig op. Hetty werd ongeduldig. Ze
pakte den hummel die het dichtste bij zat bij den arm
en schudde hem heen en weer.
- Wat wil je! riep ze driftig.
- Pe .... pe .... pe ....
- Zeg dan toch wat je wilt!
- Paatje I bracht het kereltje eindelijk uit.
- Wil hij naar zijn vader?
- Nee, legde het zusje uit, hij wil weer rijden met
het paardje. Hij heeft op den bok mogen zitten met
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meneer den dominee, en dat is hem zoo goed bevallen.
- Wel allemenschen! Hetty vond het ongehoord.
Dachten die twee vuile mormels misschien, dat de
wereld om hen draaide? In plaats van dankbaar te
zijn dat ze hier, bij den dominee zelf, in huis mochten
zijn, brulden ze omdat ze uit rijden wilden! Ze zou
grooten lust gehad hebben den bengel met een flinken
draai om zijn ooren wat betere manieren bij te brengen
als niet juist op dat oogenblik Suzanne en Horst
binnengekomen waren.
_. Ik ben blij dat je ze meegebracht hebt, hoorde ze
Suzanne zeggen, ik had ze gisteren al mee willen
nemen, maar de moeder was bang dat het niet gaan
zou. De andere kinderen zijn zeker bij de grootmoeder?
- Alleen de oudste jongen, de kleine meisjes zijn bij
de buren. Maar de tweeling heet lastig, daarom heb ik
die maar genomen, en toen vond de moeder dat Annetje
ook mee moest om je te helpen op ze te passen.
- 0, je weet wel, ik vind het best, en al pratend had
ze een van de twee schreeuwertjes op tafel gezet en
begon hem af te pellen, terwijl het zusje den andere
loswikkelde uit zijn bouffantes.
- Nu eens zien, of ik jullie uit elkaar ken, zei ze
lachend. Dit is - laat je handjes eens kijken - dit is
KareItje, want hij heeft een zwart pukkeltje op zijn
pink. Is het goed? En weet jullie wie ik ben?
Kareltje bewees het te weten door te vragen:
- Heb je klontjes in je zak?
- Op het oogenblik niet. Heb je honger?
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- Veesik. Peterte ook honger. En hij wees op zijn
broertje.
- Och Hetty, maak jij even een paar boterhammen
voor ze, anders duurt het zoo lang voor ze iets krijgen.
De vruchtenboter staat in de kast, naast de broodtrommel. En de messen liggen in de la.
En terwijl Hetty zich aftobde met het onhandig
groote brood hoorde ze achter haar rug Suzanne pret
maken met de kinderen.
- Wie kan het meeste eten?
- Wilhelm kan het 't vlugst en vader het meest.
- Maar die zijn hier niet.
- Nee, die mogge nie mee, geen plaats in het
wagentje heb oome dominee gezeid I
Nog een wonder, dat de heele familie maar niet is
meegekomen, ging Hetty door het hoofd.
- En wie kan het hardste loopen?
- Ikke.
- Nee, ikke I En KareItje en Petertje sprongen op
den grond en hielden een wedloop om de tafel.
Hetty smeet een paar hompen brood met jam op
tafel en liep toen de deur uit. Zooveel lawaai, daar kon
ze niet tegen. Ze was van plan geweest een brief naar
huis te gaan afschrijven in de voorkamer, maar in de
gang botste ze op tegen Horst, die juist de donkere
trap afkwam.
.
- 0 Hetty, ben jij het? zei hij, verheugd, je weet
niet hoe blij ik ben dat je juist nu gekomen bent. Voor
Suzanne alleen zou het een beetje druk geweest zijn,
drie kinderen, maar als jij helpt zal het best gaan.
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- Ik kan anders niet erg goed tegen dat geschreeuw,
u weet wel, ik heb veel last van hoofdpijn.
- Ja? Nu, dan ga je misschien liefst naar boven om
de bedden op te maken, terwijl Suzanne het avondeten
klaarmaakt.
- Ik wou eigenlijk juist een brief schrijven naar huis.
- 0, er gaat toch geen post weg voor morgenmiddag
twaalf uur.
Omdat de dominee haar den weg versperde naar de
woonkamer liep Hetty de trap op en liet zich neervallen op een van de bedden van de groote logeerkamer, die vlak naast haar eigen kamertje lag. Ik doe
het niet, vertelde ze zichzelf, de handen tot vuisten
gebald in haar schoot, ik denk er niet over. Ze kunnen
toch hulp nemen van het geld dat ik hier betaal? Als
het niet genoeg is, laten ze het dan zeggen. Vader kan
het natuurlijk niets schelen, minder dan niets, een
honderd gulden extra te sturen. Laten ze Marrie
roepen, als er een bed moet worden opgemaakt.
Mevrouw Vogel had het zelf kunnen doen in plaats van
naar dien viezen ouden vent in het bakhuis te loopen.
Waarom moet ik voor den boel opdraaien? Ik ga het
hem morgen zeggen, zoodra ik hem alleen kan spreken.
En als hij dan niet naar rede luisteren wil, ga ik naar
huis, doodgewoon.
Maar voor het oogenblik viel er niet veel anders te
doen dan hier te blijven en die bedden maar even op
te maken, naar de woonkamer teruggaan durfde ze
niet en in de keuken was het een bende. Bij het licht
van een kaarsje, dat telkens dreigde uit te waaien door
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den tocht die door de kieren van het raam naar binnen
kwam, begon ze de sprei op te vouwen en de lakens uit
te spreiden, die klaar lagen op het bed, voor "den
onbekenden gast", die altijd verwacht werd op de
pastorie. Ze waren klam en koud, als menschenhanden en Hetty, die in haar leven nog nooit een bed
had opgemaakt stond een heelen tijd te sjorren en
te trekken voordat de twee bedden er een klein beetje
behoorlijk uitzagen.
- Waar zou het derde kind moeten slapen? vroeg ze
zich af. Op haar eigen slaapkamer stond een rustbank, zou
het misschien de bedoeling zijn, dat er daar een kwam te
liggen? Haastig liep ze naar beneden, naar de keuken.
- Er is een bed te weinig, zei ze brusk.
- Och welnee, er is er een te veel, zei Horst, de
kinderen kruipen natuurlijk bij elkaar, voor de warmte
en de gezelligheid. Pak maar gauw een bord en help
pannekoeken eten.
Zelf zat hij tusschen de twee jongens in op de bank en
at met hen om het hardst, mevrouw Vogel stond bij het
fornuis te bakken en Annetje bestrooide de pannekoeken
met suiker en sneed ze voor haar broertjes in reepen.
- Kom meisjes, zorgen jullie dat je je deel krijgt,
zei Suzanne, die met twee pannen werkte om bij te
blijven, anders eet het manvolk alles op.
- Ja, maar wij moeten er nog een heeleboel, hoor!
schreeuwde Kareltje en Petertje bevestigde: "Nog wel
duizend!"
Hetty verloor den eetwedstrijd, tenminste op een na:
Suzanne had, toen de anderen klaar waren, voor
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zichzelf nog een pannekoekje gebakken, maar ze
kreeg het maar half op. Stilletjes schoof ze het restje
op den etensbak van August.
- Dat dier moet toch ook iets hebben, zei ze, toen
Horst protesteerde. Heusch, hij houdt er evenveel van
als jij, en hij heeft zoo zoet staan wachten zonder een
kik te geven. Andere schepselen tot een voorbeeld I
- Ja, ja, en daar word jij gezond en sterk van, van
de pannekoeken die hij eet I
- Och Horst, heusch, de lucht ervan is ook zoo
voedzaam, als je die een uurlang geroken hebt, dan
ben je verzadigd.
- Jammer, dat we dat niet in den oorlog geweten
hebben, zei Horst, dan had het heele leger zijn
honger weg kunnen ruiken aan een paar pannekoeken,
het zou een kolossale besparing geweest zijn. En als ze
die methode in vroegere eeuwen eens hadden kunnen
toepassen, in tijden van hongersnood: eiken dag op de
markt pannekoeken bakken en dan de heele stad komen
ruiken I Annetje, je hoeft niet meer te dekken in het
vervolg, er komt een stukje braadworst op tafel, en één
heete aardappel, en daar zitten we dan allemaal een
uurtje aan te ruiken, tot we geen honger meer hebben.
De kinderen keken hem angstig aan, schenen weinig
te voelen voor de nieuwe regeling.
- Ga jij met je nieuwe voedingsleer nu maar gauw
naar boven, je bent natuurlijk doodop.
- Ik moet nog afwasschen, zei Suzanne, die bezig
was een paar kruiken te vullen met warm water, en
eerst ga ik de kinderen even in bed stoppen.
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- Dat afwasschen zullen wij wel doen, hè Hetty? En
Annetje is gewend de broertjes uit te kleeden, toe,
maak een kruik voor jezelf en ga naar bed I
Hetty's gezicht betrok. De bordjes afwasschen, waar
die kinderen van hadden gegeten? Kareitje had er een
afgelikt en Annetje het hare schoongeveegd met haar
duim I Suzanne keek haar even aan en zei toen:
- Nee, nee, Hetty is moe en ze moet nog naar huis
schrijven ook, daar is niet van gekomen den heelen
dag. Laat haar nu maar rustig in de voorkamer gaan
zitten, neem zoo lang den kandelaar maar, Het, als ik
de kinderen in bed heb, breng ik je de lamp wel.
- Dan breng ik in elk geval de kinderen naar bed,
antwoordde Horst. Kom pepernoten I en hij ging
met de kinderen de keuken uit.
- Als je zoo moe bent zou ik naar bed gaan, zei hij
bij de deur tegen Hetty.
Hetty draaide zich om. Tegen iedereen kon hij
aardig wezen, behalve tegen haar!
- Zal ik helpen afdrogen? vroeg ze met een harde,
droge stem aan Suzanne, die bezig was met een
petroleumlamp.
- Nee hoor, ga gerust schrijven, ik zet straks nog
een Hollandsch kopje thee. Dat vond je oom altijd zoo
gezellig 's avonds. Maar het zal wel even duren, er is
nog veel op te ruimen.
- 0, dat hindert niets hoor, het heeft heelemaal geen
haast, zei Hetty inschikkelijk en maakte, dat ze de
keuken uitkwam. Het rook er zoo vreeselijk naar
pannekoekenl
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EN volgenden morgen werd ze gewekt door een
luid gebrul en veel geplas van water in de kamer
naast de hare, waartusschen zoo nu en dan de
stem van Suzanne te hooren was; blijkbaar werd de
tweeling gewasschen en vonden ze dat matig plezierig.
Hetty wist niet of ze er om lachen, of zich ergeren moest,
toen het eindelijk wat stiller werd en een oogenblik
later de deur van haar kamer zachtjes openging.
- Ik was al bang, dat ze je wakker zouden maken,
zei Susanne en kwam op den rand van het bed zitten.
Het zijn alleraardigste kereltjes, maar de vader is
bijna den heelen zomer weg, hij heeft werk in een
groote steengroeve en de moeder is doodzwak, ze kan
de kinderen niet goed aan en daardoor zijn ze niet erg
gehoorzaam.
- Zoo zijn die armeluiskinderen allemaal.
- J a, als ze zoo klein zijn dikwijls wel, later worden
ze vanzelf wijzer. Wat is Annetje bijvoorbeeld niet een
schat van een kind, met haar acht jaar. Die heeft toch
maar heelemaal alleen gezorgd voor al de broertjes en
zusjes, toen moeder in bed lag.
- Wat? Dat kleine meisje? Maar dat kan toch niet?
- Het is toch heusch waar, hoor, ik heb haar zelf
bezig gezien aan de wasch, en ze kookte iederen dag
twee keer en zorgde voor de kleintjes. Haar oudste
broertje van tien hielp wel eens een handje, maar de
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moeder zegt, dat die niet heel handig is, verreweg het
meeste kwam neer op haar en op het zusje van zes.
- Maar dat is eenvoudig een schande 1 barstte Hetty
uit, waarom is die moeder niet meteen naar het
ziekenhuis gegaan en de kinderen zoolang naar een
gesticht?
- Je schijnt een bijzondere voorliefde te hebben voor
gestichten, zei Suzanne met een lachje. Dat is alles
hier op het land niet zoo eenvoudig. Maar ik kwam
eigenlijk vragen of je je ontbijt ook boven wilt hebben?
Het leek me dat je het gisteren niet erg prettig vond
met de kinderen aan tafel te zitten?
- Och, dat hindert zoo erg niet. U moet het toch
ook doen, en meneer Vogel ook.
- Hoor eens kindje, zou je ons niet liever bij den
naam noemen? Het is veel gezelliger en we zijn toch
ook niet zoo héél veel ouder dan jij.
- Maar u bent al getrouwd. Getrouwd .... is het
leuk, getrouwd te zijn?
- Och, mal kind, ik vroeg of je je ontbijt boven wilt
hebben?
- Nee, luister nu eens, is het leuk? Jij en je man,
dat is een verschil als dag en nacht .... ik meen,
jullie lijken niets op elkaar 1 Niets I En dan altijd
met elkaar in één huis, je leven lang, mij lijkt het
akeligl
Suzanne lachte dit keer als een echt groot menseh.
- Daar praten we weleens over als we meer tijd
hebben, beloofde ze. Je wilt zeker graag thee bij je
ontbijt, en hoeveel boterhammen?
Het volle leven
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- 0, niet meer dan eentje, alsjeblieft, en een heel
erg dunnetje.
Annetje kwam het ontbijt boven brengen: ze had
gemorst met de thee en met haar kromme garnaalvingertje greep ze naar het boterhammetje, om het
recht te leggen op het bordje.
- Bent u ziek? vroeg ze aan Hetty.
- Ja, en ga jij maar gauw naar beneden toe, mevrouw Vogel helpen, anders moet die alles heelemaal
alleen doen.
Pas toen het kind haastig de kamer weer was uitgeloopen en van schrik de deur had laten openstaan, viel
het Hetty in dat ze die wijze les zelf ook weleens ter
harte kon nemen en toen ze een paar hapjes gegeten
had, stond ze op.
- Zal ik vanochtend met de kinderen spelen? vroeg
ze, toen ze beneden kwam. Nu de jongetjes gewasschen
en gekamd waren, zagen ze er heusch wel grappig uit.
- Dolgraag, zei mevrouw Vogel. Ga maar met ze
naar den tuin. Pas op, dat ze niet over de groentebedden loopen, daar is net gezaaid. Kom jongens,
willen jullie mee naar buiten?
De kereltjes keken naar de vreemde juffrouw, die
voor hun begrippen allerwonderlijkste kleeren aan had
en maakten niet veel aanstalten van de bank af te
komen.
- Vooruit, jullie zijn anders ook zoo verlegen
niet, moedigde Suzanne ze' aan, en Annetje gaat ook
mee.
- Moet ik u niet helpen, mevrouw?
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- Nee, jij hebt genoeg gewerkt den laatsten tijd, ga
maar mee spelen.
Door het zusje lieten de jongens zich meenemen en
toen ze eenmaal buiten waren, hadden ze weinig last
meer van hun angst.
- Water, water! schreeuwde Petertje verrukt, toen
hij de beek zag. Gauw schoentes uittekke, baaiebaaie!
Beide jongens gingen op den grond zitten en rukten
aan hun veters tot die stijf in den knoop zaten.
- Ik ga er met schoenen in, doen de steenen geen au,
besloot KareItje en weg renden ze allebei, dwars over
de groentebedden. Hetty, die even met Annetje naar
de eerste sneeuwklokjes had staan kijken, had moeite
ze in te halen. Geen sprake van, verbood ze, en hield
ze elk bij een schouder vast. Jullie zouden ook ziek
worden, net als je moeder.
- Moeder heeft niet in de beek geloopen, lachte
Peter, terwijl Karel vond dat ziek zijn juist leuk was.
- Dan mag je met je bedje in de auto, 0 fijn!
- Kom, we gaan een spelletje doen, zei Hetty,
vastberaden. Ken jullie geen enkel spel? Dan zal ik er
jullie een leeren. Kijk, jij gaat tegen dien boom staan
en jij tegen dien anderen. En Annetje, jij moet ook
meedoen, jij gaat daar staan. En dan moeten jullie
gauw, als ik het niet zie, van plaats verwisselen
en dan probeer ik jullie boom te pakken. Begrijp
jullie het?
De kinderen keken haar met half open mondjes aan.
Wat zou dat rare vreemde mensch bedoelen? Ze

bleven staan, waar ze waren neergeplant tot KareItje
ondernemend aankondigde:
- Ikke kan boompie kimme, kijk I .... Och heden!
Want de tak van den jongen appelboom, waaraan hij
zijn kunsten had willen vertoonen, was afgeknapt.
- Stoute jongen I riep Hetty boos, en toen Annetje
op meewarigen toon zei: "Wat die kinderen toch een
last geven, hè juffrouw?" zou ze het meeste lust gehad
hebben het heele stel aan hun lot over te laten. Maar ze
hield er niet van iets op te geven wat ze eenmaal
beloofd had en daarom stelde ze voor: "We zullen
blindemannetje spelen, dat vinden alle kinderen
prettig.
Ze bond Annetje haar zakdoek voor de oogen en
nam de twee jongens bij de hand.
- Nu loopen wij weg, heel zachtjes en jij moet ons
pakken, Anne.
- Maar ik kan niks zien I stamelde het kleine meisje
en sehuifelde heel behoedzaam een paar stapjes
vooruit. De jongens schaterden.
- Je kan ons vast niet pakken! riepen ze en dansten
om haar heen.
- Maar ik kan niks zien, juffrouwl drensde het
zusje, hoe kan ik ze nou pakken als ik ze niet eens
zien kanl
- Bah, wat ben jij een suf kind, mopperde Hetty en
gaf haar een duwtje. Gehoorzaam probeerde Annetje
een paar stapjes te doen, de handjes voor zich uitgestrekt. Haar bleeke gezichtje stond strak van angst:
van alle ellende die de laatste tijd haar gebracht had,
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scheen ze dit het allerergste te vinden, omdat ze het
niet begreep.
- Mag die doek nou nie af? bedelde ze, en toen
struikelde ze en viel voorover in een paar kale rozestruiken.
- Ol riep Petertje, dat is jouw schuld, hoor! Jij
heb d'r oogies dichtgebonden.
Hetty trok het kleine meisje op, dat erbarmelijk
snikte. Haar handjes en gezichtje waren geschramd
en in haar jurkje zat een groote scheur.
- Dat komt er niets op aan, probeerde Hetty haar te
troosten, terwijl ze den blinddoek losknoopte, het was
toch een prul, je krijgt wel weer een andere.
De drie kinderen keken haar aan: Van wat ze zei
verstonden ze niet veel, maar dat het niet vriendelijk
bedoeld was, dat zagen ze wel. Annetje, die een groot
mensch geweest was de laatste week, verschrompelde
opeens tot een heel klein meisje.
- Ik wil naar mijn moesie, huilde ze.
- Moesie, moesie! riepen ook de twee jongens, altijd
bereid tot meedoen, als er iets te schreeuwen viel.
Hetty stond er met gebalde vuisten naar te kijken,
troostte, knorde en schold, eerst in het Duitsch en
daarna voor het gemak, maar in het Hollandseh, de
kinderen namen er immers toch niet de minste notitie
van!
- Een pak rammel moesten jullie hebben, alle drie!
Och toe nou, Annetje, ik zal wel een nieuwe jurk voor
je koopenl Jullie hoeft niet zoo te krijschen, jongens,
jullie hebt je heelemaal niet bezeerd!
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Gelukkig kwam Marrie, die vlak naast de pastorie
woonde, op een drafje aanloopen, en in een oogenblik
bracht ze de kinderen, in goed Hessisch dialect, tot
bedaren.
- Je kon nog beter een paar kleine bokjes nemen om
op te passen, dan twee van die jongens, zei ze tegen

Een paar minuten later zat elk van de jongens doodernstig op een mand met hooi. ..

Hetty. Kom jullie maar eens mee, hummels. Kun
jullie eieren leggen?
- Wel opeten, vertelde KareItje.
- Je kan ze ook best leggen, als je maar goed je
best doet.
Ze gaf elk van de jongetjes een hand en Hetty die
nieuwsgierig was, hoe dat in zijn werk zou gaan, liep
mee en Annetje volgde hen bedremmeld, met een
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gezichtje of ze een zware misdaad op haar geweten
had.
Een paar minuten later zat elk van de jongens doodernstig op een mand met hooi in Marrie's stal en allebei
deden ze hun uiterste best zoo stil mogelijk te zitten,
want anders brak het ei en kon je het niet meer
opeten.
- Ziezoo, die zijn zoet het eerste half uur, zei
Marrie fluisterend, en ze nam Annetje bij de hand mee
den stal uit. Ondertusschen zullen we jouw jurk even
naaien, dan heeft mevrouw dominee daar geen werk
mee. Gaat u ook mee naar binnen, juffrouw, dan zet
ik een kopje koffie.
In de kamer trok Annetje de jurk uit en huiverig in
haar dunne hemdje en broekje kroop het kind dicht bij
de ijzeren potkachel, waarop water was gezet voor
de koffie. Belachelijk dun was ze aangekleed voor
dezen tijd van het jaar, dacht Hetty, waarom deden ze
haar geen wollen ondergoed aan? De moeder kon het
zelf breien, als ze een beetje flink was, maar daar
hadden zulke menschen geen idee van natuurlijk,
flansten maar iets in elkaar dat zoo weer stuk was. En
ze mocht wel gymnastiekles hebben ook, de smalle
schoudertjes stonden erg naar voren en het magere
ruggetje, waaruit de wervels knokelig omhoog staken,
begon al krom te groeien. En dat kleine hoopje mensch
zou tien dagen lang hebben gezorgd voor een groot
gezin? Dat kon natuurlijk niet waar zijn. Zulke
armeluisverhalen waren meestal overdreven, had ze
haar vader dikwijls hooren zeggen. En Hetty keek
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maar den anderen kant uit, omdat het zoo ellendig zou
zijn, als het eens wèl waar was.
- Bevalt het de juffrouw hier nogal? vroeg Marrie,
die ijverig zat te naaien. Bij dominee en zijn vrouw,
daar bevalt het de meeste menschen goed, maar het
moest nog een beetje warmer worden, dat u buiten
kunt zitten.
-Ja, knikte Hetty. Ze pijnigde haar hersens af om
iets te zeggen, maar ze wist niets te bedenken. Waar
zou zoo'n dorpsmenschje belangstelling voor hebben.
Waarschijnlijk voor niet veel anders dan voor koeien
en varkens, en voor de kerk natuurlijk. Er hing een
groote plaat van Christus voor Pilatus aan den muur,
naast een bleek, onduidelijk mansportret in een gouden
lijst. Zou dat haar man zijn? En was hij gestorven, of
werkte hij ergens anders? Liever niet naar vragen,
als hij dood was, kreeg je maar een huilbui. Ze
woonde hier met een zoon, dat had Suzanne verteld.
- Tok, tok, tok! klonk het uit den stal. Blijkbaar
probeerden de jongens zoo kippig mogelijk te doen.
- Ze moeten nog even wachten, zei Marrie lachend.
Ze maakte eerst het jurkje af-heerlijk rustig waren al
haar bewegingen - schonk een kopje koffie in en nam
toen iets uit de kast dat ze onder haar schort verborg.
- We zullen eens gaan kijken, hoe ver ze zijn.
In den stal zaten de kinderen nog onbewegelijk op
hun mand, alleen kortten ze zich den tijd met zoo nu en
dan een beetje te kakelen en te kijken naar de kippen
en eenden, die rondliepen in den stal.
Of het gelukt zou zijn? vroeg Marrie.
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- Eens even voelen. En ze stak haar hand in de
mand waarop Petertje zat, woelde een beetje in het
hooi en haalde er een ei uit te voorschijn.
- Kijk eens aan 1 riep ze triomfantelijk, en wat
een groot!
- Het is een eendenei! zei Annetje verwonderd,
kijk maar, het ziet groen. Wat gek.
- Dat komt zeker omdat hij zoo graag aan het
water zit, dacht Marrie, eens kijken, of Karel ook
al klaar is.
Karel bleek ook een eendenei te hebben geproduceerd, 't was nog dikker dan dat van zijn broertje,
maar niet zoo lang, ze konden het niet eens worden,
wie het 't mooiste gedaan had, en bijna waren ze
elkaar daarover in de haren g&vlogen. Maar moeder
Marrie zorgde wel dat het zoo ver niet kwam.
- Nu gaan we ze koken, zei ze, jullie mogen ze zelf
opeten, natuurlijk, ze zijn van jullie.
Maar daar kwam niet van, want juist verscheen
bakkers Lize in de deur van den stal om te vragen of de
jongens mee wilden rijden op het bakkerskarretje,
haar man ging brood rondbrengen in een ander dorp.
Natuurlijk wilden ze! Ze gunden zich haast geen tijd
hun eigen producten aan Annetje in bewaring te geven
voor ze op hun kromme beentjes naar buiten draafden.
- Ik wil de teugels vasthouden! verkondigde de een.
- En ik neem de zweepl gilde de ander, en dan sla
ik het paard heel hard op zijn bloote bibs, als hij niet
loopen wil.
- En ik neem een stok om hem te slaan 1
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- Ik sla toch veel harder, boe, ik sla hem dat hij
zijn staart optrekt I
De bakker stond naar hen te kijken met een zuur
gezicht. Hij was een klein grijs mannetje van het soort
dat er als ze dertig zijn even oud en even jong uitziet
als wanneer ze zestig worden. Hij was bakker, en
landbouwer, en graanhandelaar, en koloniale waren,
garen en band, manskleeren, jongenspetten en landbouwgereedschappen kon je ook bij hem koopen. In
het dorp gingen de wildste verhalen over zijn rijkdom,
maar hij zelf praatte daar niet over, hij praatte eigenlijk
nooit. Met vreemden niet, maar ook niet met zijn
vrouwen zijn kinderen. Hij deed zijn zaken en verder
zorgde Lize voor alles. En zoo had ze nu ook bedacht
dat de logé'tjes van de pastorie mee uit rijden moesten
en het kwam niet bij hem op daartegen te protesteeren.
Maar vervelend vond hij het wel.
- Als je niet stil zit krijg jij slaag tot je je staart
optrekt, zei hij tegen de jongens.
- Nee I gilde KareItje, nee, ik wil geen slaag, dat
doet veels te veel zeer!
- Dat gebeurt ook niet, hoor lieveling I troostte
Lize, en stopte allebei den kinderen een ulevel in den
mond. Je mag ze niet slaan, hoor Klaas, het zijn de
logé's van den dominee.
- Apen zijn hetl bromde de bakker, en klom op de
kar. Hetty had medelijden met hem, maar toch was ze
blij, dat ze de jongens kwijt raakte.
- Zullen wij eens gaan kijken of we bloemetjes
kunnen vinden in de wei? vroeg ze Annetje.
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- Zouden we mevrouw niet moeten helpen? De
pastorie is zoo groot, heden, wat moet je daar veel werk
hebben I
- Och wat, mevrouw heeft gezegd dat je mocht
spelen. En met bloemetjes is mevrouw ook blij, die
zetten we dan op tafel.
Het kind keek met groote, wijd-open oogen naar de
wei.
- Misschien groeit er wel veldsla, bedacht ze, dan
kunnen we onzen tijd toch nuttig besteden.
Hetty wist niet wat veldsla was en ze was van plan
geweest zelf een wandelingetje te maken terwijl het
kind bloemen zocht, maar daar kwam niets van in.
Het wijze kleine ding wees haar hoe veldsla er uitziet
en hoe ze het plukken moest.
- En je mag volstrekt nooit de worteltjes mee uittrekken hoor, zegt de meester, daarmee bederf je Gods
natuur en dan groeit er het volgend jaar niets. Zullen
we wedstrijd doen, wie het eerst een zakdoek vol
heeft?
Hetty vond het goed. Ze lag op haar knieën en
woelde met haar vingers in het koude gras, aan haar
handen rook ze de versche aarde. Strakblauw stond de
voorjaarslucht over de landen en de zon scheen warm
op haar gebogen rug.
- Hoeveel hebt u? kwam Annetje elke vijf minuten
vragen. 0, wat een boel, maar uw zakdoek is ook
kleiner dan de mijne.
- Ik praat niet zooveel als jij, daarom schiet ik
vlugger op.
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Schuldbewust trok Annetje zich terug. Ze kroop op
handen en voeten als een hondje door de wei, snuffelend naar sla.
- Mevrouw dominee moet straks zeggen wie het
gewonnen heeft, kwam na een oogenblik haar
stemmetje.
Ook Hetty plukte ijverig. Een groote kom vol sla
moest er op tafel komen vandaag, om te eten bij de
aardappelen. En daar had zij dan voor gezorgd. Ze
mocht dan niet zoo'n phenomeen van deugd zijn als
Annetje, maar de menschen hier moesten ook niet
denken, dat ze heelemaal niets kon I
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ET bleef slecht weer de eerste veertien dagen, dat
Hetty in Rosbach logeerde, maar toch ging de tijd
gauw om. Ze mocht op het spinet oefenen, Suzanne
had zelfs oude muziek van haar moeder voor haar opgezocht, die er bijzonder goed voor geschikt was en ze
had haar ook met houtsnijden voortgeholpen, zoodat
ze nu al bezig was speelgoed-diertjes te snijden voor
den tweeling. De kinderen waren veel bij Marrie in de
schuur, maar tegen den avond haalde Suzanne ze
meestal naar huis, noodigde er nog een paar jongens en
meisjes uit de buurt bij en deed dan spelletjes met ze.
"J e verwent ze," verweet Hetty haar weleens, die zich
niet herinnerde zelf ooit zooveel pret gehad te hebben
toen ze klein was, maar die het toch wel grappig vond
er bij te zijn. Ook voor Annetje probeerde mevrouw
Vogel vriendinnetjes te zoeken en de dorpsmeisjes
kwamen ook graag en leerden liedjes en dansjes, maar
het kleine huismoedertje zat er zelf meest naar te
kijken met de magere armpjes over elkaar. Ze kon
niet zingen, en ze werd duizelig van dat ronddraaien, en
ze kende die kindertjes niet, ze zouden haar toch maar
plagen als ze mee wilde spelen: met tranen in de oogen
moest Suzanne toegeven dat het al te laat was het kind
nog te leeren spelen. Ze wilde graag werken en als ze
daarmee klaar was, zat ze met een hooge stoof onder de
voetjes bij de kachel te kleumen en lekker niks te doen.
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Alleen Horst wist haar nog weleens aan het lachen te
maken door haar op zijn knie te nemen en met haar
te stoeien, hij kon met haar even goed overweg als met
zijn dieren, waarover hij praten kon als over vrienden.
- Tante Annemie is broedsch, vertelde hij op een
ochtend aan het ontbijt, ze verstopt haar eieren achter
het schuurtje. Als je naar haar kijkt, loopt ze naar het
hok alsof ze van plan is heel braaf haar ei in het leghok
te deponeeren, maar je hebt je nog niet omgekeerd of ze
rent naar haar eigen hoekje, waar ze een nest heeft
gemaakt.
Hetty keek ongeloovig.
- En kippen zijn toch zulke domme beesten I
meende ze. Maar Horst protesteerde: "Kippen hebben
vrij veel verstand, ze zijn alleen erg zenuwachtig, door
hun omgang met de menschen, net als paarden en
varkens." .
-Varkensl Hebben varkens zenuwen?
- En Of! Als ze jongen krijgen moet je erbij blijven,
anders drukt de zeug ze dood in haar behoefte ze te
beschermen en warm te houden. En in elk dorp is een
oude man die er slag van heeft met ze te praten, zoodat
ze rustig worden en zich veilig voelen. Als een varken
onrustig is, woelt het den heelen dag en blijft mager,
dan moet er iemand komen om het te "bespreken".
Dan worden ze vet.
- Maar dat is toch natuurlijk bijgeloof?
- Noem jij het maar bijgeloof, een feit is, dat het
helpt. Er zijn ook boerderijen waar geen paard leven
kan en naar mijn ervaring is dat altijd bij menschen,
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die in onvrede leven met elkaar. Dat voelt zoo'n
sensitief dier, en dan wordt het onrustig en nukkig en
kan niet eten en niet rusten.
-1 a, en dat kan ook best, vond Suzanne, een pas
geboren kindje, dat toch ook nog niet veel meer is
dan een diertje, gedijt ook alleen als er iemand bij is,
die er van houdt. Zelfs in onze groote tehuizen in den
oorlog kreeg elke zuster haar eigen zuigelingetjes om
voor te zorgen, zoodat er een band ontstond tusschen
haar en de kinderen. Dat was heusch niet uit sentimentaliteit, maar de doktoren wisten dat het anders
niet mogelijk was die kleine wezentjes in het leven te
houden. Zelfs met planten heb je hetzelfde: er zijn
menschen die bloemen mooi kijken, en bij anderen,
die er geen liefde voor hebben, wordt het niets, al doen
ze er schijnbaar precies hetzelfde mee.
-1 a, zei Horst, zonder liefde kan niets leven, maar
zonder werk ook niet. We zullen dus maar eens aan
den gang gaan. En zullen de meisjes mijn vrouw flink
helpen? Want die heeft altijd het gevoel dat alle werk
dat gedaan moet worden, voor haar bedoeld is."
De meisjes .... dat waren Annetje en zij I Hetty was
er eigenlijk van overtuigd, dat Horst dat expres zoo zei
om haar te plagen, en het was een van de vele dingen
die ze hem eens zeggen wilde - bij gelegenheid I Ze
wilde wel helpen, al was ze hier als betalende logée, als
pensiongast eigenlijk, maar ze wilde niet gelijk gesteld
worden met een kind dat hier uit liefdadigheid was
opgenomen. Dat Annetje hielp sprak vanzelf, van haar
was het een vriendelijkheid. En een groote vriendelijk79

heid ook, want ze vond het schrikbarend vervelend.
Bedden opmaken, dat ging, het was ten minste schoon,
maar de kamer aanvegen, dat kon ze niet 1 EIken dag
keek ze met iets van bewondering toe hoe Annetje,
met een paar flinke halen, de stof onder een bed vandaan wist te vegen en die dan een, twee, drie op het
blik mikte. Het leek zoo eenvoudig, maar als ze het
probeerde, vloog altijd de helft er naast.
En over het opruimen kregen ze geregeld ruzie.
- Stop toch niet alles in een la of een kast, verbood
Hetty. Hoe weet je nu waar meneer en mevrouw het
hebben willen?
- Als je alles laat staan, wordt het stoffig en vuil.
- Maar die dingen hooren bovenop de waschtafel,
anders zou meneer ze er toch niet neergezet hebben.
- 0 jawel, mannen zijn altijd zoo slordig. En met
veel overtuiging werden zeepbakje, tandenborstel en
scheergerei in een la gestopt.
Voor het eten zorgen was veel plezieriger, want dat
gebeurde in de warme keuken en samen met Suzanne.
- Koken is een kunst, verkondigde mevrouw Vogel.
Natuurlijk kun je het leeren, zooals je ieder kind bij
kunt brengen op een piano te tjingelen, maar dat is het
ware niet. Je moet er aanleg voor hebben, zooals je oog
moet hebben voor kleur en vorm om een goede jurk te
kunnen naaien. Je moet voelen, hoeveel peterselie er
in de soep moet en aan hoeveel zout de aardappels
behoefte hebben.
En dan is fantasie natuurlijk een voornaam ding.
Terwijl je het beslag maakt voor de aardappe1croquetjes
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moet je proeven kunnen hoe ze zullen smaken, wanneer ze klaar zijn. Dan merk je: de gedachte van een
gesnipperde ui ontbreekt er aan, en de geur van een
krummel kerry. Te veel zou den smaak bederven, maar
er moet een vleugje in, zoodat wie ze eet een indruk
krijgt of er een Oosterling langs geloopen is, alsof wie
ze bakte juist Buddhistische verzen had zitten lezen,
voor ze naar de keuken ging.
- Buddhistische gedichten?
- Ja, de Buddhisten gebruiken veel kerry omdat ze
geen vleesch eten, en dat proef je eraan, vind ik. Je
ziet het ook aan de kleur, dat diepe, mystieke geel.
Voor koken moet je ook mystiek zijn, je moet den
samenhang voelen tusschen geest en stof.
En zoo pratend wist ze iederen dag iets nieuws
te maken van de enkele grondstoffen, die te koop
waren in het dorp.
Midden April werd het eindelijk mooi weer. Hetty
kwam den eersten dag al dadelijk beneden in een
zomerjurk en was uitgelaten van vreugde.
- Hè, Suzanne, bedelde ze 's middags, toen ze om de
tafel hun middagkoffie zaten te drinken, zouden we
niet eens kunnen gaan wandelen samen, als het morgen
weer zulk mooi weer is? Mevrouw Vogel dacht na.
- Als de Akkermannetjes weg zijn .... begon ze,
maar dit keer viel Horst haar bij.
- Kom, dat gaat best, ook nu. De jongens kunnen bij
Marrie zijn den heelen dag en Annetje zorgt voor mij,
hè An? Dan kunnen we mevrouw best missen.
- Ik zal wel voor alles zorgen, als mevrouw maar
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zegt wat ik koken moet. En met het fornuis helpt u me
wel, dat gaat hier zoo moeilijk.
- 0, koken, dat doen we samen, 's middags gebakken
aardappeltjes met eieren, en tegen dat mevrouwen
Hetty terugkomen en de jongens, maken we een groote
pan havermout. Doe dat nu eens, Suzanne, het zou zoo
goed voor je zijn.
Hetty, die even gemeend had dat Horst ter wille van
haar op haar plannetje in was gegaan, schonk zichzelf
nog een kopje koffie in.
- Ik kan natuurlijk ook best alleen gaan, zei ze.
- 0 ja, natuurlijk kan dat, gaf Horst dadelijk toe,
maar ik zou het zoo goed vinden als Suzanne ging.
En hij stond op om kaarten te zoeken en wees zijn
vrouw een mooie wandeling, die hij zelf een paar maal
te paard gedaan had.
- Kun je klimmen, Hetty, of ben je dat niet gewend?
- 0 jawel, in Zwitserland - maar ga je heusch
echt mee morgen?
- Als er niets tusschen komt ....
Ze had het nog niet gezegd of er kwam al iets. De huisdeur ging open en er werd geklopt aan de keukendeur.
- Kom er maar in, hoor I noodigde Petertje; die net
zijn bordje leeg had.
Een vrouw uit het dorp, met een mager gezicht en
scherpe trekken, kwam binnen, groette en ging zitten.
De koffie werd nog eens opgeschonken en Suzanne
maakte een paar nieuwe boterhammetjes.
- Mooie kopjes heb je, prees vrouw Wiemers, en na
een poosje stilte:
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- Mooie bordjes.
- De koffie is lekker.
Suzanne zou gezegd hebben: ze is zoo slap dat ze
bijna de tuit niet uit kan.
- Lekkere boterhammetjes. Lekkere jam. Hoe maak
je die?
Mevrouw Vogel zou het haar uitgelegd hebben, maar
Horst viel haar in de rede.
- Wel, vrouw Wiemers, en wat wilde je nu eigenlijk?
vroeg hij.
- Ja ziet u, dominee, ik kwam u eigenlijk vragen,
of u me niet een beetje kan helpen liegen?
- Liegen? Och nee, dat lijkt me beter van niet, liegen
is zoo omslachtig, vrouw Wiemers, ik doe dat niet graag.
Met twee armen op tafel, wat naar haar overgebogen,
keek hij de vrouw nadenkend aan.
- Vertel me eens, waar gaat het over?
- J a, ziet u, dominee, mijn Frieda wordt aangenomen
met Paschen, dat weet u vanzelf, en nu moet ze een
paar jurken hebben, een zwarte voor de kerk en een
mooie voor het feest, voor 's avonds.
- Dat laatste is het voornaamste, natuurlijk.
- Dat moet u niet zeggen, dominee. Ik weet wel, er
zijn veel menschen die er zoo over denken, zeg maar
gerust de meesten, maar ik zeg altijd: je kunt nooit
weten hoe je nog eens in de ellende komt, en dan ben je
blij als de kerk je helpt, is het niet waar?
- Zou ook kunnen zonder dat je je kind liet aannemen.
- Nee, dat gaat niet. Doodschamen zou je je. En dan

25

staat het ook niet, als het meisje in betrekking gaat,
later. "Waar ben je aangenomen en wanneer?"
vraagt licht eens een mevrouw als ze niets anders te
vragen weet, en als zoo'n kind dan zeggen moet: "ik
ben niet aangenomen", dat klinkt niet.
- Tja, dat is allemaal waar, dus: aangenomen moet
zeI En nou dat liegen, waar is dat voor noodig?
- Wel, u weet mijn zuster, die naaister is in Grebbenhuizen ? Die heeft me al twee maanden geleden beloofd
dat ze komen zal om die jurken te maken, maar niks
ervan, de eene week voor, en de andere na, heeft ze
geen tijd. En nu heb ik getelefoneerd en gezegd:.
komen moet ze, want de aanneming is vervroegd, het
kan geen dag meer wachten. En nu zal ze morgen
komen, maar ze zegt: ze gaat zelf naar de pastorie om
te vragen of het waar is.
- En dan moet ik zeggen van ja?
- U zou kunnen zeggen, dat u het niet weet, dat het
nog niet vaststaat, maar dat in ieder geval alles moet
klaar zijn.
Horst schudde het hoofd. "Nee," zei hij langzaam,
"nee - voel ik niet voor, voel ik niks voor I 'k Zou me
doodschamen voor je zuster als ik nu nog niet wist,
wanneer ik inzegenen wil, en als ze even doorpraatte
zou ik me zeker vergissen. Weet je wat ik je raden zou,
vrouw Wiemers: telefoneer je zuster liever af."
- Niks ervan! De vrouw keek Horst zóó boos aan of
ze verwacht had dat hij de kleeren naaien zou. Het
vorige jaar heeft ze zes weken bij me gelogeerd toen ze
niet goed was, toen kon ze den weg naar mijn huis wel
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vinden, maar nu valt er veel te verdienen voor haar
in Grebbenhuizen en nu weet ze me opeens niet meer
te wonen.
- Waarom maak je die kleeren niet zelf? mengde nu
Suzanne zich in het gesprek, kan je dat niet? Nu,
kom dan morgen maar hier met je dochter, dan zal ik
jullie wel helpen.
De vrouw mopperde nog wat, informeerde of mevrouw wel heusch goed op de hoogte was van de mode
en nam toen afscheid met de woorden: "Maar ik ben
er om negen uur, hoor, daar moet u op rekenen. Als
we er onzen dag voor geven dan moeten we ook iets
hebben aan onzen tijd."
- Waarom doe je dat nu? riep Hetty verontwaardigd, zoodra ze de keuken uit was. Laat dat mensch
haar eigen ruzie uitvechten met haar zuster, daar
hoef jij je tijd toch niet voor op te offeren!
- Omdat ik het aardig werk vind. Ik ken het meisje,
een typisch kind in den groei, met een aardig gezichtje;
er is alles van te maken als je haar aardig aankleedt.
Je zult zelf zien morgen, hoe ze ophaalt als ze haar iets
aantrekken wat bij haar past.
- Maar we zouden gaan wandelen!
- Dat naaien kan toch wel een dag worden uitgesteld? vroeg Horst.
Suzanne overlegde. "Morgen is het Donderdag,
Vrijdag en Zaterdag kan ik moeilijk weg, de volgende
week is er allerlei extra's te doen met het oog op de
aanneming, ik weet niet of er dan van komt. Misschien is het beter dat je alleen gaat, Hetty.
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Hetty mokte.
- We zouden een goed plan voor je moeten maken,
je zoudt kunnen wandelen naar Ober-Grünbach, daar
woont een alleraardigste doktersfamilie met een paar
dochtertjes van jouw leeftijd.
Als ik thuis blijf zit ik den heelen dag mee te naaien,
overlegde Hetty bij zichzelf. Ze kende Suzanne: als die
je ergens voor opwarmde, dan ging je je per se ook
verbeelden dat je er aardigheid in had. Maar ze wilde
niet, ze verkoos niet voor zoo'n blaag van een kind en
voor die akelige haaibaai van een moeder haar
vingers te gaan zitten stukprikk~n. Zonder veel animo
liet ze zich op de kaart den weg aanwijzen naar OberGrünbach. Dwars door de bosschen moest ze en dan
een eind den heuvel op.
- Kan ik dat alleen doen?
- Als je het prettig vindt kun je August meenemen.
Maar je bent zonder hem ook wel veilig, hoor.
Den volgenden morgen hielp Hetty eerst plichtsgetrouw met de slaapkamers, ging toen naar boven haar
berglaarzen aantrekken. De zon scheen, er was geen
wind, ze vond het toch wel heerlijk om te gaan. Maar
juist toen ze klaar was klopte Horst en kwam bij haar
binnen.
- Luister eens, Hetty, begon hij, kan het je
schelen naar Almersdorf te gaan in plaats van den
tocht te maken waarop je plan had? Ik heb bericht
gekregen van een zieke daar, en ik kan zelf niet
gaan.
Hetty keek hem aan met groote oogen.
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- Dan gaat Suzanne toch zeker mee? veronderstelde ze.
- Nee, Suzanne zit immers te naaien. Het gaat om
dat oude vrouwtje dat je hier weleens gezien hebt,
moeder Slamat. Ze heeft een ongeluk gekregen, ze is
aangereden door een wagen en er is geen eten of iets in
huis. Je zoudt een en ander in een rugzak mee kunnen
nemen, en dan kijken wat er nog meer noodig is.
- Maar ik zou wandelen gaan vandaag!
- Ja juist! Almersdorf is ook wel twee uur loopen,
een heel aardige weg! Je moet brood meenemen, dan
kun je onderweg iets eten en vóór het koffiedrinken
vanmiddag kun je terug zijn. Je moet me niet zoo boos
aankijken, als ik tijd had zou ik zelf gaan, heusch,
maar ik moet naar een domineesvergadering.
- Laat Marrie dan gaan! barstte Hetty los. Of
stuur een jongen uit het dorp, of stuur iets met de
post, of laat Suzanne dat malle mensch van beneden
wegsturen en zelf gaan! Ik hoef hier toch zeker de
boodschappen niet te doen? Ik betaal toch zeker!
Ze bukte zich om een veter in te stoppen, zelf een
beetje verschrikt over haar uitval. Het werd doodstil in
het kamertje waar de zon scheen op de roode muren.
Waarom zei Horst nu niets? Even keek ze naar hem
op, van ter zijde, ging toen iets zoeken in de kast wat
ze niet vinden kon, omdat ze niet wist wat het zijn
moest.
- Ten minste .... ik bedoel .... ik ben hier toch
gekomen om aan te sterken en niet om hard te werken, zei ze na een poosje.
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Horst draaide zich om, ging de kamer uit. Bij de
deur bleef hij even staan en zei over zijn schouder:
- Wil je je koffer alsjeblieft gaan pakken? Ik zal
zorgen dat om twee uur een karretje je komt halen
om je naar Grebbenhuizen te brengen. In Frankfort
weet je een goed hotel, is het niet? Dan kun je morgen
met den vroegen trein naar Holland.
- Horst I Maar ik wil niet naar Holland.
- Dat moet je met je ouders bespreken, ik wil je
hier niet houden.
- Maar Horst, ik ben driftig geweest, ik meende
het niet.
- Kind, ik ben zelf ook driftig, en dit kan ik je wel
vertellen: je zegt in drift veel, wat je later vindt dat je
beter hadt kunnen zwijgen, maar het zijn altijd dingen
die je wel meent en meestal al heel dikwijls hebt
gedacht.
- Och nee, heusch niet! Ik hou immers van Suzanne
en ik vind het hier heerlijk ....
- En je hebt eiken keer, als je gevraagd werd een
hand uit te steken, gedacht: dat hoef ik niet te doen,
ik betaal hier toch I En nu is het uit, nu heb ik er
genoeg van. Laten je vader en moeder ergens in een
groot hotel kamers voor je nemen, dan kun je bellen
om den kellner als je iets noodig hebt en je kunt uit
wandelen gaan zooveel als je wilt, zonder dat iemand
je stoort.
- Horst, ik zal wel naar die vrouw gaan.
- Je gaat je koffers pakken, en gauw ook. Zorg dat je
klaar bent om twee uur, en nu is het beter dat we niet
88

meer praten, want ik ben ook driftig, zie je, ik mocht
ook eens dingen zeggen die ik beter gezwegen had.
Hij was weg en Hetty stond nog altijd bij de kast te
zoeken zonder te weten waarnaar. Maar heel lang
duurde dat niet, ze had al gauw een besluit gevonden.
- Nee, vertelde ze zichzelf, ik ga niet weg, vast
niet. En me zoo laten wegsturen, dat doe ik stellig
niet.
Een plan was gauw gemaakt. Ze wist waar de ruguk
lag op zolder, en bij bakkers Lize zou ze inkoopen doen.
En dan ging ze op eigen gelegenheid naar moeder
Slamat en als ze terugkwam, zou ze met Horst praten.
Op tafel legde ze een briefje, waarop ze geschreven
had waar ze heen wilde, toen liep ze naar beneden,
glipte de voordeur uit. In de woonkamer hoorde ze
Suzanne en Horst praten, zeker over haar, in de keuken
waren vrouw Wiemers en haar dochtertje bezig.
Straks gaat Suzanne natuurlijk naar boven om met
mij te praten, begreep Hetty. Ze zou op een keer weleens tegen mevrouw Vogel zeggen, dat ze het heusch
niet gemeend had, maar toch liever als ze eerst zelf iets
had gedaan; op het oogenblik zou ze haar niet graag
onder de oogen gekomen zijn.
De weg naar Almersdorf was werkelijk heel "aardig",
maar liep steil bergop en Hetty had bij haar inkoopen
er wel aan gedacht dat er iets goed te maken viel,
maar niet dat ze elk pond suiker en ieder pak koffie of
meel op haar eigen rug twee uur ver dragen moest. Het
werd warm en haar rug deed haar pijn. Een paar maal
moest ze ook den weg vragen; kon ze niet door het
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bosch gaan ? Was er geen weg, die wat minder steil
bergop ging?
- Moet je wel heusch naar Almersdorf? vroeg een
vrouw haar bij een huis langs den weg, waar ze geklopt had. Almersdorf, daar staan net drie boerderijen.
Ga liever naar Hoog-Haarlen, daar heb je een mooi
uitzicht en een restaurant waar je koffie kunt drinken. En toen Hetty volhield dat ze heusch naar
Almersdorf wilde, werd de vrouw boos en wees haar
onduidelijk, dat ze "maar links houden moest". En
Hetty zwoegde weer verder, en hoopte dat ze gelegenheid krijgen zou alles precies te vertellen als ze thuiskwam.
Ze begon al bang te worden dat ze verdwaald was,
toen ze achter zich een kar hoorde aankomen. Een
boerenkar was het, met een os ervoor. Er zat een jonge
boer op in een blauwen kiel, die een lied neuriede.
- Meerijden? vroeg hij, toen hij haar voorbij reed.
- Ik moet naar Almersdorf.
- Kom ik wel in de buurt, stap maar op.
Hetty klauterde op den bok. Een auto was het niet,
maar je zat ten minste.
- Ik zou dien bult maar afleggen, raadde de man.
Waar moet je naar toe met zoo'n zwaar pak?
- Naar de oude vrouw Slamat. Ik kom van dominee
Vogel, die had zelf geen tijd. Och, toen heb ik maar
aangeboden om te gaan.
- Had hij geen tijd? Tuin nog niet in orde zeker.
- Ze zorgen voor alle menschen uit de buurt, behalve voor zichzelf.
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-1 a, dat heb ik al gehoord, mijn zuster woont in
Rosbach. Ze ben net gek, onze dominee en zijn vrouw,
zegt ze altijd. Ben jij er om te helpen?
- Ik ben er gelogeerd, voor mijn plezier. Ik kom
uit Holland.
- Zoo, zei de man, Holland, da's een best land.
Een beetje dom zijn de menschen er, maar goeie lui.
- Bent u dan in Holland geweest?
- Een dag, ja, in den oorlog. Ik lag toen in Vlaanderen, maar het eten wat we kregen was zoo slecht,
dat een kameraad en ik op een vrijen dag Holland
eens in zijn geloopen, om erwtensoep te eten. We
hadden hoop dat ze ons wel interneeren zouden j
waren we van de heele bende af geweest, maar mis,
de veldwachter die ons pakte, liet ons weer loopen uit
medelijden!
- Was u daar niet blij om?
- Nee hoor, in het intemeeringskamp zal het eten
ook wel niet zoo goed geweest zijn als in het kroegje de
erwtensoep, maar toch allicht beter dan in het Fransche gevangenkamp, waar ik later terechtkwam. En
daar was het nog heilig, vergeleken bij het leven als
Duitsch frontsoldaat. Mensch, daar heb je geen voorstelling van! Dagen hebben we gemarcheerd door
België, en altijd regende het. Wat ze daar wegen noemen, dat noemen wij hier blubbersloten. Mijn linkerschoen zit er nog, in een van die modderpoelen, als de
een of andere Belg hem niet gevonden heeft. Kon ik
drie dagen loopen op één schoen, om den anderen voet
wikkelde je een paar lappen!
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- Maar dat kan toch niet, daar kun je toch onmogelijk op marcheeren !
- Och juffrouw, er kan zoo'n hoop. En er komt een
punt, dan weet je niet meer of je nog loopt of niet, je
weet alleen dat je pijn hebt overal en dat je linkerbeen
zoo zwaar is als een molensteen. En toch kom je
vooruit. Dat komt, omdat de anderen naast je loopen,
ze nemen je mee. En de muziek, dat helpt, daar gaan
je voeten van bewegen, al heb je geen kracht meer.
- Bent u in de loopgraven geweest ook?
De boer begon te fluiten, zachtjes voor zich heen,
een wijsje dat Hetty in het dorp ook wel gehoord had.
Pas toen hij aan het eind kwam, gaf hij antwoord.
- De loopgraven, juffrouw, daar moet je een soldaat
liever niet naar vragen. Wat je ervan zegt, het is altijd
veel te weinig. De hel, da's er nog een veel te mooi
woord voor, de hel kan nooit zoo verschrikkelijk
wezen; uitgesloten, dan zou zij allang uit elkaar
gebarsten zijn.
- Bent u er lang geweest?
- Weet ik niet, of dat lang was of kort. Maar ik weet
nog goed hoe ik er vandaan ben gekomen. Op een dag,
dat we een stormaanval deden, viel ik in een gat,
waar een granaat in den grond geslagen was, en daar
heb ik twee dagen ingezeten met een verstuikten voet.
Het was alweer de linker, dat schijnt mijn ongelukskant te wezen. Eindelijk vonden een paar Amerikanen
me, en namen me gevangen. Eerst schrikte ik erg
natuurlijk, de vijand! Maar het viel best mee. De
vijanden zijn ook menschen, precies als jezelf. 't Eerste
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wat ze deden was een aandenken vragen, "souvenir de
Boche" . De eene moest mijn horloge hebben en de
andere den ketting en de derde nam mijn sigarettenkoker mee. Dat speet me, het was een cadeau geweest
van mijn meisje, maar er zat gelukkig niets meer in, de
laatste had ik opgepruimd den vorigen dag. En ik ben
best behandeld, hoor, eerst in het ziekenhuis en later
in het kamp. Je kreeg slecht eten natuurlijk, maar wat
zal je daaraan doen, er was natuurlijk net zoomin iets
te koop als bij ons. Later werd ik op het land ingekwartierd, omdat ik het boerenwerk kende; bij mijn
ouders thuis werkte een Franschman. Je zou zoo
zeggen: het zou practisch er geweest zijn als ze ons
maar hadden omgeruild, maar zoo is de oorlog, alles
moet zoo raar mogelijk.
- Vreeselijk moet het zijn.
- Ja, verschrikkelijk. Maar hij nam er zijn pijp toch
niet voor uit zijn mond, alles kwam er uit op denzelfden gelaten toon. "Een mensch kan veel uithouden",
scheen zijn heele houding te zeggen.
Ze waren op een vlakte gekomen, waar hei groeide
en lage denneboompjes. De boer liet den wagen stoppen
en wees Hetty hoe ze verder loopen moest. "En voor
je teruggaat moet je nog maar eens vragen, je hebt
een heelen omweg gemaakt."
Hetty hing den zwaren rugzak weer om en na tien
minuten baggeren door de hooge hei vond ze het
gehucht: een paar boerderijen met bouwland er
omheen en een klein hutje, niet veel meer dan een
hoopje steenen, dat schuin tegen een boom aanhing,
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met een gat in het dak waar rook uitkwam, en van
voren iets dat op een deur leek. Misschien zou het
verstandig geweest zijn de etenswaren eenvoudig voor
de deur te leggen en dan weg te loopen, maar Hetty
wilde toonen, dat ze hartelijk en flink kon zijn en dus
klopte ze aan. "Een mensch kan veel uithouden,"
troostte ze zichzelf.
Er kwam geen antwoord en met een schok van
vreugde bedacht ze: misschien was het mensch alweer
beter, dan kon ze haar cadeautjes hier achterlaten en
meteen teruggaan. Ze deed de deur open: binnen was
het bijna donker, maar er brandde een walmend
vuurtje, waarbij een mannetje te rooken zat.
- Woont vrouw Slamat hier niet? vroeg ze.
De man keek haar aan en wees naar een hoek van
het vertrek, en nu kwam de stem van het oude vrouwtje:
,,0 mooie jonge dame, kom jij me opzoeken? Och
nee maar, zooiets is me nog nooit gebeurd! De menschen zeggen wel dat God zijn raven niet meer stuurt
om de menschen te spijzigen, maar nu pas zie ik dat ze
gelijk hebben: zijn engelen stuurt hij! Je hebt toch
zeker wat voor me meegebracht?"
Hetty ging naar het bed, waarop een geraamte in een
"donkerwit" jakje zat en liet haar rugzak kijken. Het
oudje haalde er een voor een de zakjes uit en begon
te snikken van vreugde.
- Heb ik het niet gezegd, als mevrouw dominee maar
weet dat ik ziek ben, dan stuurt ze me zeker iets!
Achilles kom toch eens kijken: koffie en meel en
suiker en boter. En wat is dat: rijst? Dat is een ver94

gissing natuurlijk, kippen houd ik er niet op na. Zie je,
jij wilde er niet naar toe, lui beest, als je gegaan was
hadden ze er allicht een pakje tabak bij gedaan voor
jou. Net goed, nou zit er een reep chocola in voor den
jongen van Mulder, die er voor me is heengeloopen.
Hij zal hem hebben ook, het goeie kind, de helft ten
minste. Ik lust zelf ook wel een stukje. En dadelijk
krabden haar vingers het papier los en begon ze te
zuigen aan de chocola.
- Neemt u toch een stoel, mummelde het vrouwtje
al snoepende. Ik zou u wel graag een kopje koffie
aanbieden, maar ik kan zelf geen water opzetten en
die leelijke vent daar wil geen poot uitsteken. Dat is
een stuk narigheid I Het is mijn schoonzoon, weet u,
de man van mijn dochter zaliger. 0, hij is toch zoo
slecht! Nooit wil hij werken, hij doet het gewoon niet.
Eerst heeft mijn dochter het geld voor hem moeten
verdienen, zoo'n mooi meisje als dat toch was! En zoo
lief en zoo flink - heusch, ze was een beteren man
waard geweest, dat zegt iedereen. Maar ze had zich
aan dien kerel verkeken, wat zal je eraan doen? Dat is
erfelijk in onze familie lijkt het wel: mijn man deugde
ook niet. En toen ze dood was, mijn dochter weet u,
toen is dat ellendige brok ongeluk bij mij ingetrokken,
en ik moet maar zien hoe ik voor ons allebei aan den
kost kom. Uren ver moet ik er om loopen, want je kan
niet eIken dag bij dezelfde menschen komen en een
boterham vragen, ze zouden gaan denken dat je een
bedelares was! En wil u gelooven, nou dat ik ziek ben,
heb ik tegen hem gezegd: ga jij nou deze week, al is het
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maar alleen bij de vaste klanten, waar ik altijd wat
krijg, maar hij wil niet.
- Staat toch zeker niet voor een man, bromde het
kereltje bij het vuur, dat zich tot op dat oogenblik gehouden had of hij stokdoof was.
- Als ik u was zou ik hem het huis uitzetten,
raadde Hetty, die op een wankelen stoel bij het bed was
gaan zitten.
- Och, dat kan ik toch niet doen, het is de man van
mijn eigen dochter, mijn eenige kind! Als ik die op
straat zet, dan kon ik evengoed dood zijn, dan had
ik niks meer om voor te zorgen. En hij zou niet gaan
ook, waar zou hij naar toe moeten? Wat zegt u? Dat hij
welleeren zou, op eigen beenen te staan? Och nee, als
je jong niet geleerd hebt aan te pakken, dan krijg je er
later den slag ook niet meer van beet.
Hoe jong zou je dat moeten leeren? Stel je voor dat
je later zoo'n sukkel werd als dat ventje daar bij het
vuur? Vlug stond ze op.
- Ik heb zelf geen koffie noodig, zei ze, maar als u
het graag heeft zal ik wel gauw een kopje voor u
zetten.
- Och wat bent u goed, u bent zeker een zuster van
mevrouw dominee. De ketel staat naast het vuur,
water moet u buiten halen, er zal nog wel wat zijn in
de regenton.
In een glibberige groene, half verrotte regenton
vond Hetty wat water, waarmee ze het zwart-berookte
keteltje vulde, dat ze boven het vuur hing. De kopjes,
die in een hoekkastje stonden, kleefden van het vuil.
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Hetty waschte ze in een aarden kom en droogde ze
met haar eigen zakdoek af, het dweiltje, dat daarvoor
bedoeld geweest was, gebruikte ze als stofdoek, en
daarna veegde ze met een heibezem den vloer.
- Ga een beetje op zij, commandeerde ze Achilles,
zoo kan ik niet vegen onder je stoel.
- Ook heelemaal niet noodig, gromde de man. Maar
Hetty keek hem zoo vernietigend aan, dat hij toch
deed wat ze zei. Toen ze het vuil - een respectabele
hoeveelheid - naar buiten geveegd had, kookte het
water en zette ze koffie.
- Wilt u zelf ook niet een kopje? drong het oudje
aan. Kom, ik gun het u best en u mag er zoovee1
suiker in doen als u wilt. Ze is lekker hoor, en zoo
sterk, echte rijkeluiskoffie. "
- Zeker voor mij te goed, zei Achilles tegen het
vuur.
-1a, veel te goed, beaamde zijn schoonmoeder.
1 ammer dat meneer en mevrouw dominee ze zelf niet
kunnen proeven. Maar och, die zullen er nog genoeg
voor beloond worden, die krijgen een leuningstoel in
den hemel, allebei, dat zult u zien. Naar het kasteel
Grebbenhuizen heb ik ook een boodschap gestuurd,
maar ik heb niets gehoord en dat terwijl ik er al jaren
kom, iederen Vrijdag, weer of geen weer. Nee, dat is
niet mooi. Maar ze kunnen 't ook niet zoo goed meer
doen tegenwoordig, die adellijke heeren. Ze beleven
moeilijke tijden, met al die communisten en met de
arbeiders die denken dat ze evenveel zijn als de rijkelui,
omdat ze even hard kunnen schreeuwen.
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Ga een beetje op zij, commandeerde ze Achilles, zoo kan ik niet vegen
onder je stoel.

Hetty luisterde maar half, ze worstelde met een
gedachte. Het menschje was zoo vuil, zou het niet haar
plicht zijn .... ? Er was nog warm water, en Suzanne
deed het ook bij haar patiënten in het dorp, dat wist ze.
Die waren denkelijk niet zoo vies, maar hoe vuiler hoe
noodiger. Het hart draaide haar om, maar ze was
gegaan om te toonen dat ze wel iets kon.
- Wilt u zich niet eens wasschen? vroeg ze met een
stem die een beetje beefde.
- Ja, dat zou heerlijk zijn, piepte de zieke. Mijn
handen zijn toch zoo vuil, maar natuurlijk, die vuilpoes daar bij de kachel heeft er nooit over gedacht mij
water te geven om ze te wasschen.- U bent een engel,
dat is te merken aan alles.
Hetty herademde. Je hoefde de menschen toch ook
niet te dwingen tot iets, waar ze blijkbaar niet aan
gewoon waren. En ze liet het oude menschje haar
handen wasschen in de kom waar ze de kopjes in had
omgespoeld.
- En nu moet ik weg, zei ze. Dominee zal zelf
komen zoodra hij tijd heeft.
Het begon al donker te worden toen ze thuiskwam,
de Vogels stonden bij het hek naar haar op den uitkijk.
Horst kwam haar tegemoet.
- Kind, ben je verdwaaldl vroeg hij, we werden al
ongerust.
- Een klein beetje, bekende Hetty. Maar er was
veel te doen, dat begrijp je. Alles was vervuild.
- En ben jij toen aan het opruimen gegaan? Maar
lieve meisje ....
99

- Ja, wie zou het anders doen, zei Hetty, kwasi
onverschillig. Zeg - ik mag toch wel hier blijven?
- Och natuurlijk! riep Suzanne. Horst is zoo'n
driftkop, die zegt altijd dingen die hij niet meent!
Hetty vroeg maar liever niet of driftige menschen
niet eigenlijk juist wêl meenen wat ze zeggen.
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ET was een Zondagavond, kort na Paschen en
zulk mooi zomerweer, dat de Vogels met hun
logeetje in den tuin zaten. Hetty zat hout te
snijden: een kandelaar moest het worden, voor moeders verjaardag, maar ze schoot niet hard op, ze zat
te bedenken hoe het ding geschilderd zou moeten
worden om te passen in een van de kamers thuis, maar
hoe ze hem ook verfde in haar verbeelding, altijd werd
hij te fel en te opvallend voor die omgeving.
- De badkamer zou de eenige plaats zijn waar hij
zou kunnen staan, overlegde ze.
De kinderen Akkerman waren weg, al een paar
dagen. De moeder was uit het ziekenhuis terug en ze
had zoo naar de kinderen verlangd, dat ze de jongens
thuisgehaald had, hoewel Suzanne had aangeboden ze
voorloopig nog te houden. En Suzanne had moeten
toegeven. Dat was het moeilijkste bij alles wat je voor
de menschen probeerde te doen: je moest ze vrij laten,
ook al deden ze onverstandig.
Nu zat ze kousen te stoppen: een werkje dat was
blijven liggen de vorige weken, en Horst had beloofd
voor te lezen, maar hij zat met het boek op schoot, en
keek zijn vrouw aan.
- Suzanne, zei hij, heb je wel eens gehoord van het
vierde gebod? Toe, ga eens prettig zitten luieren, dat
kon je vroeger zoo goed.
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- Dan heb jij morgen geen sokken.
- Dat heb ik er best voor over.
En hij gooide alle naaigerei in het mandje en probeerde Suzanne de sok, waar ze aan bezig was, uit de
hand te nemen.
- Horst, toe, geen gekheid.
- W èl gekheid. Gekheid is een van de noodzakelijkste
levensbehoeften.
- Heele kousen ook.
- Och wel nee. Knip er de voeten af, als je geen tijd
hebt ze, te stoppen.
- Onzin, dat is veel te koud! Om dezen tijd van het
jaar, stel je voort
- Suzanne, heusch, ik heb veel liever koude voeten
dan een vrouw die zich overwerkt. De sokken zijn
gemaakt voor den mensch en niet de mensch voor de
sokken.
- Foei Horst, bedenk dat je dominee bent!
-Vind je dat profaan? Wat zijn jullie vrouwen toch
oppervlakkig. Dacht je dat het minder erg was een
afgod te maken van je kousen dan van den Sabbath?
- Nee, daar heb je gelijk in. En plotseling besloten
legde Suzanne de kapotte sok op het mandje en keek
achterovergeleund in haar stoel toe, hoe haar man het
gehate verstelwerk naar binnen droeg.
- Je weet wel, als ik niet zoo dolgraag luierde, zou
ik het veel vaker doen, zei ze tegen Horst, toen hij
terugkwam en haar een zoen gaf. Dominee Vogel
begon te lezen en Hetty luisterde en kerfde, zonder bij
een van beide bezigheden haar volle aandacht te
102

hebben. Een historisch verhaal van KeIler was het:
thuis zou ze er niet naar hebben omgekeken, maar het
paste wel in deze omgeving. Heldenmoed, liefde, trouw,
dat waren begrippen die je alleen uit boeken kende en
waar je eigenlijk om lachte, maar toch: hier in het dal,
in de bosschen en op de heuvels, paste beter een dolende
landsknecht die zocht naar zijn liefste, dan op de hei bij
Tuilenburg. Zouden de menschen vroeger beter geweest zijn dan nu, anders, romantischer?
Horst liet zijn boek zakken.
- Er wordt naar ons gezocht, zei hij, ik hoor
kloppen tegen de voordeur, nee, niet opstaan, misschien gaan ze wel weer weg.
Maar een oogenblik later kwam een troepje jongens
en meisjes den tuin in; ze bleven op een afstand staan.
- Wat is 't? vroeg de dominee, niet heel toeschietelijk dit keer.
Er kwam geen antwoord, tot een groote jongen, met
lang geel haar en een frisch, brutaal gezicht zei: HIk
zie wel, dat u geen tijd hebt, dominee."
- Wat wil je van me, Adolf? Kom, voor den dag
ermee.
- Willen? Niks. Als u tijd gehad had, zouden we
graag gedanst hebben, maar u bent aan het lezen, we
zien wel dat u geen tijd hebt.
- Jongens, zei de dominee, ik zal jullie eens iets
leeren. Als je graag wilt dat iemand iets voor je doet,
dan moet je het vragen, niet erom heen draaien. Kijk,
dan gaat er een van jullie voorop, Adolf bijvoorbeeld,
omdat dat de brutaalste is, en die zegt: meneer, we
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kwamen u vragen of u zoo vriendelijk zoudt willen zijn
voor ons gitaar te spelen, we wilden graag dansen.
- Mevrouw moet ook
mee! riep er een uit den
troep.
- En wil mevrouw
meekomen om ons nieuwe
dánsen te leeren, zeg je
er dan bij. Dan zeggen
wij: natuurlijk, graag, en
dan gaan we allemaal
samen ....
- Doe toch niet zoo
model, riep Suzanne er
tusschen door, dat is niets
dan het bedelen om uitstel van executie, omdat
je geen trek hebt uit dien
stoel te komen. Haal
maar gauw je gitaar, het
is best, hoor jongens.
- Ga je misschien ook
mee? vroeg ze Hetty.
- Is er bal? En waar?
- Och wel nee, we
... dat gespring van boerenkindegaan volksdansen doen op
ren kon ze zich best voorstellen.
het kerkepleintje.
Nee, Hetty had geen zin, dat gespring van boerenkinderen kon ze zich best voorstellen. Ze bleef zitten
snijden, bij het licht van de petroleumlamp, die meI04

vrouw Vogel nog gauw naar buiten had gehaald.
August, met wien ze intiem bevriend was geraakt, lag
aan haar voeten en ze hoorde van achter de kerk het
geluid komen van de gitaar en het zingen van de
jeugd. Wat waren de Hessen toch muzikaal, ze zongen
driestemmig en heelemaal niet lijmerig zooals de
Hollanders. Je zag hier ook veel meer aardige, jonge
meisjes en flinke jongens dan in Tuilenburg, een heel
ander ras was het.
Ze liet het mes rusten, keek naar de muggen, die ook
dansten, op hun manier. Wat was het lang geleden dat
ze zelf gedanst had, jaren leek het I Het was op een
groote partij, aan huis bij haar nichtjes, Lot en zij
waren de allerjongsten geweest. Ze had met Eric
gedanst, een paar keer zelfs, en Lot had er later
eindeloos veel grapjes over gemaakt. Ja, zoo ging het,
eerst praatten de menschen je aan dat je verliefd op
elkaar was en als het dan anders uitkwam, praatten
ze je weer aan dat je daar ontroostbaar over .was. Zelf
mocht je dat niet beslissen, zoo min als welke jurk je
dragen mocht en wat je mooi vond.
Zou Eric nog ooit aan haar denken? Waarschijnlijk
niet, hoogstens zou hij, als hij in Tuilenburg kwam,
eens terloops vragen: Waar is Hetty Breede toch? en
dan zou hem worden verteld dat die voor haar gezondheid in Duitschland zat en natuurlijk deden daarover
al weer allerlei wonderlijke verhalen de ronde. 't Kon
haar niets schelen, maar toch kreeg ze een kleur van
kwaadheid, als ze er aan dacht.
Ze begon zich verlaten en zielig te voelen en ze
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bukte om den hond te streelen, die haar met groote,
sentimenteele oogen aankeek.
- Ja, hè August, zei ze, jij hebt ook heelemaal geen
vriendjes om mee te spelen en als je een soortgenoot
ziet, hebben jullie dadelijk ruzie. Enfin, je huichelt
tenminste niet, dat is altijd iets.
Ze werd opgeschrikt uit haar overpeinzingen door
voetstappen op het tuinpad en toen ze opkeek zag ze
een meisje staan dat nogal eens op de pastorie kwam.
Een zusje van Adolf en een van de dorpsschoonen.
- Ik kom u vragen, of u mee wilt komen dansen,
zei ze. U zoudt er ons een groot genoegen mee doen.
- Het is heel vriendelijk van je, maar ik ken jullie
dansen niet.
- Dat gaat vanzelf, wij hebben ze ook geleerd van
mevrouw. En iedereen moet meedoen, zeggen we
altijd, er mag geen scheiding zijn in het dorp.
Wat verlegen stond Hetty op, het was een beetje
raar, gerekend te worden onder de bewoners van het
dorp, maar ze vond het eigenlijk wel aardig. Op het
kerkepleintje zat Horst op een steen met zijn gitaar,
Suzanne stond midden in den kring van jongens en
meisjes, legde een nieuwen dans uit. Onder de boomen
stonden de ouderen te kijken, en bij het zingen viel zoo
nu en dan een vrouwenstem of een zware bas mee in.
Hetty kreeg een plaats tusschen de beste dansers, en
met wat maatgevoel en een beetje goeden wil had ze
gauw den slag beet.
Lachend en warm stond ze na de eerste ronde naast
Suzanne.
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-1 e vondt· het toch wel goed, dat Geertje je
kwam halen? vroeg Suzanne fluisterend. Ze hadden
het zelf bedacht.
- Eenig vind ik het!
Ze had nog nooit zoo leuk gedanst, in den maneichijn en dan buiten! Er zat rhythme en gang in de
melodieën, er zat rhythme en gang in de jongens en
meisjes, de liedjes die ze zongen waren geestig en
frisch. Pret had hier iedereen, al kreeg je geen lekkers
en wijn en al was er geen bekend-goed strijkje. Je
had plezier omdat je jong was allemaal samen.
- Kan er nu niet eens een ander spelen? Kom Heinz,
ik wil zelf ook weleens een toertje meedoen, jij kan me
best aflossen.
Horst sprong van zijn hooge zitplaats af en gaf zijn
gitaar aan den zoon van Marrie, die belast was met de
zorg voor de beesten van de pastorie, een mageren
jongen, met verstandige zachte oogenj hij speelde goed,
maar langzaam en droomerig, net zooals hij er zelf
uitzag. Dadelijk werden de bewegingen van de dansers
ook anders, daarnet hadden ze hun levenslust gedanst,
nu lag in alles een zacht-weemoedige stemming, net als
Hetty daareven zelf gevoeld had, toen ze alleen zat bij
de lamp. En opeens begreep ze: zulke buien had niet zij
alleen, die kenden al die dorpsjongens en meisjes ook.
Ze was geen vreemde, die er niet bij hoorde, was net
als de anderen.
"Eenzaam ga ik hier en zoek,
Naar een vriend van mij,
Naar een vriend van mij,"
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zong de kring. En dan, met iets triomfantelijks:
"Kijk eens wien ik hier nu vind?
Zie dat is mijn hartevrind !"
Hetty zag Adolf voor haar buigen, lachend boog ze
terug, en maakte een rondedansje met den jongen, die
haar recht in de oogen keek met iets als een lachje om
zijn mondhoeken. "Zoo kan Eric ook kijken," dacht
Hetty. ,,'t Jo, dat moest hij weten, dat ik hem vergelijk
met een dorpsjongen."
- Zou ik hem heusch ooit vinden? vroeg ze aan
Suzanne, toen ze een paar minuten later samen naar
huis liepen. Horst was nog even blijven praten.
-Wie?
- Mijn - nu ja, ik bedoel wat ze in het liedje "hartevriend" noemen.
- Dat weet ik niet, zei mevrouw Vogel lachend,
maar toen ze zag dat Hetty ernstig keek, werd ze ook
eventjes ernstig. Ik denk haast van wel, maar och,
ook alleen kun je heel gelukkig worden.
- En weet je het altijd dadelijk, dat iemand "het" is?
Waar kun je dat aan merken?
- Doordat je van hem houdt, natuurlijk.
- Ja maar, Suzanne, hoe weet je dat je van iemand
houdt? Ik heb wel eens hooren zeggen: als je uit zijn
kopje zou willen drinken, zou dat waar zijn?
- Dan houdt Horst van iedereen en ik van niemand.
Nee, weet je hoe je het merkt? Doordat je jezelf vergeet, als je bij dien ander bent, en veel liever doet wat
die ander prettig vindt dan wat jezelf van plan was.
J08

- Hè nee, meen je dat? Meen je dat heusch? Moeten
wij meisjes dan allemaal doetjes zijn, die doen wat de
man zegt?
- Hetty, jij bent geen doetje, heelemaal niet, en dat
word je ook nooit. Als een doetje me om raad vroeg,
zou ik waarschijnlijk net het omgekeerde zeggen: je
kunt merken dat je van iemand houdt doordat je alles
tegen hem durft zeggen wat je op je hart hebt, en
doordat je je eigen wil durft doorzetten bij hem. Maar
jij, je wordt .niet gelukkig als je geen man krijgt waarvan je voelt dat hij sterker is en waarnaar je je schikt.
En nu ga je een, twee, drie, naar bed, want je hebt
stellig nog een jaar of vijf den tijd, voor je te staan
komt voor dit probleem!
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R moet iets aan gedaan worden, zoo gaat het niet
langer.
- Ja Horst, maar wat wil je er aan doen?
Suzanne was op ziekenbezoek geweest in het dorp
en stond haar handen te wasschen met schuurzand.
Onderwijl had ze verteld van haar ervaringen: een
zieke man, een zwak vrouwtje en vijf kinderen tusschen de tien jaar en de tien weken. Er was gebrek
aan alles, maar aan niets zoo erg als aan water. De
man haalde anders 's morgens, voor hij naar zijn werk
ging, een paar emmers vol. "En als je dan een beetje
zuinig aandoet, gaat het wel," had het vrouwtje
gezegd. Maar zij kon geen vollen emmer zoo ver
dragen, ze kon ook geen drie kwartier van huis, ze
stuurde de oudste kinderen weleens met een kruiwagentje en een emmer, maar meer dan de helft van
het water was natuurlijk vermorst of opgedronken voor
ze er mee thuis waren.
- Maar er kan toch wel iemand 's morgens een paar
emmers water voor haar halen I meende Hetty. Ze zou
bijna lust gehad hebben, het zelf te probeeren.
- Ja, natuurlijk kan dat, en ik zal er wel achterheen
zitten dat dat gebeurt ook. De buren moeten zich
schamen. Maar wat schieten we daar feitelijk mee op?
Twee emmers, vier als het mooi is, en die staan dan
uren lang in een benauwde stoffige kamer voor ze
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worden gebruikt! AIs er straks veel werk is op het land
is er bijna geen gezin meer dat zich den tijd gunt
behoorlijk water te gaan halen, en dan kleven de
kinderen aan den muur van vuiligheid. Ja heusch
Hetty, het is een feit, ze zien er aardig uit onze kinders,
maar de vervuiling is verschrikkelijk.
- Ze schijnen toch meestal weer los te komen van
die muren.
- Ja, maar dat ligt aan hun lenigheid, niet aan het
gebrek aan kleefstof. Ze gaan ook nogal eens baden op
eigen gelegenheid, en dat kunnen we bevorderen
natuurlijk. Maar we krijgen hier geen behoorlijken
toestand voor we een waterleiding hebben.
- In den gemeenteraad is er over gesproken laatst,
maar het is te duur.
- Och wat, te duur! AIs de mannen er maar zelf den
last van hadden, in plaats van de vrouwen, dan was het
niet te duur! De vrouwen weten hier hun stemrecht
nog niet te gebruiken, dat is het. Bij de gemeenteraadsverkiezingen moesten ze dit als eersten en
eenigsten eisch gesteld hebben: water, water water!
AIs ze maar aan wilden pakken, dan was er water
binnen de drie maanden!
- Waarom pak jij dan niet aan? vroeg Hetty uitdagend. Als Horst erg stond te razen had ze altijd het
gevoel dat het tegen haar ging.
- Ja, dat ga ik ook doen, ik ga den burgemeester
vragen of hij mij met het werk wil belasten.
- Maar Horst! riep Suzanne verschrikt, je kunt
toch geen waterleiding aanleggen, jij I
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- Ik zou wel eens willen weten waarom een ander
dat zou kunnen en ik niet? Je weet wel, Heinz heeft al
twee jaar geleden een plan ontworpen en me alles
uitgelegd. Ik heb eindeloos geprobeerd de menschen
hier aan hun verstand te brengen, hoe het zou kunnen
zonder veel onkosten, nu ga ik het zelf probeeren.
- Je meent het toch niet? vroeg Hetty onge1oovig.
Hij had gekheid staan maken 1
Maar Horst was op zijn paardje. "Natuurlijk meen
ik het! Ik weet dat het kan, ik heb het uitgerekend zoo
dikwijls ik langs het meertje kwam." En hij ging niet
eens in op een zachtzinnige vraag van Hetty, waarom
hij iederen keer opnieuw iets uitrekende nadat hij een
keer tot een bevredigende slotsom gekomen was.
Als Horst iets in zijn hoofd had, zette hij door: een
week later had hij den gemeenteraad overgehaald hem
opdracht te geven tot het aanleggen van een waterleiding voor een sommetje geld, zóó klein, dat een
ander er geen dakgoot voor zou hebben willen construeeren. Maar Vogel was vol moed. "We gaan de
menschen zelf aan het werk zetten; als alles met eigen
krachten gebeurt, dan is er geld genoeg, geld te veel."
En op een avond kwamen de grootmachtigen van
Rosbach bijeen in de woonkamer van de pastorie om
de zaak te bespreken. Suzanne had koffie gezet, sterke
koffie, en voor dien eenen dag van alle melk den room
afgeschept, en ze had koekjes gebakken met veel
suiker er in. Hetty, die ook graag helpen wilde, trok
een donker japonnetje aan, spelde zich een servet voor
bij wijze van schortje en ging met een blad naar binnen.
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Ze keek de aanwezigen een voor een aan en liet zich
toen door mevrouw Vogel vertellen wie het allemaal
waren.
- Het meneertje met de kromme beenen is de burgemeester. Hij is de zoon van een rijken boer, te zwak
voor het werk op het land en te dom om handel te
drijven, daarom heeft zijn familie hem aan dit baantje
geholpen. Ze vinden hem erg geschikt, want hij kan
mooi schrijven en hij heeft nooit moeilijkheden met
wien dan ook, want hij geeft altijd gelijk aan wie het
hardste op zijn poot speelt. De groote kerel die naast
hem zit is de molenaar, de eenige ondernemer van het
dorp. Hij is een man, een karakter, maar hij kent maar
één belang: dat van zijn molen. Zijn bittere vijand zit
naast hem: Frohn, de leider van de socialisten. Die
heeft zijn aanhangers onder de jongens die een paar
jaar geleden gewerkt hebben op een fabriek in Grebbenhuizen, die nu weer opgeheven is. We hebben hem
meer noodig dan iemand anders, want hij moet de
werklooze jongens er toe brengen het graafwerk
te doen. De beslissing zal voor hem moeilijk zijn,
want wat moet het zwaarste wegen: de belangen van
het dorp, of die van zijn partijgenooten, die als ze
werken graag normale loonen verdienen.
- En den ouden boer Marsveld ken ik, hij heeft me
den avond dat ik kwam, Rosbach gewezen. Waarom
is hij er?
- Hij is de oudste boer, een man naar wiens raad de
anderen graag luisteren. Een typische boer. Heel
vroom, heel gesloten, heel moeilijk te kennen. Voor
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de belangen van het rijk voelt hij mets, tegenover de
stadsmenschen zal hij met een onverstoorbaar gezicht
hard zijn, voor hem zijn dat geen menschen. Maar er
zit misschien nog een restje gevoel bij hem dat het
dorp één is, dat je daarvoor gezamenlijk iets doen
moet. De heerenrechten zijn hier nog zoolang niet
afgeschaft. Och Hetty, als je die menschen goed
begrijpt, dan kan je de heele politiek van het rijk, of
eigenlijk van de heele wereld volgen: overal vind je dezelfde types: ambtenaar, ondernemer, arbeider en boer.
Hetty ging naar binnen met een tweede kopje koffie,
maar kwam teleurgesteld terug.
- Ze schieten niet op! vertelde ze. Horst heeft het
met Frohn aan den stok over de kansen van een
staking, ik weet niet waar, en van de waterleiding is
heelemaal geen sprake.
- Dat komt wel. Ook een kopje koffie?
- Als er genoeg is?
- Dat moest er nog bij komen! Als ik één keer in het
jaar iet$ lekkers maak, dan wil ik er zelf ook plezier
van hebben! Alleen, je moet een paar kopjes gaan
halen uit de kamer, ik ben zoo dom geweest er geen
mee te nemen.
- Dat durf ik niet, de molenaar zit voor de kast. En
hij is zoo dik, hij wordt vast kwaad als hij op moet
staan.
- Dat is waar, neem dan het steelpannetje maar.
Of wacht, ik zal de waschtafelglazen halen.
Hetty ging ondertusschen eens even luisteren aan
de deur.
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- Nu hebben ze het over de beste manier van hooi
drogen, zei ze met een zucht, dat wordt nachtwerk.
- Daarom heb ik de koffie flink sterk gemaakt, er is
nog voor een derde kopje ook.
Toen Hetty om halftien nog eens naar binnen ging
met de laatste stukken koek en warme melk in plaats
van room was het stil geworden in de kamer. Alleen
Horst had het woord en zijn gezicht stond strak, bijna
hard, zijn blauwe oogen leken donker, zoo groot en
glanzend waren de pupillen. Hetty sloop rond, deed een
extra-schep suiker in den kop van den molenaar, en
stopte den socialist het laatste koekje toe. Ze had er
zelf ook wel trek in gehad, maar hij zag er zoo hongerig
uit en het graafwerk was van groot belang.
- Ze zitten er bij met gezichten als oorwurmen,
berichtte ze, en Horst heeft het over den toren van
Babel.
- Ja kind, dan zullen we het heele Oude Testament
eerst door moeten en dan het Nieuwe en dan natuurlijk
de kerkgeschiedenis. Als jij liever naar bed gaat?
- 'k Denk er niet aan, ik moet weten hoe het afloopt.
- Ga je morgen ook mee naar het kasteel?
-Wat moeten we daar doen?
- Wel, als de menschen hier beloofd hebben mee
te werken, en dat moeten ze, voor dien tijd laat Horst
ze gewoon niet gaan, al moest het morgenmiddag
twaalf uur worden, dan moeten we den graaf overhalen
het zijne te doen. Het heele bosch hier is van hem en
ook het meeste land, het ligt dus op zijn weg een beetje
te helpen met geld of met hout.
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- Geld zal hij wel niet kunnen missen, want hij heeft
zware tijden. Ik weet het van vrouw Slamat.
Beiden lachten en Suzanne stelde voor een spelletje
te gaan doen om den tijd te korten. Ze begonnen te
domineeren, maar er kwam niet veel van terecht,
beiden waren te zeer vervuld van wat er gaande was
in de kamer. Tegen elf uur drong het geluid van ongeduldige stemmen tot hen door, Frohn hield blijkbaar
een redevoering en de molenaar schreeuwde er tusschen door:
- Ik gooi mijn geld nog liever voor de varkens dan
dat ik nog meer belasting betaal.
- Dat gaat niet goed, zei Suzanne. Kom eens gauw
mee, we moeten zien dat we nog wat voor ze te eten
krijgen.
De herberg was nog open en leverde op crediet twee
flesschen wijn. Toen slopen ze naar het luik van
bakkers Lize's slaapkamer en klopten eerst zachtjes en
daarna energiek. Het duurde even voor een vriendelijk
rond gezicht te voorschijn kwam, slaperig keken de
oogjes onder het witte nachtmutsje uit, maar toen ze
hoorde waar het om ging, was ze dadelijk een en al
belangstelling.
- Ja, natuurlijk kunt u nog iets krijgen als het voor
de waterleiding is. Het zou een zegen zijn als die er
kwam, maar u moet geen beschuitjes nemen, dat eten
hier alleen de kinderen onder het jaar, pap koken we
er van. Hebt u nog brood? Dan geef ik u een leverworst, een dikke. Honger is zoo slecht voor het humeur, ik zal hem u wel goedkoop berekenen, want mijn
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zuster zei ook altijd: je schrikt als een baby een luier
vuil maakt, je weet compleet niet hoe je het schoon
krijgt. Dus een leverworst maar, hè? Als mijn man het
goed vindt krijgt u hem cadeau!
De nieuwe aanvoer van levensmiddelen kwam net
op tijd. Hetty bonsde met haar blad tegen Frohn aan,
die de kamer uit wilde loopen, maar bij het zien van
boterhammen met worst keerde hij weer om. Horst
keek haar dankbaar aan en de burgemeester kreeg,
door de stilte die er ontstond, gelegenheid om te
zeggen:
- Laten we er geen moeilijkheden over maken. Ik
zou willen voorstellen, het plan in overweging te houden tot het volgend voorjaar. Dan kunnen we ondertussehen nagaan wat het beste is.
Hetty was over haar slaap heen en babbelde in de
keuken honderd uit met Suzanne, die zat te vertellen
van het Forsthaus, waar ze opgegroeid was en van haar
moeder, die tien kinderen gehad had, en die altijd eten
en kleeren ging brengen aan de vrouwen van stroopers,
die in de gevangenis zaten.
- Het heette in het dorp dat als een gezin in de
ellende zat, de vrouwen hun mannen smeekten toch
te gaan stroopen onder de oogen van den Oberforster,
omdat ze dan den kost vrij hadden van mevrouw.
Vader bromde er altijd over, en op een keer, toen
moeder naar een heel afgelegen huisje wilde gaan, waar
de man drie en een half jaar gekregen had voor het
schieten van herten en waar een paar half-volwassen
zoons in huis waren, die bekend stonden als echte
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deugnieten, verbood hij het in allen ernst. Maar den
volgenden dag ging moeder toch, ze had gehoord dat de
vrouw ziek was en het liet haar geen rust. Toen ze er
kwam bleek de vrouw alweer te zijn opgeknapt en er
stond een groot stuk gebraden vleesch op tafel. Moeder
zou er niets van gezegd hebben natuurlijk, maar de
stroopersvrouw was er verlegen mee en zei: och ja, we
dachten, van het geld dat meneer uw man ons gisteren
gebracht heeft konden we ons dat weleens veroorloven.
- Maar als er tien kinderen waren, hoe had je
moeder dan toch altijd geld?"
- 0, moeder kon tooveren. De tantes beweerden dat
er bij ons voor de meisjes zomerjurken werden gemaakt uit de oude uniformen van vader en voor de
jongens broeken uit afgedankte lakens. 't Is best
mogelijk, bij moeder kon je alles gelooven, en we
hadden toch altijd de mooiste kleeren van de heele
klas, ook toen we op kostschool waren. En als het
heelemaal niet meer ging verdiende moeder wat met
muziekles geven, ze kon piano spelen en zingen, zoo
mooi als ik nooit gehoord heb. Maar eens had ze een
heelen winter de domme dochter van den landheer de
noten moeten leeren en in plaats van geld kreeg ze met
Paschen een gouden broche I Een antieke, de menschen
hadden bepaald nog het gevoel, heel royaal te zijn
geweest.
- En heeft ze dien toen aan een arm mensch gegeven?
- Welnee, ze bracht hem naar een antiquair in de
stad, die hem kocht. En wat moeder deed was nooit gek,
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daar was ze veel te mooi voor. Ze had een Italiaansche moeder gehad, en van die erfde ze haar charme
en het gemak zich te bewegen, die een gouden gloed
gaven aan alles wat ze deed. Ze gaf muzieklessen,
maar eigenlijk kon ze veel mooier dansen.
- Dat heb jij dus van haar geërfd?
- 0 nee, bij moeder vergeleken waren wij kinderen
net hobbelpaarden. Echt ergeren kon ze zich over ons.
Maar ik heb tenminste van haar geleerd dat dansen een
kunst is. Moeder zei altijd: de hoogste kunst die er
bestaat, het heele lichaam heeft er deel aan, niet alleen
de handen en de mond, die toch al zooveel gelegenheid
hebben zich uit te spreken en daardoor licht banaal
worden.
- Wat moet je moeder een heerlijk mensch geweest
zijn I
- Ja, zoo origineel als moeder was niemand. Ze was
zelf protestant opgevoed, grootmoeder was bij haar
huwelijk overgegaan, maar er was nogal wat blijven
hangen van Katholieke overlevering. Met Kerstmis
gingen we altijd naar de mis om middernacht en we
kenden alle heiligen van het jaar. Toch bleef moeder
nog altijd zoeken, ze had· eens gehoord dat er een
J oodsche sekte bestond, ergens in Polen, waar het
dansen beschouwd werd als een hooge godsdienstige
handeling, en die gedachte liet haar niet meer los.
Eiken jood, handelsreiziger, bedelaar of veekooper,
't kwam er niet op aan, haalde ze binnen en vroeg er
hem naar. Er waren wel eens rare kerels bij, maar toch
kwam ze allerlei te weten over den grooten meester, die
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wonderen doen kon en die zijn volgelingen uitzond om
Gods heerlijkheid te zoeken, die verborgen ligt in alle
dingen der aarde, en die door de menschen te voorschijn moet worden gebracht. Met die gedachte zijn we
allemaal opgevoed, en ik denk er nog bijna eIken dag
aan. Als we de menschen onbeduidend of slecht, en
als we het leven vervelend vinden, dan komt dat
doordat we zelf niet in staat zijn er Gods heerlijkheid
in te ontdekken.
- Geloof je dat heusch? De menschen bij ons in
Brabant zijn bijvoorbeeld zoo oervervelend, dat ligt
toch niet aan mij?
- De boeren daar in de kamer zeggen ook: we hebben
hier nu eenmaal geen water, het ligt niet aan ons, dat
de menschen zoo vuil zijn. Maar Horst denkt er
anders over.
Beiden luisterden ze weer naar de stemmen in de
groote kamer, die rustiger geworden waren.
- Als er geld noodig is, kan vader me best wat
sturen, bedacht Hetty.
- Nee, lieveling. Dolgraag als het gaat om een zieke
of om een gebrekkig oud menschje, maar een normaal
dorp moet zijn eigen waterleiding kunnen betalen. De
werklooze fabrieksarbeiders kunnen het graafwerk
doen, de boeren hebben paarden en wagens, de graaf
heeft hout, en geld voor buizen is er wel in de
gemeentekas. 't Gaat er maar om of de menschen de
krachten, die verborgen liggen, te voorschijn weten te
brengen.
Suzanne zweeg; de dorpsklok sloeg twaalf uur.
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Stoelen werden verschoven, langzame voetstappen
schuifelden de gang in. Een voor een namen de mannen
afscheid. Toen kwam Horst de keuken binnen, hij zag
grauw van vermoeidheid, maar hij lachte.
- Morgen wordt door den omroeper bekend gemaakt,
dat de werkloozen zich hier moeten melden en overmorgen begint het werk.
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V

AN de vele kleeren, die Hetty meegebracht had,
hing het grootste deel nog ongebruikt in de kast.
Ze droeg hier eigenlijk nooit iets anders dan eenvoudige woIIen jurken en als het koud was een sporttrui.
Maar den volgenden middag vroeg Suzanne haar, zich
zoo netjes mogelijk te maken. Ze deed een groenzijden
jurkje aan, haalde fijne kousen en peau de suèdeschoentjes voor den dag, kapte zich zoo goed als het
ging, na twee maanden lang niet te zijn geknipt en
kwam naar beneden met een gevoel of ze naar een
danspartij ging. Op de bovengang zag ze Horst in een
zwart jacquet, dat bij hem paste of hij nooit iets anders
droeg en hem al even goed stond als zijn geliefde
Manchester pak, en in de woonkamer stond Suzanne
op haar te wachten in zwart fluweel, met een ragfijne oude sjaal over den arm, een erfstuk van haar
moeder.
- Wat ben je mooi I . . . . riep Hetty bewonderend
uit, 0 Suzanne -Nu?
- Nee, ik zal het maar niet zeggen, je mocht eens
boos worden.
- Ben ik zoo gauw boos? Wat wilde je zeggen?
- Waarom zitten Horst en jij toch in dit kleine nest,
in een pastorie nog wel?
- Ik dacht dat je me gisteren verteld had dat het ook
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_ Wat ben je mooi! .•. riep Hetty bewonderend uit,
o Suzanne-

in de stad niet heel makkelijk is de verborgen heerlijkheid te vinden?
- Nee, dat is waar, maar - Weer maakte ze haar
zin niet af, maar nu omdat ze zelf niet precies wist wat
ze had willen zeggen. Want bestond er eigenlijk iets
mooiers dan het leven hier?
- Zijn de dames klaar? vroeg Horst bij de deur.
De wagen staat voor.
- Gaan we in het bakkerskarretje ?
- Tot Altersheim, daar krijgen we de sjees van mijn
collega. Ja, vandaag zijn we deftig, al moeten we er
een eindje voor omrijden.
Het was heerlijk weer en na een prachtigen tocht
van een uur reed het kittige ouderwetsche sjeesje de
oprijlaan van het slot in. Het park was keurig onderhouden, het zag er niet uit of moeder Slamat gelijk
had! Een rijknecht schoot uit de stallen te voorschijn
en een huisknecht in livrei stond bij de deur.
- Zoo· Jacob, hoe gaat het? groette de dominee
hem, alles best?
- Hier is nooit veel nieuws, maar hebt u mijn moeder
ook gezien den laatsten tijd? Ik weet heelemaal niet
hoe het met haar is, want ze kan niet schrijven en ik
heb in lang geen vrijen dag gehad.
- En heb jij geschreven? vroeg Suzanne. Kan
jij het misschien ook niet? Of kan ze niet naar
den schoolmeester gaan om het zich te laten voorlezen?
- Och mevrouw, schrijven als je een uur loopen van
elkaar vandaan woont, dat is toch de moeite niet
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waard! meende de knecht. Het zou je spijten van
den postzegel en moeder is dat ook niet gewend, ze zou
schrikken als er zoomaar opeens een brief kwam.
- Maak jij maar gauw, dat je een briefje klaar krijgt,
dan nemen wij het mee zoo meteen, zei Horst haastig,
want een jonge man kwam de gang in om hen te begroeten. Vogel stelde voor:
- Dietrich von Adelsberg von Grebbenhuizen, onze
logée uit Holland, Hetty Breede.
De jonge graaf en Hetty gaven elkaar de hand, het
was voor allebei een meevallertje iemand te ontmoeten
van hun eigen leeftijd.
Dietrich ging de gasten voor naar de groote zaal,
waar zijn ouders hen zaten op te wachten.
De knecht bracht, met een gezicht zoo uitgestreken
en plechtstatig of hij nooit had gehoord van ds. Vogel
en zijn vrouw, koffie en koekjes - niet zoo lekker en
niet zoo veel als Suzanne gisteren gebakken had, maar
het was toch wel aardig eens iets te proeven dat aan
huis herinnerde. En al gauw, nadat de gebruikelijke
beleefdheidsfrases waren gewisseld, begon Horst over
zijn plan: de waterleiding.
De graaf, bijna even groot als de dominee en veel
forscher en breeder, zat in zijn zwaren leuningstoel
welwillend te luisteren, glimlachte vriendelijk onder
zijn witte snor.
- Prachtig idee, Vogel, prachtig idee. ] ij bent hier de
rechte man op de rechte plaats. Dat heb ik dadelijk
gezien toen anderen me afraadden een rooden dominee
te nemen. Niet waar, ]osephine, ik heb altijd gezegd:
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Vogel, dat is de man, dien we hier hebben moeten.
Mevrouw de gravin, een tenger elegant dametje, die
met Suzanne zat te praten over de sjaal, knikte zonder
veel overtuiging. Ze merkte wel dat mevrouw Vogel
met gespannen aandacht het gesprek van de heeren
volgde en begreep daaruit dat het onderwerp niet
alleen ter sprake was gebracht uit gebrek aan andere
stof tot conversatie.
- En of ik dan 't hout zou willen geven, cadeau
geven? hoorde ze dan ook een oogenblik later haar
man zeggen. Daar zou over te denken zijn, maar ik
zal het eerst in beraad moeten houden natuurlijk. Je
vindt wel goed, dat ik er eerst eens over spreek met
mijn menschen nietwaar? Wanneer wil je beginnen?
- Bij goed weer morgen.
Maar beste vriend, ik moet zeggen dat je dan wel
rijkelijk laat bent met je verzoek aan mij. Dat mag
modem zijn, zoo op het allerlaatste oogenblik den
landheer te komen meedeelen, dat hij de eer zal mogen
hebben het voornaamste deel van de kosten te dragen,
maar mijn opvattingen zijn zoo niet. Had je ondanks
je "drukke bezigheden" niet eens eerder tijd kunnen
vinden, hier te komen?
- Het plan is drie dagen geleden gemaakt. Ik heb
toen dadelijk iemand gestuurd om bij u belet te vragen.
En Horst vertelde van de besprekingen met den burgemeester en de vergadering van den vorigen avond. De
graaf trok weer een beetje bij, mevrouwen Dietrich
zaten nu ook openlijk te luisteren.
- En verbeeld je je nu werkelijk, zoo iets zonder
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eenige technische hulp te kunnen klaarspelen? vroeg
de graaf een beetje uit de hoogte.
Horst vertelde van de plannen die zijn broer twee
jaar geleden voor hem geteekend had, na een grondig
plaatselijk onderzoek. Hij teekende op een krant, die
toevallig onder zijn bereik lag, een overzicht: het
meertje, den buisaanIeg, de pompinstallatie. Vertelde
ook, hoe de lasten zouden worden verdeeld.
De graaf kuchte en delibereerde. Mooi idee, prachtig
idee. Werkloozen niet zoo maar ondersteunen, liever
aan het werk zetten, juist wat hij altijd zei. Maar
dat hout. ..•
- Och geeft u dat hout toch! viel Dietrich hem in de
rede. Voor u is dat toch een kleinigheid.
De graaf keek zijn zoon aan met een blik die hem
duidelijk moest laten voelen dat hij zelf nog een
kleinigheid was, en zei:
- Ik vermoed, Dietz, dat onze jonge buitenlandsche
gast liever de plaats eens zal bekijken dan over die
waterleiding te hooren, die haar waarschijnlijk niet erg
zal interesseeren. Wat zou je er van zeggen als je eens
met haar het park inging?
Gehoorzaam als kinderen, die de kamer uit worden
gestuurd, stonden Dietz en Hetty op. Allebei waren ze
te goed opgevoed om met de deur te slaan of hun
schouders op te halen en het was een troost, dat ze met
hun tweeën waren.
In het park kwam Hetty al gauw op andere gedachten. Ze zag den rozentuin, waar al een enkele knop op
openbarsten stond, den koepel uit de achttiende eeuw,
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den eik, waaronder Koningin Louise gezeten moest
hebben, ze bewonderde het uitzicht op den Main en ten
slotte bracht Dietz haar in de stallen en liet haar de
jonge honden zien. Grappige, onhandige diertjes waren
het, zeven stuks, en de prachtige moeder was een en al
aandacht voor de kindertjes.
- Kan ze die allemaal voeden? vroeg Hetty. Zeven,
het is geen kleinigheid.
- Ze hebben een min, vertelde Dietz. We zorgen
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altijd dat een van de honden op de boerderij tegelijk
jongen krijgt, die moet dan helpen.
- En die haar jongen dan?
- Die worden verdronken. Vindt u dat zielig? Zulke
boerenmormels zijn toch niets waard, en deze brengen
na zes weken honderd mark per stuk op. Ze hebben een
stamboom van twee eeuwen oud. Het zijn de beste
jachthonden, die je je denken kunt.
- U jaagt hier natuurlijk veel?
-1 a, maar in dezen tijd van het jaar niet. 0, ik kan
er naar verlangen dat die eindelooze zomer voorbij is
en we er weer op uit kunnen.
- Wat bent u schandelijk ondankbaarl De zomer
vervelend? En dat zegt iemand, die woont op zoo'n
prachtig buiten?
- Het is hier prachtig, maar ook prachtig vervelend,
sinds mijn beide zusters getrouwd zijn.
- Maar u zult toch wel vrienden hebben?
- Nee, hoe zou ik? 't Slot Meenvoud, wat hier het
dichtste bij is, is onbewoond; op Bamveld zijn twee
ongetrouwde dochters van bij de veertig en onder de
burgerfamilies van Grebbenhuizen is ook niemand die
in aanmerking komt. De dokter heeft een zoon van
mijn leeftijd, dien zag ik vroeger weleens, maar hij
is weg.
- Hebt u dan uit uw schooltijd geen enkelen vriend?
- Vroeger, op kostschool, natuurlijk wel. Maar datis
lang geleden, och al zoo lang! En met een melancholieke uitdrukking in zijn oogen staarde hij voor
zich uit. Vreemd, dacht Hetty, hij zag er eigenlijk
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heelemaal niet naar uit of zijn schooltijd al zoo heel
lang achter hem lag, ze zou hem geschat hebben op
negentien of twintig! Maar vragen durfde ze het niet.
- Interesseert u zich ook voor paarden? vroeg
Dietrich.
- Interesseeren ja, maar ik heb er heelemaal geen
verstand van.
- U rijdt niet?
- Helaas niet. Nog nooit had ze dat zoo jammer gevonden als nu ze de paarden van het kasteel stond
te bewonderen. We wonen in de stad en een manege
is er niet, ik heb nooit gelegenheid gehad het te leeren.
Ds. Vogel heeft me beloofd dat ik het wel eens op zijn
paard probeeren mag, maar er is nooit tijd voor
geweest.
- Hebt u het op de pastorie zoo druk?
- Ik niet, maar het paard! antwoordde Hetty
lachend. Horst heeft het veel noodig en dan moet het
ook voor het werk gebruikt.
- Zoudt u lust hebben hetteleeren? Ik zou me graag
als leermeester aanbieden. Onze vos is een ideaal paard
voor u: als een kindermeisje zoo zacht en vriendelijk
voor beginnelingen.
Hetty bloosde van plezier.
- Maar Rosbach is zoo ver, meende ze. Ik weet
niet, hoe ik hier zou moeten komen.
- 0, ik zou u natuurlijk komen halen. Als ik met het
karretje door het bosch rijd, ben ik er in een groot half
uur. Of ik zou op den vos naar Rosbach kunnen komen,
dat is voor u nog gemakkelijker.
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- Zou het heusch gaan? riep Hetty opgetogen. Ze
zou lust gehad hebben meteen op het dichtstbij staande
paard te klimmen. Sport, dat is het eenige wat ik
gemist heb in Rosbach.
- Vindt u het er anders prettig? De Vogels lijken wel
geschikte lui.
- Ideaalmenschen zijn het. Gelooft u, dat uw vader
het hout geven zal?
- Hij zal het niet kunnen weigeren, meende Dietz,
Vogel is de eenige dominee die invloed heeft hier in de
buurt. Hem kunnen ze moeilijk voor het hoofd stooten.
Alleen laat vader graag voelen dat hij de baas is, en ook
wel "neen" zou kunnen zeggen. En het was dom van
mij het aan te raden.
- Dom? Waarom?
Dietrich's fijne lippen sloten zich tot een harde,
vaste lijn.
- Omdat mijn vader liefst doet, wat ik niet wil, zei
hij norsch. En daar zal hij ook zijn redenen wel voor
hebben.
Vol belangstelling keek Hetty hem aan. Ze had nog
nooit zoo'n knap jongensgezicht gezien, vooral als hij
somber keek. Hetty wachtte, maar Dietz bleef zwijgen,
en werktuigelijk liepen ze samen naar het huis terug,
waar de knecht hen tegemoet kwam om te zeggen, dat
er al order gegeven was om in te spannen. In de ontvangkamer keken de volwassenen alle vier even
tevreden, waaruit Hetty opmaakte dat de levering van
het hout was toegestaan.
- U moet nog maar eens terugkomen, juffrouw
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Breede, zei de gravin. En dat u ons altijd welkom
bent, mevrouw Vogel, dat weet u wel, niet vyaar?
Suzanne glimlachte allervriendelijkst en maakte een
sierlijke buiging, die Hetty aan de Italiaansche grootmoeder herinnerde. Dietz ging mee naar buiten.
- Dus tot ziens, zei hij en gaf Hetty een hand.
- Ik houd u aan uw woord met de rijlessen, antwoordde zij lachend.
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EN volgenden morgen om halfacht meldden zich
werkelijk twee werklooze jongens aan de pastorie.
Horst stond zelf klaar in zijn werkpakje, met een
schep over den schouder.
- Wilt u niet wachten op de anderen? vroeg een van
de jongens, maar Horst schudde het hoofd. Wie nog
na wil komen, zal ons wel vinden, zei hij, maar als ik
vandaag wacht tot kwart voor achten, komen ze
morgen om halfnegen en als ik dan weer wacht, gaan
we de volgende week niet voor twaalven weg.
Bij het tuinhek kwamen ze een landlooper tegen die
blijkbaar in de herberg geslapen had en aan Horst
vroeg, of de dominee al op was.
- Denk ik wel, zei Vogel, wat wil je van hem?
- Een kleine ondersteuning op de reis. Is hij nogal
scheutig?
- Gaat nogal, zijn vrouw is beter. Maar kan je
graven? Je hebt een paar gezonde armen aan je lijf.
- Graven, ik? vroeg de man achterdochtig. Dat is
eigenlijk mijn vak niet, maar als er iets mee te verdienen
is zou ik er over kunnen denken. Wat betaal je?
- Twee mark per dag, met vrij kost en inwoning
op de pastorie.
- Dat zal jij toch wel niet te vergeven hebben I
- Natuurlijk wel, ik ben met de domineesvrouw
getrouwd. Wil je, of wil je niet?
133

- Aha, ben ik hier al in Rosbach? Ik heb vergeten er
naar te informeeren, 'k was wat moe gisteren, en van
morgen heb ik er niet aan gedacht. Maar het is goed,
bij jou blijf ik werken, want ik was om zoo te zeggen op
weg naar je toe.
- Zoo? En waarom?
- Omdat ik veel goeds van je gehoord had en van je
huis. Je hebt onder ons soort menschen een goeden
naam.
Hij kreeg een schop en de vier mannen togen op weg.
Hetty keek ze na en zou bijna lust gehad hebben mee
te gaan, om ook te staan graven in de warme voorjaarszon en te werken aan iets, waar honderden menschen jaren lang plezier van zouden hebben. Maar
ieder zijn vak, ze moest er zich tevreden mee stellen
om tien uur Suzanne te helpen warme koffie en brood
naar de arbeiders te brengen. Er waren nog drie werkwilligen nagekomen, die flink stonden te graven onder
leiding van Horst; de zwerver stond er op zijn spa
geleund vo. belangstelling naar te kijken.
- Dat heeft me altijd geïnteresseerd, zei hij, toen
Vogel hem vroeg of hij werkende menschen een mooi
gezicht vond. Als een paar menschen naast elkaar
graven, dan komen ze vanzelf met elkaar in de maat.
Ja, dat is een feit, op en neer, op en neer, alsof er bij
gezongen wordt. Daar heeft u misschien nooit op
gelet, maar ik zie die dingen. En weltevreden over zijn
eigen opmerkingsgave ging hij zitten koffiedrinken.
Horst, die eigenlijk van plan geweest was, hem
meteen weg te sturen, omdat hij ongeschikt leek voor
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het werk, keek hem met belangstelling aan, en ook
Hetty zocht een plaatsje dicht bij hem in de buurt en
luisterde nieuwsgierig, wat er verder komen zou.
- Wat ben je v,an je vak? hoorde zij den dominee
vragen.
- Wel, als u de waarheid hooren wilt, ik ben landlooper. Altijd geweest. Ik heb een anderen aard dan de
menschen uit mijn geboorteplaats. De kameraden van
mijn jeugd, die houden van hun vrouwen en kinderen
en van hun veiligheid, ik ben zoo niet. Ik houd van de
vrijheid en ik zie graag wat er omgaat in de wereld, ik
denk er over na. Zoo heeft ieder zijn natuur en zijn
natuur moet de mensch volgen, anders wordt hij niet
gelukkig.
- Heb je nooit in de maat kunnen komen met andere
menschen?
- Nee, dominee, nooit. Van alles hebben ze met me
geprobeerd. Toen ik klein was, mijn moeder met
zachtheid en mijn vader met hardheid, maar het
leven met anderen en het werken voor elkaar, dat zit
er bij mij niet in, en dat komt er ook niet in. Uitgesloten!
- Als je hier wilt blijven, zul je toch je natuur een
beetje geweld aan moeten doen, vriend, zei Vogel,
want het is mijn natuur niet iemand te betalen als hij
niets uitvoert.
- Dat laat me koud, dominee, hier blijf ik, ook al
krijg ik er niets voor.
En hij bleef ook werkelijk en keek vol belangstelling
toe, hoe Vogel met zijn ijver langzamerhand het heele
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dorp aanstak. Ieder die een uurtje vrij had kwam graven en als er een schop te weinig was stond de landlooper welwillend de zijne af. Hij
zag boer Marsveld vaker komen
met de paarden dan hij beloofd
had en geduldig inspringen voor
den molenaar, die gewoonlijk
wegbleef, als hij werd verwacht.
Hij zag den grafelijken houtvester
komen om te zien, hoeveel hout
er noodig was, en het viel hem
op hoe ook die norsche kerel
onder den invloed kwam van de
Vogels en zijn loyale medewerking gaf. Hij zag Hetty tweemaal
daags koffie en brood brengen
aan de werkers, Hetty, die als ze
met den zwaren ketel in de eene,
een mand met brood in de andere
hand sjouwde, zich dikwijls ontzet afvroeg hoe de vrouwen het
uitgehouden hadden, jaar in jaar
uit, iederen druppel water dien ze
noodig hadden, dit heele eind te
sleepen, maar die toch altijd weer
aanbood de hartsterking te gaan
Hij zag Hetty tweemaal
daags koffie en brood
brengen. Want Suzanne voerde
brengen aan de werkers.
de heele administratie, bestelde
buizen en correspondeerde met den broer van Horst,
den ingenieur, over de zich voordoende moeilijkheden.
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- Het is hier een merkwaardige pastorie, zei de
zwerver, ik zeg met koning Salomo: De helft was mij
niet aangezegd.
- Dat was koning Salomo niet, vriendje, dat was de
Koningin van Scheba.
- Dat laat me koud, dominee, ik kan mezelf toch
niet met een vrouw vergelijken? En als hij een wijs
man geweest is, onze koning Salomo, dan zal hij het
ook weleens gezegd hebben, ja dan heeft hij het eIken
dag gezegd, want het leven is zoo'n merkwaardig ding,
daarover is ons nooit de helft aangezegd.
En daarmee nam hij zijn deken onder den arm, om
een plaatsje te gaan zoeken in het hooi, zijn eigen
deken, die hij in zijn rugzak had meegebracht. "Die
is mij meer waard dan mijn leven," verkondigde hij
tegen wie het maar hooren wilde. "Daarmee concurreer ik tegen iedereen die onder een veeren bed slaapt.
Ik slaap als een koning. Ja, dat is zoo mijn natuur. Ik
kan niet als een varken in het stroo slapen. Wikkel ik
me in mijn deken, dan voel ik me in mijn eigen thuis."
- Ga je al slapen? vroeg Horst, zullen wij mannen
niet nog een sigaar opsteken, het is pas tien uur?
En samen gingen ze naar Vogels studeerkamer, om
te filosofeeren.
-Waarom houden jullie dien kerel hier? vroeg
Hetty. Hij eet als een wolf en voert niets uit.
- Horst zegt, dat hij een goed tegenwicht is voor ons
allemaal om niet werkheilig te worden. Je bent zoo
licht geneigd, als je gewerkt hebt tot je er bij neervalt,
jezelf voor iets heel bijzonders te houden en den
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anderen kant van het leven, dien hij ontdekt heeft, te
vergeten. En dan - hij amuseert ons l
- Ik vind hem een luilak, zei Hetty kort en bondig.
Ze was zelf pas te kort geleden tot werken bekeerd, om
verdraagzaam te kunnen zijn zooals de Vogels, voor
wie het zoo vanzelf sprak van den morgen tot den
avond in touw te zijn, dat ze er plezier in konden
hebben iemand met zooveel overtuiging te zien luieren.
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R viel zooveel te doen en te beleven, dat ze Dietrich
bijna vergeten was toen hij een dag of tien na het
bezoek op het slot het dorp kwam binnen rijden.
Hetty zat alleen in het priëeltje aardappelen te schillen en
had nog juist tijd haar bonte schort af te gooien voor ze
hem tegemoet ging. Hij sprong af, bond zijn paard aan
het hek en begroette haar als een oude bekende.
- Ik zou al eerder gekomen zijn, als we geen bezoek
gekregen hadden, vertelde hij, maar we hebben smoorvervelende dagen beleefd. Familie uit Pommeren, een
oom met een dochter van ver in de twintig, die nog
"piepjong en vroolijk" is. En dan uit Pommeren, je
kunt het je denken I
Nee, Hetty kon zich onder dat woord niets voorstellen, al meende ze te weten dat Pommeren ergens in
het noorden van Duitschland lag, maar ze was dadelijk
bereid te gelooven dat het nichtje van Dietz vervelend
was en dat hij liever met haar samen was dan met dat
deftige freuletje.
- Ik zal alleen de honneurs van het huis moeten
waarnemen, zei ze, want Horst is bij de gravers en
Suzanne is vanochtend vroeg naar Frankfort gegaan
voor een heel en dag, boodschappen doen en vrienden
opzoeken. Zal ik koffie zetten of thee?
- Och laat het meisje het even doen, raadde Dietz,
al duurt het dan wat langer, ik kan best wachten.
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Hetty lachte.
- Het dienstmeisje is hier altijd met vacantie.
- Nu ja, de werkster dan of de hulp in de huishouding
of hoe heet ze hier? En hij keek naar de aardappels.

Hetty zat alleen in het priëeltje aardappelen
te schillen ...

Pas toen Hetty een kleur kreeg begreep hij zijn vergissing.
139
- Ik heb beloofd vandaag voor alles te zorgen, zei
ze, en dat kan ik ook best. Alleen: vind je goed dat ik
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doorwerk terwijl we zitten te praten? Anders kom ik
te laat klaar.
- Mag ik misschien helpen? bood Dietrich galant
aan. 0, dacht u dat ik dat niet kon? Ik heb het vaak
gedaan, hoor, meer dan u zou ik bijna durven zeggen.
- Dat zegt niets, belangrijk is alleen wie het het
beste kan. Zullen we wedstrijd houden?
Een oogenblik later zaten ze tegenover elkaar met
den emmer tusschen zich in en elk een schillenmandje
op schoot. Dietz werkte met zijn zakmes en vertelde
ondertusschen van de vele jachtpartijen en bergtochten
waarop hij de schoone kookkunst geleerd had. 't Sprak
eigenlijk vanzelf dat ze elkaar bij den naam noemden
terwijl ze met zoo'n huiselijk werkje bezig waren en
ijverig kibbelden over de vraag of er meer werk aan
een grooten of aan een kleinen aardappel is en of de
dunheid van de schillen bij hun wedstrijd ook in aanmerking genomen zou worden. Maar midden onder het
praten schrikte Hetty.
- Hoe laat is het? vroeg ze.
Dietz keek op zijn horloge.
- Kwart voor vieren. .
- 0 heden, dan is het hoog tijd voor de koffie.
- Och nee, laat maar, het kan me heusch niet
schelen voor een keer geen koffie te drinken, zei
Dietrich inschikkelijk. Hetty schaterde!
-Voor jou? daar heb ik heelemaalniet aan gedacht,
voor het werkvolk meen ik.
- Moet jij daar ook al voor zorgen?
-Vandaag wel, ja. Marrie heeft het vanmorgen
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gedaan, maar die is op het land op het oogenblik. En de
mannen moeten toch wat hebben.
- Je raakt thuis in de moraal van de streek: een
mensch moet wat hebben, en een man vooral. Zal ik
koffie malen?
- Nee, jij bent ook een man, jij mag blijven zitten.
De koffieboon is ook vrij onschuldig aan onze koffie,
al beweert de reclame dat er een paar fijngemalen
boonen zitten tusschen den bruinen rommel, dien we
hier klaar maken met kokend water en dan om een
onbegrijpelijke reden "koffie" noemen. Waarschijnlijk
omdat het dezelfde temperatuur heeft en zoo ongeveer
dezelfde kleur, maar dat is ook de eenige gelijkenis
die ik kan ontdekken.
Toch moest de jonge graaf nog komen helpen.
Terwijl het water kookte sneed hij boterhammen, die
Hetty met vruchtenboter besmeerde. Het werd een
stapel van belang.
- Gaat dat hier eIken dag zoo? vroeg hij.
- Tweemaal. Het is ons aandeel in het werk, als een
van de meest kapitaalkrachtige families van het dorp.
Bakkers-Lize levert het brood tegen den halven prijs
en Suzanne is blij toe als dat eindelooze perenmoes
eindelijk eens op komt.
- Dus jullie doen goede werken op een koopje?
- J ij mag straks den ketel met koffie dragen, dan
zal je eens zien wat een koopje dat is.
Dietz deed het gewillig, nadat hij zijn paard op stal
gebracht had. Halverwege het dorp en het meertje
vonden ze de gravers aan het werk onder leiding van 139
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Adolf, den broer van Geertje; er was een heele troep
schooljongens komen helpen die hun vrijen middag
gebruikten om boterhammen met jam te verdienen en
de zwerver, die een eindje verderop onder een boom
gezeten had, kwam ook aankuieren. Hetty werd met
gejuich begroet. Als ervaren huismoeder schonk ze de
koppen vol, terwijl Adolf brood ronddeelde. Toen
gingen ze verder, tot het meertje, waar Horst met twee
van de bekwaamste werkers kniediep in het water
stond, om een dam te leggen. Ze schenen het werk niet
recht af te kunnen, want Vogel keek juist hulpzoekend
rond, toen hij de jongelui zag aankomen.
- Trek gauw je kousen en schoenen uit! riep hij
Dietz toe, die een korte rijbroek aan had, je komt als
geroepen.
De jonker keek een beetje vreemd, maar iedereen
scheen het vanzelfsprekend te vinden dat hij, zoo goed
als ieder ander, deed wat er te doen viel en dus gehoorzaamde hij, zonder zich al te veel te haasten en
ging te water, waar hij zich door den dominee liet
commandeeren. Hetty stond er op den kant naar te
kijken en vond het niet erg aardig. Daar was Dietz
toch eigenlijk niet voor gekomen en wat zou hij wel
van hen denken? Eerst had zij hem al aan het aardappelschillen gezet. . .. had ze het maar liever niet
gedaan! Ze bleef aan den kant staan wachten en
verveelde zich.
Eindelijk, tegen half zes, toen de zon al laag begon
te staan, kwamen de mannen het water uit, droogden
zich af en dronken de koud geworden koffie op.
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- Was het niet vreeselijk koud? vroeg Hetty bezorgd
aan haar jongen vriend. En ze was weinig gerustgesteld toen hij kortaf antwoordde: "natuurlijk!"
- Je blijft toch eten? noodigde Horst den jongen
graaf uit, terwijl ze terugliepen naar de pastorie. Dat
de jonge von Adelsberg niet erg vriendelijk keek
scheen hij heelemaal niet te merken.
- Och er is haast niets te eten! viel Hetty uit, ze
moest nu dadelijk weer in de keuken aan het werk,
en ze had liever niet dat hij daarbij bleef.
- Zoo? En jij zou voor ons zorgen als een moeder?
plaagde de dominee haar.
Dietz sloeg de uitnoodiging af.
- Een anderen keer, mijn ouders zouden ongerust
worden.
- Wat is dat voor een man? vroeg hij zachtjes toen
onderweg de zwerver zich bij hen aansloot. Hetty
vertelde het hem.
- En laat Vogel dien kerel bij zich eten en slapen?
- Bij slaapt in den stal, maar anders gaat hij met
ons op en neer. En dat kan ook best, hij heeft keurige
manieren en hij is altijd frisch gewasschen en netjes op
zijn uiterlijk. De jongens noemen hem den Wolf,
omdat hij zooveel eten kan, maar hij bijt niet.
Dietz fronste de wenkbrauwen.
- De dominee moet het natuurlijk weten, maar
ik vind het een gevaarlijke grap. Ik ken dat soort
menschen.
- Ja? vroeg Betty. En hebben jullie op het landgoed
slechte ervaringen met ze gehad? Maar Dietz ging er
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niet verder op in, hij trok weer het sombere gezicht dat
hem zoo goed stond.
- Er is van de rijles niets gekomen, zei hij, toen ze
bij de pastorie waren, daar moet ik gauw nog eens
voor terugkomen.
En hij hield woord. Twee dagen later was hij er
alweer en Suzanne stuurde ze dadelijk samen de wei in.
Daar klauterde Hetty eerst op het hek en daarna op den
rug van den vos, die door Dietz bij den teugel gehouden
werd. Angst kende ze niet. Na een half uurtje speelde
ze het klaar in het gras te vallen.
- Dat is een prestatie! riep Dietz, mijn neefje van
zes jaar rijdt geregeld op den vos en hij is er nog nooit
afgevallen! Je hebt je toch geen pijn gedaan?
- Welnee, heelemaal niet! lachte Hetty. De voorjaarslucht en het ongewone pretje maakten haar door
het dolle heen, en ze zat er gauw weer bovenop. Den
volgenden dag had ze het gevoel, of al haar spieren en
beenderen door elkaar lagen, maar toch keek ze verlangend uit of von Adelsberg niet weer komen zou.
Dien dag kwam hij niet maar den volgenden wel, en
toen Hetty moe was van het oefenen liepen ze samen
langs de bijna droge beek en plukten meidoorn en
takken bruine beukebiaderen.
- Heb je ooit zooiets moois gezien? vroeg Hetty, de
bloesems een eind van zich afhoudend, zoo frisch en
zoo jong! Wat is het toch heerlijk, buiten te wonen.
- Ja, als je weer weg kunt.
- 0 Dietz, hoe durf je toch zoo schandelijk ondankbaar wezen. Jij, de erfgenaam van een prachtig land145
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Heb je ooit zooiets moois gezien? vroeg Hetty,
de bloesems een eind van zich afhoudend.
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goed, je moest de gelukkigste mensch zijn van de
heele wereld.
- Ik moest zoo veel! Mijn vader houdt mij ook den
heelen dag voor wat ik allemaal wel moest. Hij heeft
makkelijk praten. Zelf heeft hij een plezierige jeugd
gehad als militair, voor hij hier vast kwam te zitten!
- Is je vader soldaat geweest!!?
- Na na na, soldaat! Officier bij de cavalerie. De
heele familie was altijd bij de caf, maar dat bestaat niet
meer, onder die ellendige republiek van tegenwoordig.
- Nu, het zou het laatste zijn waar ik lust in had!
meende Hetty met echt Hollandsche minachting voor
alles wat soldaat is. Op dat landgoed van jullie moet
toch van alles te beginnen zijn. Als ik denk wat we
hier op de pastorie allemaal te doen hebben ....
- Ja ja, ik zal in de keuken gaan zitten aardappelen
schillen! viel Dietz uit. Hetty trok een gezicht. Ze had
bedoeld, dat hij een moestuin zou kunnen aanleggen of
zich bemoeien met het beheer van de pachthoeven of
iets zou probeeren te doen voor de industrie van de
streek. Dat zou heelemaal zoo gek niet wezen, stellig
nuttiger dan officier worden, het viel haar van hem
tegen dat hij er niets voor voelde en ook dat hij blijkbaar
boos was over dat aardappelen schillen.
Ze zeiden niet veel meer voor ze in den stal stonden
waar von Adelsberg zijn paard had neergezet. Toevallig zag hij de deken en den rugzak liggen in het
hooi en hij vroeg:
- Is die schooier nog altijd hier?
- De Wolf? Ja natuurlijk, en hij heeft ook nog niet
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het minste plan om weg te gaan. Tegen Marrie heeft
hij gezegd dat hij sinds hij hier is een veel duidelijker
beeld gekregen heeft van den hemel.
- En vindt de dominee dat een reden hem hier te
houden?
- Het is van weinig belang wat wij er van vinden,
hij doet in ieder opzicht wat hij zelf wil!
- Och, 't is een onbeschaamde kerel, dat heb ik
dadelijk wel gezien, en als hij zoo behandeld wordt als
hier, loopt dat natuurlijk de spuigaten uit. Zoo'n
man hoort hier niet.
- Och kom, zei Hetty, de Vogels geven zoo dikwijls
zwervers onderdak, en ze hebben er nog nooit spijt van
gehad.
Dietz legde zijn hand op haar arm.
- Lieve Hetty, zei hij, er zijn dingen, die ik beter
weet dan de Vogels, heusch. Denk bijvoorbeeld eens
dat die kerel een ruw woord tegen jou zou zeggen ....
Hetty was vuurrood geworden, en ze bleef hem na staan
kijken toen hij wegreed. Toen hij den hoek om was
zuchtte ze diep.
Hij is toch eigenlijk wel heel aardig I dacht ze.
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EDEREN Zondag ging de Wolf in zijn eentje op stap,
en kwam pas 's avonds weer thuis, vol menschenverachting en met een zak vol geld. Soms bracht hij
van zulke tochten een fijne sigaar mee voor Horst, en
de Vogels hadden veel te veel gevoel voor humor om er
beleedigd over te zijn. Maar eens kwam hij terug met
een kameraad, dien hij in Grebbenhuizen had opgedaan en die naar zijn zeggen graag iets verdienen wilde
met graven.
- Is hij even ijverig als jij? vroeg de dominee
achterdochtig.
- Heel ander karakter dan ik, verzekerde de Wolf.
Gaan bedelen omdat er geen ander werk te krijgen
is, ja, en dan verbeelden die menschen zich dat ze dat
zoo maar dadelijk zullen kunnen! Och heden, hij· is
uitgehongerd, u ziet het zelf.
Met gebogen hoofd stond de kameraad erbij, een
jongen om te zien, die, schuw, zijn armen op den rug
hield. Pas toen Horst hem vroeg hoe het kwam dat hij
geen werk had, liet hij zijn rechterarm zien, waar, slap,
de mouw neerhing van af den elleboog.
- Oorlogsinvalide, zei hij dof.
- En geen uitkeering?
- Vijftig procent; er wordt gerekend dat ik een halve
betrekking hebben kan.
- En dat gaat niet?
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- Zou wel gaan, ik kan goed graven, gerust! zei de
man ijverig. Maar niemand wil me hebben. Gezonden
genoeg, zeggen ze.
-Waar kom je vandaan?
-München. Ik wil naar Bochum, daar is een mijn
waar niemand werken wil om het vele water, misschien
dat ze me daar gebruiken kunnen. Maar het zou goed
zijn als ik een paar dagen iets verdiende, je wordt slap
van al dat loopen en te weinig eten.
- 't Is wel iemand dien u vertrouwen kunt, u kwam
de Wolf nog eens tusschenbeide, ik ken dat soort, die
hooren niet op de straat. Waarachtig, als je die hun zin
maar gaf zouden ze zich doodwerken.
Hij bleek gelijk te hebben: de jongen bleef vijf dagen
en deed al zijn best. 's Avonds vertelde hij iets van zijn
leven: op zijn zestiende jaar was hij naar het front gegaan en op zijn zeventiende, drie dagen voor .den wapenstilstand gewond. "J ammer, u zei hij zelf, en weer
werd Hetty getroffen door de wonderlijke gelatenheid
waarmee hij sprak over alles wat hij doorgemaakt had.
- Ik begrijp niet hoe dat mogelijk is, zei ze 's avonds
tegen Suzanne, wat een geweldige kracht moet er
noodig zijn om je verdriet zoo te kunnen dragen.
Mevrouw Vogel kreeg tranen in de oogen.
- Dat heb ik vroeger ook gedacht, zei ze, ik heb
zelf twee broers verloren en de eerste jaren dacht ik dat
ik het nooit verder zou kunnen brengen dan berusting,
dat dat het hoogste en het beste was. Maar nu weet ik
beter. Berusting is niet het hoogste. We moeten onze
dooden wreken. Niet door nog meer menschen dood te
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maken, maar door te zorgen dat niemand meer de
kans krijgt jongens van zestien, zeventien jaar hun
handen af te schieten of te vermoorden. Wie dat probeert zal eerst ons moeten overwinnen, we zullen het
bestrijden met al onze kracht.
- Is dat de vredesbeweging, en zit mijn oom George
daar ook in?
Voor den jongen met de eene hand had Hetty sympathie, maar vervelend vond ze dat bijna eIken dag
nieuwe landloopers op kwamen dagen, die om eten en
geld vroegen, maar haastig aftrokken als er van werken
sprake was. En toen ze op een ochtend zag, dat Marrie
zoo'n luien kerel geld gaf, werd ze bijna boos.
- Waarom doe je dat? vroeg ze, - jou groeit het
geld toch ook niet op den rug?
- Nee, dat niet. Maar sparen heeft ook weinig zin,
dat hebben we in den oorlog gezien. Wat zijn mijn man
en ik niet zuinig geweest, ons leven lang, om den
jongen te laten leeren! En niets is er van over dan een
stuk papier, waarop staat hoeveel we gehad hebben en
dat we het gegeven hebben aan den staat. Och, en
misschien is het ook beter zoo. Wie weet wat er van
den jongen geworden zou zijn als hij naar de stad
gegaan was om te leeren. Nu werkt hij bij dominee en
ik heb hem bij me, en hij is een beste zoon voor me,
kan niet beter. Geld, juffrouw, dat merk je wel in je
leven, geld is het voornaamste niet.
- Ja, maar daarom hoef je het toch niet uit het raam
te smijten? Wie weet wat zoo'n schooier ermee doet.
Waarschijnlijk het verdrinken in de eerste de beste kroeg I
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- Dat kan best zijn, ja, en het zou zelfs heelemaal
geen wonder wezen I Nee, denkt u zich dat maar eens
in, wat voor leven zoo'n man heeft, altijd op straat,
niemand die hem een vriendelijk woord geeft, geen
mensch die zijn kIe eren in orde houdt. Ze moeten haast
wel slecht worden, verschrikkelijk is het, eenvoudig
verschrikkelijk.
Wat verwonderd keek Hetty de vrouw aan. Over het
algemeen was Marrie altijd rustig en weinig spraakzaam,
maar nu scheen ze haar ontroering nauwelijks meester.
_. Geef je ze dan allemaal iets? vroeg ze.
- Och nee juffrouw, dat heb ik met altijd gedaan.
In den oorlog heb ik er eens een weggestuurd. 't Was
in den allerslechtsten tijd, de aardappelen waren op,
het meel was op, zelfs de rapen die je in vredestijd aan
de beesten gaf, waren niet meer te krijgen. Je werd er
zoo ongelukkig van dat je je zelf niet meer was.
En op een dag kwam er een bedelaar hier, een jonge
vent nog, die zei dat hij naar familie moest in het zui.
den. Dien heb ik weggestuurd, omdat ik me verbeeldde
zelf niets meer in huis te hebben. Maar later heb ik
gedacht: ik had toch een kopje moutkoffie kunnen
zetten, u weet wel, van die gebrande graankorrels
waar we in den oorlog koffie van maakten, daar had
ik nog een zakje vol van over. 't Geeft niet veel voor
den honger natuurlijk, maar dan had hij toch kunnen
zien dat ik het goed met hem meende en hij had niet
ongetroost verder hoeven te gaan.
Ze veegde de oogen af met de punt van haar schort,
en Hetty, die zich niet herinneren kon ooit een bede139
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laar een cent gegeven te hebben, werd vuurrood.
- Maar het zijn toch meestal kerels die te lui zijn
om te werken of die drinken, anders zouden ze niet zoo
langs de straat slijpen, - troostte ze zichzelf en Marrie.
- Ja, dat zeggen de menschen en dat zal ook wel
zoo wezen, maar of 't zoo is kan je van buiten niet aan
ze zien. En ik, - weer werd haar stem onzeker, - ik
moet altijd denken aan mijn man.
- Heeft die ook moeten bedelen?
- Ik weet het niet, juffrouw, niets weet ik. Hij heeft
in België gelegen met het negende infanterie, en altijd
schreef hij even trouw. En toen opeens kwamen er geen
brieven meer, en na elf weken kreeg ik bericht dat hij
vermist werd. Natuurlijk best mogelijk dat hij dood is,
dat ze hem niet gevonden hebben onder de anderen.
Och, zoo'n slagveld, dat moet iets vreeselijks zijn. Maar
het zou toch ook best kunnen dat hij gevangen genomen
is en later ontsnapt en wie weet hoe hij toen gezworven
heeft om weer bij ons te komen? Zoo dikwijls als ik
een zwerver komen zie in de verte denk ik: zou hij het
ook wezen? Maar hij zal nu wel niet meer komen, acht
jaar is het al geleden! Wie weet of hij niet van honger
is gestorven omdat andere vrouwen hem weggestuurd
hebben, zooals ik dien armen kerel indertijd.
Ze snikte het uit en Hetty, die haar oogen vochtig
voelde worden, sloop stilletjes weg. Ze moet toch wel
heel veel van dien man gehouden hebben, dacht ze, dat
haar liefde voor hem nu nog maakt dat ze goed is voor
alle menschen. Liefde is sterker dan de dood - waar
stond dat ook weer?
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ET was een prachtige avond in het eind van Mei,
en Suzanne zat met Hetty in den tuin. Ze hadden
een drukken en emotievollen dag achter den rug.
's Morgens waren hun twee mannelijke huisgenooten
vertrokken: Horst was voor dag en dauw weggereden,
om een conferentie te gaan bijwonen en zou pas den volgenden dag terugkomen, en de Wolf was om een uur of
negen verschenen, netjes geschoren en met den rugzak
over den schouder.
- Ik kom afscheid nemen, mevrouw, - had hij
gezegd, - vandaag is het zulk mooi weer, dat ik een
wandeling maken moet. Ik kan er niet bij stil blijven
zitten, hoe graag ik ook willen zou.
- Zou je niet nog blijven eten? - raadde Suzanne.
We hebben vleesch in de soep.
- Kan wel wezen, mevrouw, maar het gaat niet.
Wilt u meneer van me groeten? Ik zou hem graag nogeens de hand hebben gedrukt voor ik wegging, maar
met die rare haast die hij altijd heeft is er niet van gekomen. Hij is bepaald erg zenuwachtig, uw man, hij
heeft rust noch duur.
- Je kon het anders nogal met hem vinden, nietwaar Wolf?
- Ja mevrouw, hij is een man waar veel bij zit, en
heusch, om het u maar eens te zeggen in uw gezicht, u
mag ik ook graag. U zegt niet zoo veel als de meeste
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vrouwen, maar als u iets zegt, dan heeft het kop en
staart.
Suzanne was zichtbaar gevleid, maar toch had ze
nog een verzoek: "Wolf beloof me een ding: zul je
ons niet recommandeeren aan al je vrienden?"
- Geen quaestie van, mevrouw, daar kunt u op
vertrouwen. Als er een bij me komt en zegt: "vertel
me toch waar ik een beetje uit kan rusten, ik ben de
vertwijfeling nabij," dan zeg ik, "dat laat me koud,
collega," en als er een zegt "ik sterf als ik geen goed
tehuis vind," dan antwoord ik: "Wel, sterf dan maar
een beetje, collega." Maar uw adres krijgt hij niet.
En met die belofte was hij het hek uitgewandeld, de
wijde wereld in.
Het scheen mevrouw Vogel te spijten dat ze haar
gast kwijtraakte, maar veel tijd om er over na te
denken had ze niet: de wasch moest gedaan, Marrie,
die haar helpen zou, vertilde zich en moest gaan
liggen, Hetty, die een poging deed haar plaats in te
nemen had na een half uur haar vingers doorgewreven
en kon pas weer helpen bij het ophangen. Ze hadden zich
bijna geen tijd gegund eten te koken, maar nu zaten ze
samen de hagelwitte lakens te bewonderen, en hadden
het gevoel, een groote daad te hebben volbracht.
- Geloof je dat we het kunnen laten hangen?
vroeg ze aan Suzanne. Het was feitelijk een rhetorische
vraag, want uit de houding van mevrouw Vogel bleek
duidelijk, dat ze niet van plan was nog iets uit te voeren
dien avond. Het ziet er niet naar uit of het regenen
gaat.
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- En al wist ik zeker dat het ging gieten van den
regen, dan liet ik het nog hangen. Suzanne gaapte.
Nog eens doorspoelen met regenwater kan volstrekt
geen kwaad, en natte wasch afnemen is afschuwelijk.
Ik blijf zitten, al valt het huis in. Als ik met te lui
was lag ik al .in bed.
Hetty probeerde duidelijk te maken, dat als het huis
inviel er ook geen enkele reden meer zijn zou om op
te staan, omdat de mogelijkheid van naar bed gaan
vervallen was, maar ze was te lui om haar grapje
goed te formuleeren en het werd een verwarde zin,
zonder begin of eind.
Ze hoorde het hek voor het huis opengaan en betrapte er zich heimelijk op te hopen dat het met Dietrich
zijn zou dit keer. Hij kwam nogal eens 's avonds,
om een praatje te maken en danste ook graag mee als
de dorpsjeugd op het kerkepleintje bijeen was. Als
kind had hij dikwijls gespeeld met de kinderen van de
pachters en daardoor was voor hem de omgang op voet
van gelijkheid met de dorpsjeugd lang zoo ongewoon
met als voor Hetty. Meestal danste hij met haar, maar
hij maakte ook graag eens een rondje met een van de
dorpsmeisjes, en dan kwam Adolf of een ander Hetty
vragen. Dat vond ze ook best, altijd weer stond ze
verbaasd hoe anders deze jongens waren dan de onverschillige fabrieksarbeiders uit Tuilenburg, maar toch
had ze Dietrich het liefst als partner en luisterde graag
naar zijn diepe, volle stem, waarmee hij, wat onverschillig, de naïeve dansliedjes meezong. Aardig was hij,
dacht ze, hij zei wel nooit veel, maar aan zijn gezicht,
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zijn stem, zijn houding, aan alles kon je merken, dat
er veel bij zat, stellig dacht hij meer dan hij zeggen
wilde. En ze had er op gelet, ze wist heel zeker: als ze
met hem samen was, dacht ze altijd aan hem, aan zijn
moeilijkheden en zijn toekomst, nooit aan zichzelf.
Maar toch moest hij vanavond maar niet komen, ze
was zoo erg moe, en had zich niet verkleed nadat ze
geholpen had bij de wasch: haar jurk droeg nog
duidelijk de sporen, nat te zijn geweest.
- Hoorde jij ook niet iemand aankomen? vroeg
ze een oogenblik later, toen niemand den tuin inkwam.
- Ze moeten me maar komen zoeken, als ze me
noodig hebben, antwoordde mevrouw Vogel, August
ligt boven op de studeerkamer van Horst, die zal ze
dus niet bijten. Maar een oogenblik later sprong ze op,
want een huilend kinderstemmetje riep: "is hier dan
niemand? Menschen, kom toch!"
Haastig liep ze den tuin door, en Hetty volgde haar,
wat langzamer. Ze was opgeschrikt uit haar luiheid,
had een vaag gevoel van naderend onheil.
Toen ze op den hof kwam zag ze een jongen van een
jaar of tien met Suzanne praten. Hij had zwart krulhaar
en hoewel hij nog hijgde van het harde loopen zag zijn
gezichtje grauw van angst en hij kon bijna niet uit zijn
woorden komen.
- Drie jaar is ze, hoorde ze hem zeggen. Het water
was kokend, net van het vuur. Van achteren is ze
heelemaal verbrand en de handjes ook.
- Is er al iemand naar den dokter?
- Moeder dacht dat het beter was, als u kwam,
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omdat u het kindje van de Hol ook beter gemaakt
hebt. We zijn wel Joden, maar we dachten dat u
misschien toch zou willen komen, omdat het zoo heel
erg is.
- Natuurlijk kom ik, maar ik kan niets zonder een
dokter. Welken dokter hebben jullie?
- We zijn nooit ziek en er woont er ook geen bij ons
op Hoog Walster .
- Ik zal een jongen sturen .... zei mevrouw Vogel,
maar juist kwam von Adelsberg den hof oprijden en ze
vroeg hem of hij gaan wilde.
Dietz aarzelde.
- Ik kan niet te lang van huis blijven .... Toen
zag hij de ernstige gezichten om zich heen en beloofde
te gaan.
- En zorg alsjeblieft dat er een dokter komt! riep
Suzanne hem nog na. Ga maar liefst naar Grebbenhuizen, daar vind je stellig iemand thuis. Zeg dat het
gaat om een groot ongeluk.
Toen ging ze de pastorie in om verbandgoed te halen.
- Mag ik mee? vroeg Hetty, toen ze weer naar
buiten kwam.
- Durf je dat? vroeg mevrouw Vogel ernstig, en
toen Hetty haar wat verwonderd aankeek voegde ze er
in het Engelsch aan toe:
_. Heb je ooit een kind zien sterven?
Hetty voelde, dat ze bleek werd, maar zacht antwoordde ze: "AIs je denkt dat ik helpen kan, dan
ga ik."
- Nu, dan graag. De moeder zal erg overstuur zijn
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en ik weet niet wat er verder is voor hulp. Je bent
handig en je hebt zachte handen.
Hoog Walster lag drie kilometer van Rosbach verwijderd, maar ze waren er in een half uur. Voor
Suzanne, die zelf geen kinderen had, waren alle
kinderen de hare.
Bij Wolters moesten ze wezen, den J oodschen slager:
de menschen stonden al naar hen op den uitkijk. En in
het kamertje achter den winkel vonden ze het patiëntje,
een meisje van drie jaar, dat achterover gevallen was
in een waschtobbe met kokend water. Het kindje lag
voorover op den schoot van haar moeder en het
kamertje was vol vrouwen die wijzen raad gaven, maar
de autoriteit van mevrouw Vogel was zoo groot, dat
niemand gewaagd had het kind aan te raken voor zij
er was. Suzanne nam het stumpertje van de moeder
over en bracht het in de slaapkamer, waar ze, alleen
met Hetty, die het op schoot hield, begon de kleertjes
stuk te knippen en weg te nemen. Het kindje was te
uitgeput om te schreeuwen, maar het gezicht alleen van
de wonden maakte Hetty draaierig. Ze moest de tanden
op elkaar zetten, om rustig te blijven. Een tante kwam
binnen om te vragen of er iets gedaan kon worden.
- Een lauw bad maken, zei Suzanne, - dat is het
eenige, waar ze in zitten kan en het zekerste tegen
besmetting. Het water werd gebracht en Suzanne zette
het kleine diertje erin: een mollig meisje, met zwarte
krullen en groote donkere oogen, maar dat nu als een
geknakte, verwelkte bloem in: haar handen hing. Het
kind vroeg, half verstaanbaar, om haar moesje.
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- Zouden we de moeder wel binnen laten? vroeg
bazig de tante. Ze maakt zich maar overstuur als ze
die wonden ziet, groote hemel ....
- Ga dadelijk de moeder roepen 1 beval Suzanne
kort en streng, zooals ze bijna nooit sprak. Als
iemand het leven van het kind verdedigen kan, dan
is het de moeder.
De slagersvrouw kwam binnen, een dikke vrouw
met een gezicht dat bedoeld was om te lachen en te
stralen van vriendelijkheid. Even wankelde zij bij de
deur, maar toen Suzanne zacht maar vast zei: "Het
kind heeft u noodig," vermande ze zich en knielde
naast het badje op den grond.
- Wat is er, lieveling?
- Moesje, jaag die vreemde vrouw toch weg,
smeekte het kind, ze doet me zoo vreeselijk zeer.
- Neemt u niet kwalijk, mevrouw, stamelde de
moeder, en alle omstanders hadden moeite iets te
verwerken, dat een lach en een snik was tegelijk.
Het duurde lang voor de dokter kwam. Zenuwachtig
liep Hetty een paar keer naar buiten, en eindelijk, tegen
halfelf, zag ze twee lichten in de verte. Een jonge man
stapte uit een auto, vroeg haar kort, of hij terecht was
bij den slager, of er een ongeluk was gebeurd?
- Gelukkig dat u er eindelijk bent, zei Hetty, we
wachten al zoo lang 1
- 't Is hier mijn district niet, zei de dokter. Het
is uit vriendelijkheid dat ik koml Wat is er aan de
hand? Kind in een tobbe water, natuurlijkl Kunnen de
moeders dan niet leeren voorzichtiger te zijn 1
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Al pratend was hij in de ziekenkamer gekomen,
stuurde, bijna zonder groet, de familie de kamer uit en
begon met Suzanne het kind te onderzoeken.
- Erg beschadigd, erg beschadigd, hoorde Hetty
hem zeggen, alsof hij praatte over een gebroken stuk
aardewerk, dat wel niet meer zou kunnen worden
gelijmd. In het bad houden is het eenig juiste, ze
zal toch wel geen vierentwintig uur meer te leven
hebben.
- Och dokter, het lijkt zoo'n gezond kind! protesteerde Suzanne zachtjes.
- Gezond, hm, vet meent u. Mogelijk is het, mogelijk, als ze geen krampen krijgt 1
- Hebt u iets meegebracht, om injecties te geven
in dat geval?
- Is hier iemand die dat doen kan? U? 0, nu zie ik
het, u bent mevrouw Vogel. Zijn stem werd iets
vriendelijker. Ja, ik heb alles bij mij, maar een
inspuiting heeft nu geen zin en u zult hier toch ook
geen heelen nacht kunnen blijven. Ik heb morgen om
zeven uur al weer spreekuur, dan komen de menschen
van ver en zooals ik al zei, het is hier mijn district niet.
De andere dokters schenen uit te zijn en ik wilde het
meneer von Adelsberg niet weigeren, maar het gaat
niet aan alles op te offeren voor een kind, dat toch
hoogstwaarschijnlijk niet meer te redden is.
- Natuurlijk blijf ik, zei Suzanne kalm, en de
dokter haalde de medicamenten te voorschijn, besprak
het toedienen met haar. Hetty stond naar hem te
kijken en kookte inwendig. Dat de toon van een
x6x
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dorpsdokter, die den heelen dag rondjaagt van den
eenen slecht betalenden patiënt naar den anderen en
die altijd meer werk op zich nemen moet dan hij aan
kan om zijn onkosten goed te maken, anders is tegenover zijn zieken dan die van den huisdokter van een
rijkfabrikantengezin, dat besefte ze niet, kon ze ook
niet beseffen.
De dokter was weg en weer werd het kind, te moe
en te zwak om nog te huilen, in het badje getild, om
beurten gesteund door Suzanne en de tante en getroost
door de moeder, die mechanisch zoete woordjes herhaalde, woordjes zonder zin. Wachten, wachten,
wachten •...
Het werd een eindelooze nacht. Hetty zat op een
stoel bij de tafel, en had het gevoel of er geen tijd meer
bestond. Er kwam geen verandering, en zoo nu en dan
dommelde ze in met het hoofd op den arm. Telkens
half wakend, half slapend, ging haar een versje door
het hoofd dat ze geleerd had op school.
There is areaper, who's name is death.
And with his sickle ~een ....
Geen kudde, waar geen lam gemist wordt, geen
kring zonder leege plaats ...• waarom zou ze hopen
voor dit kind? Maar ze kon niet berusten: voor het
eerst voelde ze den dood als een werkelijkheid, en heel
haar jonge levenskracht kwam in opstand.
De gordijnen waren opengebleven, niemand had
zich den tijd gegund ze dicht te schuiven. Ze zag de
heldere sterren aan den donkeren hemel, en daar162

tusschen de maan, als een smallen sikkel: laatste
kwartier.
There is areaper, who's name is death ....
Ze was weer even ingedommeld, het hoofd voorover
op de tafel, maar opeens schrikte ze wakker door een
gil. Ze vloog overeind, zag nog juist hoe de tante en de
slager de moeder bewusteloos de kamer uitdroegen.
Suzanne hield met moeite het kindje vast, dat de
handjes samenkrampte, de oogjes verdraaide. Krampen,
begreep Hetty. Suzanne gaf haar een wenk het spuitje
aan te reiken dat gevuld klaar lag op de tafel, liet
haar het patiëntje vasthouden.
- Heeft het zin? fluisterde Hetty, nauw hoorbaar.
Het kleine wezentje wilde sterven, waarom den strijd
verlengen? Toch gehoorzaamde ze en Suzanne gaf de
injectie, legde toen haar handen weer onder de schoudertjes. Als levenloos hing het krullekopje voorover.
Twee vrouwen slopen binnen, vroegen fluisterend of
mevrouw meende dat het einde kwam.
- We moeten het weten, want dan moeten we de
gebeden lezen.
- Bidt toch, bidt toch, natuurlijk moeten we
bidden! Suzanne's stem smeekte bijna. Er is niets
anders meer te doen dan bidden.
De vrouwen gingen in een hoek zitten, staken een
kaarsje aan en begonnen half luid te lezen. Een
kwartiertje later kwam er weer beweging in het kinderlichaampje, een nieuwe kramp, heviger dan de eerste.
Suzanne gaf nog een injectie, tilde toen het kind uit het
water, hield het in haar armen.
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Op den tast vond Hetty haar weg, zag, als in een
droom, de vale gezichten van den man en van de oude
vrouw, nam de moeder bij de hand en trok haar mee.
Het gepraat van de anderen over "zenuwen," "te
veel opwinding" hoorde ze niet. Dit was de laatste
kans op redding.
En het wonder gebeurde. Toen de moeder het gezichtje aanraakte, sloeg het meisje de oogen op, en
fluisterde klagend: "Moesje!"
De vrouwen in den hoek wierpen hun boeken weg en
liepen de kamer uit.
Het wachten begon opnieuw, maar er scheen iets
meer leven in het kind.
De volgende uren duurden niet zoo lang. Nog tweemaal kwamen de krampen terug, maar minder hevig.
Toen het tegen den morgen licht begon te worden was
Suzanne zoo uitgeput dat ze het steunen voor een halt
uurtje aan Hetty moest overlaten om zelf iets te gaan
eten in de voorkamer. De tante was in slaap gevallen
op de canapé en de handen van den vader leken voor
zulk werk weinig geschikt.
Vol liefde keek Hetty naar het kleine meisje dat
ingedommeld scheen. Nog nooit had ze zoo warm
gevoeld voor een kind .Het was of ze opeens begreep
wat het beteekenen moest, zelf een kind te hebben, een
klein, hulpeloos wezentje, dat beschermd moest worden en gekoesterd en verzorgd. Heel voorzichtig boog ze
ze zich naar voren, raakte met haar lippen de zwarte
krullen aan. Het speet haar dat al gauw een zuster van
den man haar kwam aflossen en Suzanne haar vroeg
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terug te gaan naar de pastorie, om Horst, als hij thuiskwam, van alles te vertellen.
- Hij zal wel begrijpen dat ik niet weg kan voor ik
met den eigen dokter gesproken heb, zei ze. Hetty
knikte.
- Blijf maar gerust zoo lang als het noodig is, ik
zal wel voor alles zorgen thuis!
En toen ze in de koele morgenlucht terugwandelde
naar Rosbach, voelde ze dat ze het leven nog nooit zoo
had liefgehad.
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WEE dagen later kon het kindje, zorgvuldig verbonden, op een waterkussen gelegd worden. Het
was nog heel zwak, maar het leefde, en de dokter
durfde hoop geven. Maar het scheen wel, of de dood toch
een offer had willen hebben, en toen het kind hem
ontworsteld was, een ander leven daarvoor in de plaats
genomen had. Toen 's morgens Marrie den ouden man
in het armenhuisje zijn koffie brengen wilde, vond ze
hem dood op zijn bed liggen.
Iedereen had dit einde zien aankomen, maar toch
kwam het onverwacht. Alle dorpsgenooten voelden bij
hem in de schuld te staan. De huismoeders hadden hem
nog eens een goed maal willen brengen, zoodra het haar
wat beter uitkwam, de mannen waren van plan geweest hem dezen Zondag, of den volgenden, een paar
sigaren te geven of ten minste een praatje te maken.
Hij was immers een der hunnen geweest, ze hadden hem
gekend zoolang ze zich konden herinneren en het was
mogelijk dat eens hun eigen leven, of dat van hun
kinderen, eindigen zou op hetzelfde smalle bed boven
den bakoven!
Nog terwijl de doodsklok luidde kwam de timmerman, die zelf niet vrij was van de zonde, waaraan de
oude Marhuizen te gronde was gegaan, aanbieden de
kist kosteloos te maken. Hij werkte er den heelen dag
aan, gebruikte het beste hout, besloeg de donker
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gepolitoerde kist met koper, en vertelde onder het
werken aan zijn kinderen, hoe 'n fideele kerel de
boer geweest was in zijn goeden tijd. Het was de
schuld van zijn vrouw, dat het zoo met hem is
afgeloopen, verzekerde hij en veegde de oogen af,
die vrouw van hem was een zure, daar heeft het aan
gelegen.
Horst liet de baar in de kerk zetten, een eer, die
anders alleen de voornaamste dorpsgenooten ten deel
viel, en de molenaar, die nog familie was van den overledene maar daar de laatste jaren geen praat over had
willen hooren, bracht een zwart lakensch kleed met
zilveren kwasten.
- Je moet een mooie preek over hem houden,
dominee, beval hij, niet te veel zeggen over zijn
laatste jaren. Spreek maar eens over zijn groote bezittingen, en dat de herbergier hem die voor een
schandelijk lagen prijs heeft afgetroggeld. Marhuizen
had zijn fouten, dat geef ik toe, maar de kroegbaas had
toch vooral schuld aan zijn armoe. Zelfs de graaf, die
als jongeman vaak op de Marhuizer-hoeve geweest
was, stuurde een krans.
Hetty maakte moeilijke dagen door. Ze had zich
voorgesteld dat na den doorwaakten nacht met het
zieke kindje, haar heele leven nieuw worden zou, dat
ze blij zou zijn met eIken nieuwen dag en telkens weer
zou voelen hoe heerlijk het is te leven en gezond te zijn.
Maar ze was moe en verdrietig. Suzanne was nog
veel in Hoog Walster en Horst had het druk met de
waterleiding, die nu bijna klaar was. Op een avond,
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nadat ze samen gegeten hadden, kwam hij naast haar
zitten op de groene keukenbank en vroeg:
- Scheelt er iets aan, meisje?
- Er is zooveelverdriet in de wereld; is het niet
veel beter, te sterven als kind van vier jaar, dan dood
te gaan als een oude man, nadat je iedereen tot last
bent geweest?
- Misschien wel, ja. Al weet je niet voor hoeveel
menschen hij toch nog iets is geweest. Maar als je zorgt
in de maat te komen met je medemenschen, zoodat je
met hen werken kunt en met hen gelukkig zijn en
deelen in hun verdriet en hun vreugde, dan zal niemand
later van je zeggen: was ze maar gestorven als kind I
Dat waren mooie gedachten, maar ze namen de
vermoeidheid niet weg. Kwam Dietrich maar eens,
tobde ze den volgenden dag. Ze verwonderde er zich
over dat hij heelemaal niet kwam vragen hoe het
afgeloopen was met het kindje waarvoor hij den
dokter gehaald had. Maar een paar dagen gingen
voorbij, zonder dat hij zich liet zien.
- Hij zal toch niet ziek zijn? vroeg ze Vogel. Maar
Horst maakte zich niet ongerust.
- Die zal wel weer komen opdagen I
En hij kreeg gelijk. Den dag van de begrafenis
van Marhuizen kwam de jonker aanrijden, gezond
als altijd, en zelfs veel vroolijker dan gewoonlijk.
Twee neven van hem waren op Grebbenhuizen op
bezoek geweest en hadden hem een paar dagen
meegenomen naar Frankfort, waar ze een vroolijken
tijd hadden gehad.
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- Verbazend aardige lui! vertelde hij, studentikoos
zijn beenen voor zich uitstrekkend. Ik had ze ook
graag hier gebracht, om hun de romantische pastorie
te laten zien met het aardige logeetje, maar we hadden
voor de bezienswaardigheden van de streek weinig tijd.
- Maar goed, dat je het niet gedaan hebt, zei
Hetty, we waren niet erg in de stemming geweest.
- Niet? Dietz keek haar van ter zijde aan. Is er
iets gebeurd? Slechte berichten van thuis?
- Nee, moeder is allang beter, al schijnt ze nog slap
te zijn. Maar heeft je vader je niet verteld, dat de oude
Marhuizen dood is.
- Marhuizen, Marhuizen? Kent mijn vader die?
0, die oude bedelaar! Ja, zeker, dat weet ik, de oude
heer was er zoo geroerd over, als ik niet dacht dat hij
wezen kon over iets waarvan hijzelf weinig last heeft.
En de Vogels doen natuurlijk uit christelijke naastenliefde of ze hun eigen vader verloren hebben.
- Hè, Dietrich!
- Ja lieve Hetty, ik kan er heusch niet om huilen!
Ik heb den man nooit gezien en me dunkt dat er ook
niet veel aan verloren is, voor niemand. A propos, hoe
is het afgeloopen met dat verbrande kind waarvoor ik
het heele land heb afgedraafd?
- Goed, dank je.
- Niet gestorven dus? Gelukkig maar, dat hadden
jullie hier niet overleefd natuurlijk. Toe kijk nu niet
zoo woedend, ik heb toch zeker mijn plicht gedaan, en
meer dan dat! Maar daarom hoef ik toch vijf dagen
later niet nog met een begrafenisgezicht te loopen?
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- 0 nee, je hoeft niets I natuurlijk hoef je mets I
Dietrich haalde de schouders op.
- Ga je mee een eindje loopen? vroeg hij.
- Och nee, straks is de begrafenis van Marhuizen I
- En wilde jij daarheen? Dietrich begon te lachen.
- Kind, wat word je zwaar op de hand!
Hetty had het dien morgen vanzelfsprekend gevonden, dat ze mee zou gaan naar het kerkhof, maar
nu leek het haar opeens ook een beetje belachelijk.
- Goed, laten we wat gaan loopen, zei ze opstaande.
- Zooals je wilt, hoor. Ik zal je plezier niet bederven. Ik weet wel dat een begrafenis hoort onder de
dorpspretjes, die niemand graag verzuimt.
Hetty lachte, al was het niet heelemaal van harte, en
samen liepen ze den tuin door, het achterhekje uit en
de beek langs. Juist toen ze bij het bosch gekomen
waren, begonnen de klokken te luiden en ze gingen
zitten om er naar te luisteren. De lucht was bedekt, het
was bladstil en niemand werkte op het land. Beiden
kwamen onder den indruk van de weldadige rust om
hen heen en voelden de oude vertrouwelijkheid
terugkeeren.
- Je vindt me natuurlijk erg sentimenteel, begon
Hetty, maar weet je, die nacht, dat het kindje zoo
ziek was, heeft me erg aangepakt.
- O,ik begrijp het best. Daarom vind ikje juist zoo lief,
omdat je nog niets hebt meegemaakt en je daardoor
alles nog zoo aantrekt. Je bent nog zoo schattig jong.
Dat klonk heel vriendelijk, en toch vond Hetty het
niet zoo erg aardig.
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Zoo heel veel jonger dan jij ben ik niet, hoor I

zei ze een tikje beleedigd.

- Niet? Zes jaar geloof ik! Och kind, wat kan er in
zes jaren niet allemaal gebeuren I Eindeloos veel!
Weer zwegen ze, en ook de klokken hadden opgehouden te luiden. Het was doodstil om hen heen, een
vreemde spanning scheen in de lucht te hangen, alsof
er iets bijzonders ging gebeuren.
- Ben je boos op me, Hetteke? vroeg Dietz na een
poosje, je kijkt zoo strak.
- Nee, waarom zou ik boos zijn? Hetty's stem was
heel zacht en ze keek droomerig voor zich uit.
- Moet je ook niet zijn, dat zou ik echt naar vinden.
- Heusch?
-ja, dacht je van niet?
- Och, ik dacht dat je uit verveling wel eens hier
kwam, maar dat je toch eigenlijk niets om me gaf.
Altijd maak je toespelingen dat je zoo veel beleefd
hebt, dat er iets heel bijzonders is in je leven, maar
toch heb je me nooit verteld wat het eigenlijk is. We
praten altijd over koetjes en kalfjes.
- Hè nee, dat is niet waar.
- Misschien niet heelemaal, maar wat voor jou het
belangrijkste is in je leven, dat wil je mij toch niet
zeggen.
Dietz kreeg een kleur.
- Hoe weet je, dat er zoo iets is? vroeg hij.
- Daarom. Het is toch zoo, waar of niet?
- Belangrijk? Belangrijk? Ik weet niet of het voor
jou belangrijk is.
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Maar Hetty liet zich niet meer afschepen. Ze was
vreeselijk nieuwsgierig en - ze wilde haar zin hebben.
- Waarom zeg je het me niet? drong ze aan. - Ik
weet zeker, dat ik alles begrijpen zal.
Von Adelsberg, die gewend was, zich door andèren
te laten leiden, gaf toe aan haar drang.
- Het is niets bijzonders, alleen - dat ik een paar
maanden landlooper geweest ben, net als dat schorum
waar ze op de pastorie zoo hoog mee loopen.
- En schaam je je daarover? Wat een onzin! Hoe'
~am je er toe?
- Ik had schulden gemaakt op school; och, eigenlijk kon ik dat niet helpen. Weet je - de meeste
jongens hadden veel meer geld dan ik en je kan toch
niet altijd klaploopen. lebent ook iets verplicht aan je
stand en als mijn vader gewild had, dan had hij me
best meer geld kunnen sturen. Maar hij hield het liever
zelf, natuurlijk, kan ik me ook best begrijpen, alleen,
dan moest hij ook niet verwonderd zijn dat ik niet uit
kon komen met het schijntje dat hij me stuurde.
- Natuurlijk, beaamde Hetty, - en ben je toen
weggejaagd?
- Nee, dat niet. Ik heb er me ingewerkt, stom,
maar ik heb pech gehad ook I Er was een kerel, bij
wien ik sokken had gekocht en overhemden - hemel
ik kon toch niet rondloopen in den boel van mijn overgrootmoeder dien ze me van thuis meegaven! Ik zou
ook wel betaald hebben, later, als die vent maar een
beetje geduld had gehad I Het ging om vij.ftig mark, ook
nogal de moeite! Maar goed, hij wilde niet wachten, en
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op een dag kwam hij met de rekening bij de school en
wilde kabaal maken. De huishoudster van onze
afdeeling ving hem op, een goedige oude juffrouw,
'n echte oude vrijster, die nogal op me gesteld was. En
die heeft het voor me betaald, stel je voor!
- Wat verschrikkelijk lief! riep Hetty met veel
nadruk. Ze vond dat Dietz wel heel luchthartig praatte
over een daad van zoo groote hulpvaardigheid. Maar
mannen toonen niet graag hun gevoel, bedacht ze een
oogenblik later. Misschien was die toon juist een
teeken hoe diep hij voelde, wat het geweest moest zijn
voor zoo'n eenvoudig menschje, vijftig mark voor hem
te offeren.
- Ja, het was goed bedoeld, stemde Dietrich toe,
- maar ik raakte er door van den regen in den drop.
Want het lekte natuurlijk uit, en wat toen! Het hielp
me niets of ik bij hoog en laag volhield dat het niet
waar was, de jongens wisten het, en dus was ik eenvoudig onmogelijk geworden.
-Waarom?
- Zeg, hoor eens even 1 Schulden hadden ze allemaal, natuurlijk. Maar dat je die laat betalen door een
oude burgerjuffrouw, dat is bespottelijk, dat gaat niet!
Zelfs de jongetjes van het jongste jaar riepen het me
na op de speelplaats! En toen op een dag de directeur
me bij zich liet roepen, ben ik weggeloopen.
- Waarom schreef je niet naar huis om geld?
vroeg Hetty, die het vreeselijke van het geval nog
altijd niet kon inzien.
- Naar huis? Ja, dat had de directeur natuurlijk ook
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gewild, maar jij, die mijn vader kent, jij begrijpt toch
wel, dat dat heelemaal niet kon I Maar och, ons begrip
van eer, daar kunnen jullie natuurlijk toch niet in
komen. Eigenlijk had ik me van kant moeten maken,
dat had ik graag gedaan ook, maar ik had geen pistool,
en je kunt je, als je van adel bent, toch niet gaan
verdrinken, of uit het raam springen! Ik heb gezworven, weken lang, hemel, ik begrijp bijna niet, hoe ik er
over durf praten met een meisje als jij I Hij draaide zich
om en liet zich voorover vallen, met het hoofd van
haar afgewend.
Hetty kwam naast hem zitten en sloeg een arm om
zijn schouder.
- Waarom zou je het mij niet vertellen, bedelde ze,
- hoe èrger het geweest is, hoe meer eerbied ik heb
voor wat je hebt doorgemaakt, en - hoe meer ik
van je houd I De laatste woorden fluisterde ze, en
Dietrich scheen ze dan ook niet te hooren.
- Je weet niet wat het is I stootte hij uit, - hoe een
man er uitziet, als hij dagen lang zijn kleeren niet
heeft uitgehad, als hij geslapen heeft in een droge
sloot of in een hooimijt. Niemand gel90ft meer dat je
een fatsoenlijk mensch bent, en daardoor begin je er
zelf ook aan te twijfelen. Als ik daaraan terugdenk,
dan heb ik geen achting meer voor mezelf. Ik had
kleeren meegenomen, maar die zijn me ontstolen en
ook een dasspeldje en een horloge, die ik had willen
verkoopen. Als ik je alles vertelde, wat ik wel gedaan
heb om aan den kost te komen en waar ze je allemaal
voor gebruiken, als ze merken dat je ten einde raad
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bent .... Tuig zijn de menschen, tuig en schorum,
allemaall
- Hetty wist niets te zeggen. Horst en Suzanne
zagen het anders, maar iemand die zooveel geleden had
als Dietz, mocht je er geen verwijt van maken als hij
een hard oordeel had over zijn medemenschen.
- En ben je toen eindelijk naar huis teruggegaan?
vroeg ze.
- Nee, lachte de jongen bitter, - nee, teruggekeerd
naar huis als de verloren zoon ben ik niet. Er zou
waarschijnlijk ook geen gemest kalf voor me geslacht
zijn! De politie heeft me opgepakt en naar huis gebracht, als een kwajongen, als een landlooper, een
vagebond. En nu is mijn leven verknoeid, voorgoed!
Hetty zweeg Tol medelijden. Ze dacht dat als hij een
lieve, verstandige vrouw kreeg er van zijn leven nog
heel veel te maken zou zijn. Maar dat durfde ze niet
te zeggen!
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N de eerste dagen van. Juli kwam de waterleiding
klaar: later dan Vogel gehoopt had, duurder en niet
zóó practisch. Maar er stond dan toch een pomp,
midden in het dorp, een pomp die water gaf en de
verlenging van de buizen tot in de huizen was nog
alleen een quaestie van tijd. Het dorp voelde wat het
gekregen had en toen op een Zondag de inwijding van
de waterleiding gevierd zou worden, was de kerk tot de
nok toe vol. Horst, die door het zware werk van de
laatste maanden opvallend mager geworden was,
sprak met vuur over gemeenschap en vertrouwen. En
zijn woorden vonden weerklank: gemeente en dominee
voelden dat ze elkaar nader gekomen waren door het
gemeenschappelijk werken. De onderwijzer gaf een
vioolsolo, en een koortje zong den zonnezang van
Franciscus:
Ik dank u, Heer, voor mijn broeder het water,
die ftisch is en vroolijk en alles wat leeft, verkwikt.
De dorpelingen begrepen het lied, hoewel ze nooit
gehoord hadden van den heilige van Assisi, maar de
schoolmeester was een beetje gechoqueerd: ze waren
toch zeker in een protestantsche kerkl
Na den dienst had de plechtige inwijding van de
pomp plaats, het eerste water vloeide en de welsprekendheid begon meteen ook te vloeien: alle hooggeI76

plaatste Rosbachers kregen opeens de toesprakenkoorts I De burgemeester sprak, de molenaar sprak, de
socialist sprak, allen brachten naar voren, hoe ze erin
geslaagd waren, dit groote werk tot stand te brengen.
Suzanne was door het gedrang geheel vooraan gekomen
en stond op heete kolen: de Oberförster kwam eten en
twee collega's van Horst, en ook Dietrich von Adelsberg, ze moest nog koken en 's middags zou er een
jeugdfeest zijn, in het bosch: ze wist niet hoe ze klaar
zou komen!
Eindelijk was de plechtigheid afgeloopen, en ze
haastte zich naar huis om het fornuis aan te gaan
maken. Zoekend keek ze rond naar Hetty, ze had een
beetje hulp zoo goed kunnen gebruiken, maar Hetty
was met Dietz, die meegezongen had in het koortje, al
weggeloopen voor de toespraken begonnen en ze
kwamen pas weer te voorschijn toen er gebeld werd voor
het eten.
- Komen je ouders nog? vroeg Horst aan Dietrich,
toen ze aan tafel zaten.
- Ja, dat was immers afgesproken? Maar hoe laat
precies, dat wist hij niet. - Als de kerkdienst niet zoo
gek vroeg was begonnen, half tien! zouden ze 's morgens gekomen zijn, nu wilden ze er zijn voor de stoet
werd opgesteld.
- Dus voor half drie?
- J a, dat waren ze van plan, geloof ik.
- 't Zal wel goed komen, meende Horst, hij had
zooveel zorgen aan zijn hoofd gehad den laatsten tijd,
hij wilde zich nergens meer over verontrusten.
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Het volle leven
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Het feestmaal was afgeloopen om kwart over twee
en de Rosbachers, die altijd meer leefden op hun
gevoel dan op de klok, stonden al voor de deur, wilden
den stoet opstellen.
Suzanne zuchtte.
- Ik had nog zoo graag opgeruimd en alles klaargezet voor het avondeten, en 0 Dietrich, als je ouders
er niet zijn om halfdrie, zouden we dan kunnen rekenen dat ze niet meer komen?
Dietz haalde de schouders op en Horst zei, dat ze
toch niet wachten konden, de menschen werden nu al
ongeduldig en alles zou in de war loopen.
- Ze kunnen toch nakomen, desnoods, je hebt toch
gezegd waar we heengingen, is het niet, Dietz?
- 1a, maar of ze weten waar het is ....
- Weet je wat? stelde Hetty voor, Dietz en ik blijven
hier en maken alles in orde en als de graaf en de gravin
komen, dan leggen we uit waarom de stoet niet heeft kunnen wachten en wijzen den weg naar het feestterrein.
- la, doet dat, en zegt nog eens dat het mij zoo
vreeselijk spijt, dat ik niet zelf gekomen ben om alles
duidelijker af te spreken, zei Suzanne. Ik had tijd
moeten maken, maar het was zoo druk!
Het was niets voor haar, zich zenuwachtig te maken
over bezoek, en Hetty verzekerde haar nog eens dat
alles wel in orde zou komen en duwde haar zachtjes de
kamer uit. Pas toen de stoet zingend en juichend afgetrokken was merkte ze dat Dietz er knorrig uitzag. Hij
bleef zitten voor zijn leege bord en keek nauwelijks op
terwijl Hetty begon af te ruimen.
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- Kom, zou je me niet eens een handje helpen?
vroeg ze. Ze had het bijna even druk gehad als mevrouw Vogel, maar die begon te tobben van moeheid,
terwijl Hetty er kribbig van werd.
- Moet ik misschien een schort voorbinden en
helpen borden wasschen? bromde de jonge graaf. Een
handje geholpen bij de huiselijke bezigheden had hij
wel meer, dat was zoo de gewoonte op de pastorie en
hij schikte zich graag naar de gewoonten om zich heen,
maar nu waren zijn ouders op komst I
- Daar ben je heelemaal niet te goed voor, zei
Hetty terwijl ze de kamer uitging met een stapel
borden. Toen ze terugkwam om de schotels te halen
stond Dietrich voor het raam en keek niet naar haar
om. Ze voelde dat ze hem beleedigd had, dat hij meende
dat ze een toespeling had willen maken op zijn zwerversleven, maar ze kon niet besluiten te zeggen dat het
haar speet. Ze ging terug naar de keuken waar ze
allerlei te redderen had, en bleef opzettelijk lang weg
om te toon en hoe druk ze het had en hoe onaardig het
dus van hem was haar niet te willen helpen.
Pas na een half uurtje kwam ze weer binnen. Dietz
stond nog op dezelfde plaats, de handen op den rug.
Ze werd er verlegen onder.
- Zullen we een beetje den tuin ingaan? vroeg ze, en,
och Dietz, ik bedoelde heusch niets onaardigs daarnet.
- Ik ook niet, antwoordde Dietrich zonder veel
overtuiging, en Hetty moest zich beheerschen om niet
te zeggen, dat hij ook niet de minste reden zou hebben
gehad om hatelijk te worden.
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Ze wandelden naar buiten, maakten een paar opmerkingen over het feest van den dag en over den
dienst in de kerk, maar het gesprek vlotte niet recht.
- Wat is er toch tusschen ons tegenwoordig? dacht
Hetty. 't Gebeurde zoo vaak de laatste weken, dat ze
niet recht op dreef konden komen, net of Dietz haar
niet meer aardig vond I En al wilde ze zichzelf best
wegcijferen, dat vindt toch natuurlijk geen enkel
meisje prettig I
Het is begonnen na dien middag dat we zoo heel
ernstig gepraat hebben, overlegde ze. Gek, dat had hen
juist dichter bij elkaar moeten brengen I Maar telkens
kwam haar de cynische toon te binnen waarop hij
gesproken had over het oude juffertje, dat hem had
willen helpen. Van zijn gevoel van eer begreep ze niets.
En hem scheen het te hinderen dat ze zooveel van hem
wist!
We moeten liever weer vroolijk en gewoon met
elkaar omgaan, net als in het eerst, dacht ze. En een
beetje opgeschroefd vroolijk vroeg ze:
- Zeg, wanneer krijg ik weer rijles?
- Wanneer je maar wilt, als je er lust in hebt
dadelijk.
- Ja, waarom niet! De menschen zijn weg, dus kan
niemand me uitlachen als ik er af val. Ga den vos maar
gauw halen I
Dietz gehoorzaamde en Hetty ging vast naar het
weiland. Ze had haar beste jurk aan, dat trof slecht en
of ze het grafelijke rijtuig hier zou kunnen hooren?
Maar met geweld' zette ze alle bezwaren van zich af:
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't zou wellosloopen, ze wilde pret hebben. Ze klauterde
op den vos.
Dietz liet het paard stappen zoodat er niet veel
aardigheid aan het oefenen was. Zitten op een klein
stukje leer, dat bovenop den rug van een paard ligt is
op zichzelf heelemaal niet romantischer of prettiger
dan zitten op een stoel.
- Laat me toch eens draven! riep ze ongeduldig.
- Dan val je er maar afl
- Dat komt er niks op aan, toe laat los, of ik sla
hem tot hij loopen gaat.
Dietz deed wat ze vroeg, maar met een knorrig
gezicht. Hij had het Hollandsche meisje wel aardig
gevonden in het eerst en dat grappige accent gaf haar
iets kinderlijks, maar als je haar beter leerde kennen
bleek ze geducht bijdehand. Kijk, daar hing ze al
scheef, als hij niet gauw ging helpen viel ze, maar dat
was haar eigen schuld, hij zou zich niet haasten voor ze
hem riep.
- Zie je niet dat ik bijna duikel? Dietz dan toch, 0
heden, mijn jurk! Met een geluidje dat ze kende bracht
de jonge graaf het paard tot staan en ging toen langzaam op Hetty toe.
- Zie je nu wel? vroeg hij flegmatisch.
- Nu ja, anders leer ik het nooit.
- Als je je niet laat raden, leer je het ook niet,
maar mij kan het niet schelen.
- Och Dietrieh, je bent vervelend vandaag. Zeg, je
ouders zullen er toch al niet zijn?
- Dat weet ik niet. Ga maar eens kijken.
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Laat me toch eens draven! riep ze ongeduldig.

- Met die kapotte jurk aan? Ga liever zelf I
- Die jurk moeten ze toch zien als je ze straks naar
het feestterrein brengt. Ik kan 't hun niet wijzen, ik
weet zelf niet waar het is. Dietz keek op zijn horloge.
- Maar als ze er nog niet geweest zijn, komen ze niet
meer, het is half vier.
- Nog niet geweest zijn? Maar Dietz, dan moesten
we ze toch gehoord hebben? Ik ga dadelijk kijken!
Stijf van het zitten op het afschuwelijk harde zadel
en met een ellendig gevoel er raar en slordig uit te zien
liep Hetty de wei en den moestuin door. Het duurde vrij
lang voor ze er was: eigenlijk was 't nog een heel eind.
En de wind was net den anderen kant uit ....
Toen ze voor het huis kwam was er nergens een
rijtuig te zien, maar op de stoep (een brievenbus was de
pastorie niet rijk) lag een kaartje. Hetty raapte het op:
Graf A. von Adelsberg und Frau, las ze.
Wanhopig stond ze er een oogenblik naar te kijken,
holde toen naar Dietrich terug.
- Ze zijn er geweest en ze zijn weer weggegaan I
riep ze hem al uit de verte toe.
- Ja, dat dacht ik wel, merkte Dietz doodkalm op.
Hetty werd rood van kwaadheid.
- Maar dat is ellendig, barstte ze uit. Wat
moeten ze wel van ons denken? Zouden ze boos zijn?
Zouden ze het kwalijk nemen?
- Natuurlijk nemen ze het kwalijk, daar hebben ze
ook alle reden voor! Stel je voor, dat je je bezOek
vooruit aankondigt en je komt voor een gesloten deur.
- Maar daar moet iets aan gedaan worden, dat
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is ellendig. Hetty huilde bijna van wanhoop. De
Vogels kunnen het niet helpen. Rijd ze achterna,
Dietz, gauw, om het uit te leggen, misschien willen ze
terugkomen, ik begrijp niet, hoe jij er zoo kalm onder
zijn kunt!
- Ik kan het toch zeker niet helpen?
- Niet helpen? Het is toch zeker net zoo goed jouw
schuld als de mijne? En ik vind het verschrikkelijk
onaardig van je, dat je nu zoo onverschillig doet.
Daar hebben de Vogels het toch heusch niet naar
gemaakt, bij jou ook niet.
- De Vogels zijn engelen, natuurlijk, juweelen van
engelen, maar daarom is het toch mijn schuld niet,
dat ze wegloopen als ze bezoek verwachten?
- Dietrieh!
- Ja, - dat boerenvolk had toch zeker wel even
kunnen wachten? Ik vond het dadelijk hoogst eigenaardig van een landheer te verwachten, dat hij zijn
pachters achterna zalloopen. Ik vind niet dat wij ons
dat hoeven aan te trekken. Kom, zullen we maar weer
gaan oefenen, of wil je nog naar dat feest?
Hetty stond hem aan te kijken met wijd open oogen.
- Weet je wat jij bent? vroeg ze langzaam. Ze was
koud van kwaadheid. Jij bent een laffe jongen, zonder
een grijntje gevoel van eer. Dat vind ik!
Dietrich keek haar aan en maakte een vormelijke
buiging.
- Wilt u mevrouw Vogel van mij groeten, juffrouw Breede? Wilt u haar zeggen, dat ik haar
vriendelijk dank voor haar gastvrijheid, maar dat ik
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daarvan niet langer gebruik kan maken? Weer boog hij,
nam den vos bij den teugel en ging weg.
o heden, dacht Hetty, wat heb ik gedaan? Ze keek
hem na: Zelfs zijn rug was kwaad, en hij was zoo lang
en zoo knap en zoo blond!
Ik zal hem zoodra hij terugkomt zeggen dat het me
erg spijt. Hij schijnt heel boos te zijn!
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EN volgenden dag ging Horst naar Grebbenhuizen
om zijn verontschuldigingen aan te bieden en
Hetty hielp Suzanne kruisbessen inmaken. Ze
waren geen van beiden in een stemming om veel te
praten en daarom zongen ze maar liever. Eerst den
zonnezang, toen een oud volkslied waarin telkens het
refrein terugkwam:
So kehrst du doch nicht wieder,
So kehrst du doch nicht wieder,
Herzallerliebster mein!
Hetty had dat altijd graag gezongen, het had een
mooie wijs en aardige woorden, maar vandaag werd
ze er opeens melancholiek van. Gek, want een Herzallerliebster - mal overdreven woord - een Herzallerliebster had zij toch zeker nooit gehad? Maar daarom
kon je toch wèl navoelen hoe triest het is als ieman~
waarvan je heel veel houdt, niet meer terugkomt!
- Hetty, wat kijk je ernstig, scheelt er wat aan?
- Och nee, ik heb alleen het land over gisteren.
Denk je dat Dietz nog eens hier zal komen?
- Natuurlijk wel, als alles weer in orde is. Horst zal
het ze wel uitleggen. Je moet er niet over tobben, hoor,
zoo'n vreeselijk geval is het ook niet!
Ze 'begrijpt het niet, dacht Hetty. Het erge was dat
zij, die Dietz had willen helpen en bemoedigen, hem
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opzettelijk pijn gedaan had. Hij was de eenige voor
wien ik wat zijn kon, en nu heb ik hem vernederd, net
als zijn vader, verweet ze zichzelf. Als hij nu maar
gauw weerkomt, zoodat ik het goed kan maken.
So kehrst du doch nicht wieder,
So kehrst du doch nicht wieder,
Herzallerliebster mein!
neuriede Suzanne weer.
Verdrietig gooide ze een schaal vol kruisbessen in de
pan. Ze wilde er nu niet langer over denken.
Tegen den avond kwam. Horst terug. De graaf was
heel aardig geweest: Hij had al gehoord, dat het
eigenlijk de schuld was van dat Hollandsche meisje.
Hetty stoof op.
- Zei hij dat? Zei hij dat heusch? 't Is natuurlijk
mijn schuld, maar Dietrich is toch een laffe jongen!
- Ja, dat had ik al lang gemerkt, zei Horst kalm.
Maar ik dacht dat jij hem nogal aardig vond. Wacht,
ik heb een brief voor je meegebracht, ik kwam langs
het postkantoor.
Hij gaf haar een enveloppe met Hollandsche postzegels, en Hetty herkende het schrift van oom George.
Het waren maar een paar woorden, een typisch Oom
George-briefje.
Lieve Hetty,
Weet je ook hoe het met je moeder gaat?
George Breede.
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Er was ook een brief voor Suzanne, van een nichtje
van bakkers-Lize. Het meisje had kort geleden bij haar
tante in Rosbach gelogeerd en was nu weer in haar
eigen dorp terug, maar ze kon zich daar nog minder
schikken dan tevoren. Er was geen werk voor haar
thuis, ze was de jongste van drie ongetrouwde zusters.
Wilde mevrouw Vogel haar niet als dienstmeisje nemen?
Ze was te verlegen geweest om het verzoek mondeling
te doen, maar nu ze weer thuis was leek het haar
nog beter "onbeschaamd" te zijn dan bij moeder te
blijven.
Horst en Suzanne zaten druk te praten over het
geval. Horst noemde het een vingerwijzing van het lot,
om Suzanne te behoeden voor het droevig bestaan van
een overwerkte vrouwen hij dreigde dadelijk in te
spannen om het mooie Lotje te gaan halen, als Suzanne
niet schrijven wilde dat ze komen kon, den vijftienden
van de volgende maand. Suzanne bleef protesteeren,
een dienstmeisje had ze heelemaal niet noodig, en ze
riep Hetty om haar te hulp te komen.
Hetty knikte flauwtjes, haar gedachten waren ergens
anders. Suzanne keek haar aan en sloeg een arm om
haar schouder.
- Hetteke, kindje wat is er?
- Ik heb een brief van oom George, fluisterde ze,
ik denk, dat ik nog een eindje ga loopen, ik moet
even rustig nadenken.
- Mag ik mee? vroeg mevrouw Vogel, maar Hetty
schudde het hoofd. Laat me maar even alleen gaan.
Ik ben dadelijk terug. Bij de deur keerde ze zich om.
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- Je mag het wel lezen, zei ze, en wees op het briefje,
dat ze had laten liggen op tafel.
Alles was stil in het dorp, alleen hier en daar brandde
nog licht; in de bakkerij en in de herberg, waar de
gemeenteraad zitting hield. En daar stond bij het huisje
van Marrie, de pomp, waar ze allemaal samen aan gewerkt hadden, en daar was de bakhuisvilla, waar de
oude Marhuizen gewoond had.
Waarom had ze het hier zoo heerlijk gevonden?
Omdat ze allemaal leefden met elkaar in de maat: het
was net of er muziek zat in den dag hier, een sober
begin, een hoogtepunt, en een warm-gevoelig slot. En
het heele dorp was een oud volkslied, met droomerige
en met vroolijke stukken erin, en met veel liefde, heel
veel liefde. En nu had Hetty geprobeerd mee te zingen,
in het groote lied: dat ging wel, al ging het niet altijd
even zuiver; ze had ook een eigen wijsje geprobeerd ...
maar dat was hopeloos valsch gegaan. En nu werd ze
geroepen, duidelijk hoorde ze het, ze moest hier weg en
terug naar Tuilenburg, waar alle menschen leefden los
van elkaar en de dagen werden doorgebracht zooals
ze toevallig kwamen.
Ze bleef staan en keek uit over de landen. Als ik
terugga, zoo'n dom leven dat geen begin heeft en geen
slot, wil ik niet hebben I nam ze zich voor. Ik ga er
iets van maken, al vliegen de pannen van de daken.
o nee, het ongeluk van Tuilenburg was juist, dat er
nooit een pan van een dak vloog 1 Enfin, van het leven
maken we toch iets, dat staat vast I Zoo gauw mogelijk
zou ze teruggaan. Als Hetty voor een moeilijk werk
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stond begon ze liefst maar gauw, om te kunnen zien of
het wou gelukken.
En als Dietz dan terugkomt, over een paar dagen en
het bij wil leggen? Dan ziet hij dat ze niet op hem zit
te wachten, net goed! Want hij houdt niet van haar,
dat is zeker; hoeft hij ook niet te merken dat zij wel om
hem geeftI
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AT duurde die reis lang! En wat hadden de
douanen den tijd in Cranenburg I Begreep dan
niemand dat de heele trein vol zat met menschen,
die terug wilden naar huis, naar hun eigen land, naar
menschen, die hun eigen taal spraken, dezelfde gewoontes hadden? Toch was het wel aardig hier te
zitten in de wachtkamer en echte Hollandsche koffie
te drinken. Duitschers zijn beste mensçhen, heele beste
zelfs, maar van koffie zetten hebben ze geen verstand.
En als het op betalen aankomt: onze dubbeltjes zijn
heel wat bescheidener en eleganter dan die plompe
tien-pfennig stukken, die nog maar zes centen waard
zijn op den koop toe!
De trein floot, Hetty haastte zich terug naar haar
coupé, keek uit over de lage landen, de groene weiden
met de vele kromme wilgen. Het regende - natuurlijk
regende het, lekkere, malsche, frissche, schoone Hollandsche regen, die plast en volhoudt, dagen lang.
Duitschland moge energiek zijn, alles wat Hollandsch
is heeft een uithoudingsvermogen waarvoor je respect
moet hebben!
Hoe zou het met haar moeder zijn en met haar
vader? En hoe was het mogelijk dat ze het zoolang had
uitgehouden zonder hen? Ze hield van Horst en Suzanne, natuurlijk, en van het heele dorp; ze had flink
gehuild toen vanmorgen Suzanne haar in Frankfort op
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den trein gezet had en haar nog eens op het hart had
gedrukt: "Trouw schrijven hoor, lieveling, en denk
er om dat Rosbach altijd voor je open staatI" Maar
toch: in Rosbach was zij een gast, de eenige plaats waar
zij een onmisbaar deel uitmaakte van het geheel, dat
was het groote huis in Tuilenburg, vlak bij vaders
fabriek!
Nijmegen .... ze moest er alweer uit. Vervelend,
hier had ze lang oponthoud, en dan ging ze verder met
een boemeltje, het duurde nog een heelen tijd voor ze
thuis was. Wat zou ze doen zoo lang, weer koffie gaan
drinken? Of een rose weekblad koopen en kijken of er
nog dezelfde grapjes in zouden staan over een zingende
juffrouwen een pantoffelheld, en een lastige baby,
die ze er jaar in jaar uit thuis in gelezen had?
Of voor een dubbeltje Leven?
Besluiteloos stond ze voor de boekenkiosk toen
iemand achter haar kwam staan en een hand op haar
schouder legde. "Bittel" wilde ze afweren, toen ze
half omkijkend haar vader herkende, die haar stralend
van vreugde aankeek.
- Kind, ben je daar eindelijk? Wat zie je er goed
uit!
- Vader! Hoe komt u hier!?
- 0, op een heel wonderlijke manier! Met mijn
auto! Ja, ja, jij vindt alleen den weg van Duitschland
hierheen, maar je vader kan ook wel wat I Als een
ander voor hem chauffeert, komt hij van Tuilenburg
naar Nijmegen, kranig hè? En zou je me nu ook eens
een zoen geven? Want Hetty stond hem nog aldoor
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aan te kijken, of ze hem voor het eerst van haar leven
zag.
Ze gaf hem een zoen, en een paar minuten later zat
ze naast hem in de auto en reden ze door de straten van
Nijmegen.
- Vader, is in Tuilenburg alles nog precies als
vroeger?
- Dat geloof ik wel. Op de fabriek hebben we een
nieuwe machine, maar dat interesseert je niet.
- Natuurlijk interesseert me dat, maar u moet er
me van vertellen als we meer tijd hebben. Staat
Willem Twee nog altijd op het HeuveJplein?
- Dat weet ik niet, niet op gelet, maar ik denk van
wel. je moet maar eens gauw gaan kijken. je nichtje
Marian is verloofd.
- Zoo? Leuk voor Lot, die vindt het natuurlijk bar
interessant. Is Eric Delkante al getrouwd?
Vader keek haar een beetje angstig aan, legde zijn
hand op haar arm.
- j a kindje, die is getrouwd.
-jammer, dat ik daar niet bij geweest ben, ik
vond hem altijd zoo aardig. Blijven ze in Tuilenburg?
- Nee, ze zijn naar Indië voor een paar jaar.
- Wat ze gelijk hebben! Nee vadertje, je hoeft je
dochter niet zoo onderzoekend aan te kijken, van dien
Eric heeft ze nooit gehouden. Dat heeft ze zich niet
eens verbeeld, al wist ze toen nog niet, hoe je voelt van
iemand te houden.
- Bent u ook een klein beetje blij, dat ik terug ben,
vader?
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- Ik kind? Ik geloof dat ik zelf aan slapeloosheid
zou zijn gaan lijden als je nog lang was weggebleven.
Het huis leek wel een grafkelder zonder jou.
- Maar ik moet hard aan het werk, hoor! Heel hard.
- Aan het werk, jij? Moet je hier ook alle zieke
kinderen uit de buurt gaan verplegen?
- Nee, want dat kan ik niet. Niets kan ik, en daarom
moet ik juist hard aan 't werk om iets te gaan leeren.
- Nu, daar praten we nog weleens over. Vader
scheen de noodzakelijkheid ervan niet heelemaal in te
zien, maar daar trok Hetty zich niets van aan: ze zou
weleens met hem praten, heel verstandig, als twee
volwassen menschen, die wat gezien hebben van de
wereld.
Ze reden hun eigen Tuilenburg binnen en Hetty
hing uit het raampje en zag, op de stoep van hun villa
moeder staan uitkijken. Ze kon haast niet wachten
tot de auto stilhield, ze had het portiertje onder het
rijden al open en een oogenblik later lag ze in Moeders
armen.
- Moeder, wat ziet u er slecht uit! Of u in geen
dagen gegeten hebt of geslapen l Maar dat zullen we wel
beter krijgen, past u maar eens op! Eiken dag moet u
mee uit wandelen, tot u omvalt van den slaap en
rammelt van den hongerl
- Zou je daar wel tijd voor hebben? vroeg lachend
meneer Breede, die achter haar de stoep opkwam. Ik
dacht dat je zoo hard moest werken?
- Ja vader, maar moeder beter krijgen, dat is mijn
eerste werk.
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ETTV, Hetta, Hettee,
Ik roep je voor de thee!
zong een meisjesstem voor de deur van Hetty's
kamertje in het internaat van de tuinbouwschool.
- Ja, ja, ik kom, ik kom. Maar Hetty Breede's
potlood krabbelde door, ze schreef nog haastig een
paar woorden bij het briefje naar huis: "Vandaag
boontjes gezet en natuurlijk veel aan Rosbach gedacht - is het heusch al twee jaar geleden, dat ik d~ar
in den pastorie-tuin "boonensoep" pootte? Dat aten
we dien middag ook als belooning voor onze vlijt!
Toe Moeder, tracteert U mij Zaterdag, als ik thuiskom
op een lekker bordje?"
Er was in de maanden na Hetty's terugkomst uit
Duitschland over allerlei gepraat, Kinderverzorging en
Opvoeding, de School voor Maatschappelijk werk, ja,
Hetty had als zij dacht aan den nacht bij het verbrande kindje, weleens den wensch voelen opkomen
medicijnen te studeeren.
Maar Oom George wist beter dan zij en haar ouders,
welke zware eischen die studie aan een meisje stelde
en hoewel hij, toen het nichtje zich verbeeldde ziek te
zijn, geen woord over haar gezondheid had willen
zeggen, raadde hij nu: "Kies toch een gezond vak."
En van hem was het plan van de tuinbouwschool
uitgegaan, op zijn raad was zij hier gekomen. En
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Hetty was, net als den eersten keer, begonnen met
boos op hem te zijn, om later te moeten toegeven, dat
hij ook nu weer precies het allerbeste voor haar bedacht had. Heerlijk, vond ze het hier; het werk was
prettig, de omgang met de meisjes gezellig en ze leerde
juist dat, wat ze begreep later noodig te zullen hebben
en als ze eIken Woensdag schreef en eIken Zaterdag en
Zondag naar huis ging, hadden Vader en Moeder toch
veel aan haar; die hadden er ook volkomen vrede
mee, sinds ze gemerkt hadden dat het gezelliger is,
anderhalven dag in de week een dochtertje thuis te
krijgen vol levenslust en vol verhalen, dan datzelfde
dochtertje eiken dag bij je te hebben, terwijl ze zich
verveelt en daardoor stil en ongedurig is!
- Hetty dan toch, de krant is er, als je nu niet
komt, gaan we lezen zonder jou I En Lien Horstman,
Hetty's beste vriendin, stak haar bruinen krullebol om
den hoek van de deur.
- Ja, ja, ik kom, ik kom heusch. En Hetty legde
haar schrijfwerk weg en toog, gearmd met Lien, naar
beneden, waar in de groote gezellige woonkamer de
meisjes bij kleine groepjes zaten thee te drinken.
't Was er een gezoem van stemmen; natuurlijk hebben
twintig jonge, vrouwelijke wezens, die maar 300
dagen in 't jaar 16 uur per dag samen zijn, elkaar in
die enkele uren oneindig veel te vertellen I Het officieele
voorlezen onder de thee was om die reden afgeschaft;
de meisjes babbelden liever dan dat ze luisterden en
't was ook te moeilijk iets te vinden, dat allen boeide I
Maar 't kringetje vriendinnetjes, waar Hetty zich bij
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Maar 't kringetje vriendinnetjes, waar Hetty zich bij aangesloten had,
las wèl voor onder elkaar.

197

aangesloten had, las wèl voor onder elkaar. Geen
goeden roman, geen mooie reisbeschrijving, geen
aardig tijdschriftartikel, daar verdiepte ieder afzonderlijk zich weleens in, al naar aanleg en smaak, maar
er was één ding, waar ze allemaal zonder onderscheid
verzot op waren en dat was het dorpskrantje, waar Lien
op geabonneerd was I Van A tot Z werd "lieve kleine
leuterblad" verslonden: eerst natuurlijk het feuilleton,
waarin verraderlijke schoonen degelijke mannen ten
val poogden te brengen, of edele jonkvrouwen heldhaftig alle verleidingen doorstonden of verdwenen
paarlen door ietwat houterige detectives op de meest
wonderbaarlijke wijze aan het licht werden gebracht.
- Zou een mensch aan iets ter wereld zooveel behoefte
hebben als aan onzin? kon Lien met diepen ernst
vragen, als ze het kunstwerk voorgelezen of liever
voorgedragen had. Meestal kwam de heele school
luisteren naar die declamatie, maar daarna las het
kringetje nog het gemengde nieuws, de telegrammen
over de Haagsche conferentie en. het raadsverslag, en
alles gaf stof tot praten.
- Zie je, er gaat toch maar niets boven den eenvoud
van een dorp, zei Hetty toen het wekelijksch genot
op was. Ik ben dankbaar, dat mijn toekomst op het
land ligt.
- Op het land? Och kind, het modernste is juist,
jouw huizen in de stad te bouwen, antwoordde Lien
raadselachtig, maar alle vriendinnen begrepen het.
Iedereen wist dat het Hetty's ideaal was, later een
werkkring te vinden aan een opvoedingstehuis, niet
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alleen om voor den moestuin te zorgen, maar vooral
om den kinderen tuinieren te leeren.
- Dat is onzin; wij moeten natuurlijk buiten wonen.
Het eenige vak, waar nooit werkeloosheid in heerscht,
is 't boerenbedrijf en dus zal niemand zoo onverstandig
zijn, kinderen een ander beroep te leeren, als je 't voor
't kiezen hebt.
- Ja, maar je hebt het niet voor 't kiezen, de
kinderen moeten kiezen!
- Als ze achter de koeien opgroeien, kiezen ze
koeien en anders niets.
- Dat dacht je maar, viel Anneke Rost in, die zelf
"van het land" kwam. Als je eenmaal weet, hoe je
op je vingers gekeken wordt en hoeveel er gekibbeld
wordt in een klein dorp, dan blijf je er voor geen geld of
goede woorden I Ze kon zich niet begrijpen, wat voor
plezier de anderen toch hadden aan het landleven. Zij
hoopte op werk aan een stadspark en dan nog verreweg
het liefst in Amsterdam.
- Je hoeft toch niet juist midden in een klein dorp
te gaan zitten om van buiten te genieten, zei Lien, die
in hope hovenierster op een groot landgoed was, waar
zij haar schoonheidsidealen tot werkelijkheid zou zien
worden.
- Dacht je, dat er op een groot landgoed niet gekibbeld werd? vroeg Hetty met kennis van zaken.
- Zeker niet zooveel als in dat gesticht van jou!
Je zult eens zien, wat een last je krijgt! EIken dag
loopt er zoo'n vlegel over je pas gezaaide spinazie
en als je er wat van zegt, heeft niemand het gedaan,
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ze jokken natuurlijk en je kunt nooit uitmaken, wie het
geweest is, omdat ze allemaal dezelfde gestichtsschoenen aan hebben. Halve detectives waren ze door de
dorpskrant geworden.
- Je kent ze niet, verzekerde Hetty met een overtuiging alsof 't kinderen betrof, waar ze dagelijks mee
omging. Ten eerste loopen onze kinderen op bloote
voeten in den zomer, dus zou je hun voetstappen
dadelijk kunnen herkennen. Maar ten tweede jokken
ze niet en door de spinaziebedden loopen, daar is
heelemaal geen sprake van. Onze kinderen weten uit
ervaring, wat werken is en hebben geleerd, eerbied te
hebben voor 't werk van een ander. Pas jij maar liever
op, als bij jou de kleinkindertjes komen logeeren,
dan zal je wat beleven I Die denken, dat alles er is,
uitsluitend voor hun plezier.
- Dat zijn goed opgevoede jongens en meisjesl
- Ja, tot de kinderjuffrouw haar rug heeft omgedraaid.
Het heele kringetje begon te lachen en voor vandaag
was het debat gesloten, de directrice kwam binnen en
deelde de post uit. Hetty kreeg een brief uit Duitschland, ze liep naar boven en installeerde zich gezellig op
haar bed om er rustig van te genieten.
De brief was van Suzanne en bracht nieuws over alle
Rosbacher vrienden; er was een nieuwe burgemeester,
August was tot ieders diepe droefenis overleden, de
oudste zoon van bakkers-Lize had verkeering met een
meisje, waarover de moeder heel weinig (of eigenlijk
juist heel veel) te spreken was, want al had ze een paar
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duizend mark en een stukje land te wachten, ze was
"veel luier dan ze geld had", en Heinz was huisknecht
geworden op Grebbenhuizen.
"Zelf gaf hij als reden op, dat hij er wel eens uit
wilde en meende elders meer te kunnen leeren, maar ik
geloof dat ons mooie Lotje schuld heeft - sinds die
met een ander uitgaat, was Heinz de oude niet. Maar
misschien is het juist wel goed, dat alles zoo loopt, er
zit veel in den jongen en het is goed, dat hij er eens
uitkomt. We zagen hem gisteren in zijn nieuwe
waardigheid, toen we op het huis waren ter eere van
het engagement van Dietrich met een nichtje uit
Pommeren. De ouders zijn er zeer mee ingenomen;
ze is een paar jaar ouder dan hij en ze lijkt heel flinkeen eenige dochter, het jonge paar zal voorloopig op een
kleine bezitting van haar ouders in Pommeren gaan
wonen, wat voor Dietz stellig uitstekend is .... "
- Hetty, ik stoor toch niet? Lien had haar eigen
brieven gelezen en kwam nu eens hooren, wat voor
nieuws er was uit Rosbach: na alle verhalen leek het
haar soms, of ze er zelf geweest was.
- Storen? Natuurlijk stoor jij nooit. Maar Hetty's
stem klonk onnatuurlijk. Lien bleef onderzoekend
kijken: Je mag den brief wel lezen, geheimen staan
er niet in.
't Vriendinnetje kwam naast haar zitten en met de
armen om elkaars middel, lazen ze samen den brief
nog eens door.
- Dietrich? vroeg Lien, toen ze aan het laatste
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blaadje gekomen waren. Dietrich? was die er ook in
jouw tijd?
- Ja, zei Hetty, - dat heb ik je natuurlijk wel
verteld. En ze probeerde een anderen kant uit te kijken.
- Nee, doortrapte huichelaarster, dat heb je mij
nooit verteld. Dus daarom zat je naar de sterren te
kijken, die er nog niet waren? Daar hoef je niet zoo'n
kleur om te krijgen, 't is toch zeker al meer dan een
jaar geleden? AI bijna twee 1
- Ik hield zooveel van hem, zei Hetty zacht, tenminste, dat dacht ik toen.
Lien begon te lachen.
- Ja, dat denken we allemaal wel eens, zei ze,
maar gelukkig merken we meestal nog juist bijtijds
dat het toch een vergissing is. Stel je voor, dat ik met
alle jongens trouwen moest waarvan ik wel eens gedacht heb, dat ik veel van ze hieldlOch kind, ik mocht
wel een harem bouwen ....
Liens ontboezeming werd onderbroken door 't
geluid van een zware gong, het sein, dat er nog een
uur practisch gewerkt moest worden en Hetty stond
haastig op, blij dat het gesprek gestoord werd en blij,
dat haar stukje grond in een afgelegen hoek van het
terrein lag. Ze voelde, dat dit iets was, waarover ze
zelfs met Lien niet goed kon praten, grapjes hierover
deden pijn en ze verlangde alleen te zijn.
Toen ze in de stilte van den vallenden avond stond
te wieden tusschen de uitloopende aardbeiplanten zag
ze telkens Dietrich von Adelsberg voor zich. Knap om
te zien was hij zeker geweest en aardig in den omgang
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Toen ze in de stilte van den vallenden
avond stond te wieden. , , ,

ook - en zoo slap en zoo oppervlakkig, als je hem
beter leerde kennen! En nu ging hij trouwen met een
meisje uit Pommeren. Dat moest het nichtje zijn,
waarvan hij haar wel verteld had, met een spottend
lachje, een beetje medelijdend; het arme kind was
2°3

leelijk en zoo erg vervelend I Hoe was 't mogelijk, dat
een man tot zoo iets kwam?
Ze dacht wat er had kunnen gebeuren, als ze eens
niet naar Holland was teruggegaan vóór ze hun kibbelpartij hadden bijgelegd. Ze dacht, hoe het zijn zou je
leven, je mooie, je rijke leven te moeten doorbrengen
met een onbeduidenden man en daarvoor alles wat je
hoopte en verwachtte, al je heerlijke idealen, te moeten
opgeven. En opeens richtte ze zich op en zei, uit den
grond van haar hart: "gelukkig dat hij niet van je
hield; op den duur was ik zeker niet van hem blijven
houden I" En met krachtige hand slingerde ze een paar
onkruidplantjes weg.
1a, in je leven was er ook dikwijls veel dat je uitrukken moest, dat je achter je moest gooien, anders
kon wat er goeds was niet groeien, geen vruchten gaan
dragen, nooit tot vollen wasdom komen ....
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