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I
‘Moeder, wàt zal 'k aantrekken!’ Jet Vermeulen slaakte 'n overdreven zucht en ging
in den geest nòg eens haar ruim voorziene garderobe na; doch, tot keus-maken kwam
't niet.
‘Dat is mij om 't even, kind; je rose japon maar,’ vond mevrouw Vermeulen.
‘Hè,’ beweerde Jet, ‘u komt eeuwig en altijd op dezelfde neer. Die rose is zoo
afgezaagd, de afgezaagdste van den heelen troep, die hebben ze allemaal wel honderd
keer gezien; als één japon me verveelt, verveelt me die... Ik dacht over m'n witte, of
die groene blouse.’
‘Geen blouse; blouse-en-rok is veel minder chique dan 'n heele japon,’ wist Jo,
Jets oudere zuster te vertellen. ‘Doe toch je witte an.’
‘Vindt u die ook geschikt, Moeder?’ Jet had 't nog al op met het groene zijdje,
door Oom Johan als ‘dernier cri’ uit Parijs meegebracht.
‘Volg nu mijn raad,’ hield Jo vol, ‘en trek je witte japon aan. Die tint verreweg 't
beste bij jou kleur.’
‘Je mocht willen, dat je zoo'n kleur had, bleeke tante.’
Jo keek om de lamp heen in den spiegel, waar ze tegenover zat. ‘Bleek staat
gedistingeerd,’ deed ze expres nuffig.
‘Rood kenmerkt 'n blózende gezondheid.’ Jet wreef zich langs de frissche wangen
en haastte zich de kamer uit, 'n boekentasch onder den arm.
‘Waar gaat ze nu weer heen?’ informeerde hoofdschuddend Dokter Vermeulen.
‘Je ziet dat kind tegenwoordig geen avond meer thuis...’
‘Naar de van Leeuwens; d'r is 'n afscheidsfeestje voor Louise; die gaat naar
kostschool,’ werd door me-
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vrouw Vermeulen, die voor de theetafel stond en thee schonk in rood-japansche
kopjes, opgehelderd.
‘Alles goed en wel; maar wat lijdt eronder? Haar huiswerk natuurlijk; ik kan er
later de klachten over hooren.’
Ongeduldig schoof Dokter Vermeulen z'n leuningstoel naar achteren...
‘Jet!’
Geen antwoord.
‘Jo, roep 'r eens terug.’
Jo stond op, ging huiverend door den plotselingen overgang van warmte in kou,
de gang door, en onderaan de trap riep ze: ‘Jèèèt! kom es terug!’
Na 'n minuut of wat kwam Jet 'r hoofd om den hoek van de kamerdeur steken.
Meenend, dat Jo 'n boodschap had, vroeg ze kortaf: ‘Wat hèb je nou?’
‘Ken je de lessen voor morgen?’ vroeg streng Vader.
‘M'n lessen?... Ja zéker.’ - 't Was, of 't geen twijfel leed! ‘Is àl 't schoolwerk klaar?’
‘Alleen 'n klein endje vertaling; maar dat is heusch de moeite niet waard;
morgenochtend maak ik 't eventjes.’ Jet wou haar hoofd al wegtrekken, de zaak
onbelangwekkend én hachelijk vindend.
‘Morgenochtend?... Nee, dat gaat zoo niet; kom er eens in’ - Jet kwam, schuifelend
over 't linoleum vloerzeil, toen over 't Deventer-karpet, tot de tafel - ‘Geen denken
aan. Eerst plicht, dan plezier; jij prefereert 't omgekeerde, daar geef je tenminste de
bewijzen van; maar ik verkies 't niet langer zoo.’ Dokter Vermeulen trok 'n stoel bij
de tafel, zette 'n paar kopjes op zij, om ruimte voor Jets boeken te maken.
‘'k Sta immers vroeg op; dan gaat 't nog best, dan hou 'k zelfs tijd over,’ mompelde
Jet.
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Jo proestte achter haar hand, herhaalde spottend: ‘v r o e g o p .’ Jet en vroeg-op, 'n
combinatie van twee uitersten! Met 'n natte spons - ze wist 't bij ondervinding - was
dikwijls jongejuffrouw Jet niet wakker te krijgen, laat staan ter wille van 'n endje
vertaling!
‘Jij vroeg op, dat praatje kennen we,’ stemde ook Dokter Vermeulen in, ‘dat zijn
van die heilige voornemens, die je alleen maakt 's avonds, als de lust ontbreekt, om
naar boven te gaan.’
‘Mooi zoo, vader!’ lachte Jo en Jets blik priemde naar haar, of ze zeggen wilde:
‘nog meer te vertellen? jij pret, hè? als jij maar niet uit hoeft, dan bekommer je je
om de rest geen steek.’
‘Vooruit, begin nu gauw, dan is 't des te eerder klaar,’ zei Dokter Vermeulen
wijzelijk. ‘Je moet niet denken, dat 'n bulletin zooals de vorige nog ééns onder m'n
oogen mag komen... Hoe laat moet je er zijn?’
Jet, zonder op te zien, bromde: ‘Acht uur zoowat.’
Dokter Vermeulen keek op zijn horloge en betwijfelend, of Jet op tijd klaar kon
komen, zei hij: ‘Truus zal wel telefoneeren, dat je wat later komt. Wil je even, Truus?’
Truus, die gebogen zat over 'n wit-satijnen kussen, waarop ze lila bloemen
schilderde, stond op. ‘Welk nummer is 't?’
‘Niet doen, hoor,’ weerhield Jet korzelig, trekkend aan de mouw van Truus'
rood-flanellen blouse. ‘Zoo'n opschudding... en ik krijg 't best af.’
Ze gooide haar tasch, zwaar van boeken, op 'n stoel. ‘Waar is de inkt? Natuurlijk,
die heeft Tientje weer; waar zit dat kind?’
‘Op 't kantoortje... Wacht, ik zal 'r wel even om vragen.’
Truus als oudste, als 'n verstandig tweede moedertje
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over de vier zusjes, voorzag, hoe 't anders loopen zou. Werd Jet gedwarsboomd, dan
zette ze gewoonlijk de bokkepruik op, en nu zou Tientje, die natuurlijk met de meeste
ernst en het grootst geduld te leeren zat, het moeten misgelden.
Tientje had eenmaal 'n zwak voor de paarse inkt van de huiskamer, waarmee ze
véél mooier meende te schrijven; Jet vond dat ‘idée fixe’ bespottelijk, zou het
kantoortje binnenstuiven en woedend den inktkoker opeischen. Dat kon 'n heele
scène tengevolge hebben: Tientje huilen, Vader boos, Moeder verdrietig en Jet
verklarend: dat ze thuis bleef, dat alle pret voor vanavond tòch verkeken was. 't Zou
niet voor 't eerst zijn, dat een dergelijk onweer losbrak, en niemand die er zóó'n afkeer
van had als Truus met haar vreedzaam, innerlijk leven. Ze wilde wel altijd in de bres
springen, om zulke onweerswolken te doen afdrijven.
‘Wat 'n verschii met Jet,’ dacht ze, het kantoortje binnenkomend, ‘waar Tientje,
duimen op de ooren, aan 't leeren was. Wat zat ze er parmantig in Vaders breeden
leuningstoel voor 't groot bureau, waarop 't zachte licht viel uit de groen-bekapte
lamp. Zoo'n professortje, zoo'n leuk, schattig kind die Tientje.’
‘M'n kop er af,’ had Jet op haar gewone jongensachtige manier eens beweerd, ‘als
die Tientje niet advokaat of dokteres wordt;’ maar heusch, je zoudt 't gaan gelooven,
als je haar zóó zag studeeren.’
Mooi was Tientje niet; maar in 't smal, bleek gezichtje met de donkere oogen, die
konden lichten ineens van groote, stille blijheid en ook droevig soms stonden, al had
geen groot leed 't jonge teere leven verduistert, was iets, dat dadelijk tot sympathie
dwong.
Stilletjes liep Truus naar 't bureau, boog zich over
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Tientje's schouder, de strook van haar te stijf gesteven boezelaar omlaag strijkend
en 'n dikke bruine haarlok, die krullend over 't voorhoofd hing, naar achter streelend.
‘Zeg Tientje, kan je de inkt missen voor Jet?’
‘..... Gos, 'k had je niet eens hooren binnenkomen... De inkt? ja, neem maar mee.
'k Heb enkel nog m'n Fransche les te leeren; 't huiswerk is af.’
‘Is 't moeilijk?’ vroeg Truus, kijkend in 't opgeslagen boek.
‘Nogal; 'n lijst van onregelmatige werkwoorden voor Mademoiselle Lorain - en
die is streng, hoor. - Kijk, van hier tot daar, 'n heel end.’ Haar wijsvingertje wees 't
aan. ‘En 't is tamelijk lastig hoor.’
‘Wat zit je hier anders rustig.’ Truus zag rond, bekeek de bekende, mooie
schilderijen, de Madonnagravure vooral, 'n geschenk aan Vader, van toen hij vijf en
twintig jaar aan de Vincentiusvereeniging was. Even bleef ze staan kijken, geboeid
door de glans van rustige, reine liefde, welke over de Madonnafiguur lag.
‘Zou je me 'n kopje thee willen brengen?’ vroeg Tientje, en ze zei het 't beetje
vleiend, wetend, dat 't niet prettig voor Truus was, wanneer je gezellig in de warme
huiskamer zat, alweer de koude gang door te moeten.
‘Ja... studentje.’
Truus haastte zich weg, en door 't kantoortje klonken weer op 'n dreuntje de
onregelmatige werkwoorden. ‘Voir, voyant, vu. Recevoir, recevant, reçu...’
‘Eindelijk,’ zuchtte Jet, toen Truus binnenkomend, den inktkoker voor haar neerzette
(op 'n krant, wat secuurder was bij woelige Jet: 't Tafelkleed was trouwens pas nieuw
en 't zou zonde zijn, als...)
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‘Weet jij de onbepaalde wijs van ‘kept’? vroeg Jet knorrig, bladerend in 'n
dictionnaire.
‘To keep; dat kun je vinden in de werkwoordenlijst,’ hielp Jo.
‘Morgen brengen,’ gromde Jet, merkend, dat Vader in ‘Die Woche’ was verdiept.
‘Mij 'n zorg, al krioelt 't nu van fouten,’ en met 'n blik naar de klok, die
op-slag-van-half-acht stond: ‘Jij friseert dadelijk m'n haar wel even, hè?’
‘Kind, schei uit, 'k heb nog 'n màcht te studeeren!’ wierp Jo tegen. ‘Morgen les;
'k ken één étude nog niet half... Brandt de haard in de zaal, Moeder?’
‘Vandaag niet; Catrien heeft vergeten bij te vullen.’
‘Zou die aan iets anders dan d'r Krelis denken?... Brrr!... 't Zal er niet zoo'n beetje
koud zijn; ik trek m'n mantel aan, hoor... 't Zou toch 'n weldaad van den hemel wezen,
als 's winters de piano in de huiskamer stond.’
‘Versjouw jij ze in 't voor- en najaar?’ bracht Truus tusschenbeide.
‘Met plezier.’ Jo trok d'r astrakan mantel aan en droop af, nagelachen door Zus.
‘Kijk die Jo! in huis met 'n mantel an, wat gek! Mag 'k straks eens gaan kijken,
Moeder, hoe 't staat: Jo met 'n mantel aan de piano?’
‘Als je naar bed gaat, Puk... Maar, kindje, weet je wel, dat 't over half acht is?...
Truus, ze moet naar boven, hoor.’
‘Hè Mammie, hè toe, ik werk zoo heerlijk, kijk 's, 't is bijna af. Als 'k nog één
minuutje op mag blijven, komt 't klaar,’ vleide Zus.
Mevrouw Vermeulen kreeg 'n kartonnen plaat te bewonderen, waarop 'n kleurig
huis pronkte, waarvan de
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omlijningen met roode, groene en blauwe wol waren overgewerkt.
‘'t Is wàt 'n heerlijk werk,’ genoot Zus, ‘je volgt de gaatjes, en dan gaat 't van zelf.
St. Nikolaas weet toch maar goed, wat elk kind 't liefst heeft, hè?’
‘Ja.’ Moeder stond ook verbaasd over den alwetendheid van den grooten bisschop!
En Zus babbelde voort, de platen uittellend op tafel. ‘Voor allemaal zal 'k er een
bewerken, voor u en voor Vader en voor Truus, Jo, Jet en Tientje, voor Trijn en voor
Anne ook. Dan blijft er nog juist ééntje over voor mezelf... U moet 't allemaal
ophangen, hoor...’ Zus stelde zich voor 't effekt: op elke kamer, tot zelfs de zaal met
't kostbaar fluweel behang, zulk een bewold paard, huis of molen, geprikt tegen de
muur. Ieder, die op visite kwam, zou natuurlijk vragen, wie dat prachtstukje gemaakt
had en ophooren, dat die kleine Zus zoo'n kraan was.
‘We laten 'r breeë lijsten om maken.’ Jet keek verstrooid op van haar werk.
‘Hè ja!’ Zus' oogenblauw lichtte en ze boog zich weer over de plaat, de naald
jagend door de gaatjes.
Haar koontjes gloeiden; aan weerszijden hing 'n blond vlechtje over de schouders.
‘Tot kwart voor acht en geen minuutje later, hoor,’ bepaalde Moeder.
‘Klaar!’ galmde Zus, toen de laatste draad was afgehecht.
‘Mooi, hè moeder?’ Ze hield haar 't huis voor.
‘Prachtig; 't lijkt wel 'n villa.’
Zus meende 't ook. ‘'t Is voor Trijn.’
‘'n Plan voor de villa, die ze later met Krelis zal bewonen,’ kwam 't weer spottend
van Jets kant.
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Zus ging met Truus rond, kuste heel de familie gôenacht met d'r vooruitgestoken
toetje, en druk babbelend over den koffiemolen, dien ze morgen zou bewerken met
grijs, zwart en bruin, ging 't de kamer uit.
‘Nu nog éven naar de gemantelde Jo,’ zei Truus.
‘O die Jo, die gekke Jo!’ schaterde Zus, wijd de deur opengooiend van de zaal,
waar de electrische pianolamp één hoek verlichtte, terwijl in 't overige van de kamer
'n onzekeren schemer en koude ongezelligheid hing.
‘Je moet je hoed ook op zetten!’
‘En 'n paraplui opsteken, hè?’ zei Jo tot groot vermaak van Zus, en ze draaide zich
om op de tabouret, die piepte in de ruimte.
‘Ja! en handschoenen aandoen en dan zóó spelen!’ krabbelde Zus over de hoogste
toetsen.
‘Kom, nu meegaan,’ maande Truus.
‘En overschoenen aantrekken!!’ riep Jo na, waarop klaterend lachen klonk door
de holle, hooge marmergang, met den uitroep: ‘Dat de pedálen niet vuil worden!’
Moeder hoorde 't in de huiskamer. ‘Vroolijke Frans, die Zus. Hoor dat lachen
weer.’
Terwijl Truus Zus d'r sluik-blond haar stond te schuieren, kwam Jet naar boven.
Je kon hooren dat ze op de trap twee treden gelijk nam, 't stukje portaal overholde,
dan wéér 'n trap opvloog. Hijgend kwam ze in de kamer van Truus en Zus, om 'r
witte japon uit de groote hangkast te krijgen, waarin alle ‘beste spullen’ hingen.
‘Vin je 't naar, zoo laat te komen?’ informeerde Truus, zich voorstellend 'n kamer
vol menschen, waar Jet moest binnenkomen, alleen, door iedereen aangegaapt.
‘Wat dat betreft... hé, hé... kan me geen lor schelen... Gossiemijne is dàt hollen...
Maar zeg - Jet liet zich op den rand van 't bed vallen - vind jij
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't niet verbazend flauw van Vader, me zoo achter de hielen te zitten met dat onnoozele
werk? Idioot, zoo veel in je hoofd te moeten pompen...’
‘Totaal niet; je vorige rapport was bar slecht, terwijl juffrouw van Tiel zelf heeft
gezegd, dat je uitstekend kunt leeren. als je maar wilt.’
‘Wat kan mij leeren schelen!,.. Dat Tientje zich aanstelt, of ze Dokter-in-de-Letteren
wil worden, of weet ik wat voor hoogen titel moet halen, daarom hoef i k 't niet te
doen. Dat kind bederft den boel voor mij...’
‘Tais-toi pourtant pour la petite’, waarschuwde Truus, 't ook niet kunnende velen,
dat Jet Tientje afviel. ‘In allen deele, Tientje doet 'r plicht.’
‘Ik zeker niet!’
‘Nou, 't is op 't kantje af; dikwijls 'r ook naast.’
‘Pff! jij bent ook zoo'n volmaaktheid, zoo'n heiligheid’, smaalde Jet, 't toch eerlijk
meenend.
‘Gut Jet, wat ben je 'n ouwe brompot vanavond. Als je je bij van Leeuwen zóó
aanstelt, zullen ze met je gezelschap zijn ingenomen.’
‘Jet is 'n o u w e b r o m p o t ’, praatte Zus na.
‘Die gooit óók al 'n cent in 't zakje. Allemaal vitten ze hier.’ Jet blies de aftocht,
veel harder dan noodig was de deur dichtgooiend.
Huiverend hing ze even later in haar onderjurk over de trapleuning, galmend naar
beneden: ‘Jo!... Jóó!... Jóóóóó!!
‘Wat wil je?’ Truus ging naar beneden, nageroepen door Zus, of ze vooral wilde
zorgen, dat niemand aan haar handwerk-doos kwam.
‘Dat ze me even komt friseeren... Natuurlijk, nu is ze Oost-Indisch doof; net iets
voor Jo.’
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‘Ze kan ons immers niet hooren, als ze studeert’, vergoelijkte Truus.
‘Zal ik 't doen?’
‘Ja, goed; maar 'n beetje gauw.’
Truus ging mee en vond de krultang dampend in de hooge spiritusvlam. ‘Die is
veel te warm. Heb je 'n papier, om te probeeren? - Jet scheurde ruw 'n blad uit 'n
schoonschrift. - ‘Zie je wel, 't brandt zóó weg... bah, wat 'n lucht! Trek maar eerst je
japon aan... Kom hier, zal 'k even vastmaken?’
‘O graag’, werd Jet wat vriendelijker, bewonderend Truus met haar gelijkmatig
goed-humeur. 't Leek haar 'n onmogelijkheid, nooit uit te vallen, nooit eens flink òp
te spelen,.. ‘Wil je ook m'n armband oppoetsen? Anders worden m'n handen vuil,
zie je van die zeemelap; 'k heb ze net gewasschen.’
Truus wreef tot de gouden schakel glanzend blonk. ‘Me dunkt, nu is de krultang
wel afgekoeld. Ga maar zitten.’
Jet nam plaats voor den toiletspiegel, die op tafel stond.
Voorzichtig perste Truus 'n lok tusschen de heete staven - ‘Sssst’ rookte het.
‘Brand me niet’, commandeerde Jet.
‘Maak je niet ongerust... Is 't zoo goed?’ vroeg ze na 'n poosje.
‘Opperbest. Laat 't er maar bij. Zoo'n erg gegolfd hoofd staat ordinair; net 'n meid
op d'r Zondagsch... Zeg, zou ik m'n balschoentjes aantrekken?’
‘Loop je nog op kousen?’
‘Ja, wat zou dat?’
‘Nou, dat je je schoenen gewoonlijk niet 't laatst aantrekt, enfin, ieder z'n
zienswijze... Zou er gedanst worden?’
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‘'t Kan best.’
‘Trek ze dan an’, vond Truus, die zich over dergelijke bagatellen nooit 'n zwaar
hoofd maakte.
Jet wreef haar zwart-gelakte schoentjes wat op, wipte er in; toen, kant en klaar,
bekeek ze zich, draaiend voor de spiegelkast.
En ze was tevreden. De soepel-voile japon kleedde - Jo had gelijk. Beeldig stond
het gouden halskettinkje; dat was op haar laatsten verjaardag 'n kolossale verrassing
geweest. - 't Haar zat ook uitstekend - Truus had 'r slag van - Jet trok de witte lussen
van 't haarlint symmetrisch boven de schouders uit.
‘Zoo'n koketje!’ draaide Truus, die de kamer had opgeruimd, haar van den spiegel
weg. ‘Je bent netjes, hoor!’
Jet kwam in stemming, ‘'t Belooft 'n leuke avond te worden’, zei ze. ‘Bij van
Leeuwen is 't altijd erg geanimeerd.’
Druk pratend over soirée's, die óf gezellig of ‘doodsaai’ waren geweest, sloeg ze
haar blauw-grijzen avondmantel om, met den wit-wolligen krulkraag. Truus draaide
't licht uit en ze gingen samen naar beneden, over de duistere trappen, door de
warm-verlichte marmergang.
Vader was niet meer in de huiskamer. Alleen Moeder zat er onder de lamp met
geel-zijden strook, die zich laag neerplooide boven de tafel. Uit 'n bruin-fluweelen
lap knipte Moeder 'n jurk voor Zus.
Jet nam de lap in handen. ‘Wat zal 'r dat lekker staan. Knap mensch bent u toch,
dat zoo in elkaar te kunnen flanzen!... Nu dáág!’
Jet ging. Tot in de gang weerklonk de studie van Jo, gamma's in zeer snel tempo
op en af de heele toetsenrij. Wat 'n ijzelijk geduld hielden sommige menschen er op
na!
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‘Ga je Vader even goeden dag zeggen?’ vroeg Truus, voelend, dat Jet onaardig had
gedaan, straks met dat Engelsch werk. 't Zou hem hinderen, als Jet zóó zou gaan.
Jet snapte de beweegreden van die vraag. Ze kende Truus.
‘Dag Vader,’ ging ze de ontvangkamer binnen.
‘Zoo, ga je?’ Dokter Vermeulen keek op van z'n werk. Jet zag hem zitten met 't
eenigszins grijzend haar en den energieken kop van geleerde. Toch, met 't imposante,
dat van hem uitging, was er in de trekken om zijn mond, in den rustigen glans van
zijn diepe oogen iets minzaams, iets dat toegankelijk maakte voor de kleinen van
geest, voor armen, voor lijdenden, iets, dat hem tot ‘vader’ maakte niet enkel van z'n
kinderen; maar ook van velen buiten den kleinen, huiselijken kring.
‘Ja, 'k ga.’ Jet stond even bedremmeld, haar lange handschoenen draaiend om 'r
hand. Lam toch, als je vervelend was geweest, altijd dat excuus-vragen; maar 't was
tegenover Vader en Vader verdiende, dat je aardig tegen 'm was. Zij was onhebbelijk
geweest, zij had schuld en dat goeïe, beste Vadertje totaal niet. ‘Bent u nog boos?’
Ze sloeg haar arm om z'n hals in 'n spontaan verlangen ineens, dat Vader geen verdriet
over haar zou hebben. ‘Ik was weer 'n mispunt, hè?’
‘Mispunt is wat kras. Onverstandig was je; 't is goed, dat je dat inziet... Boos ben
'k niet meer; nooit als je schuld wilt bekennen en beter je best gaat doen. Beloof je
dat? Kom, wor' nu toch eens verstandiger.’
Jet drukte z'n hand. ‘Ja hoor, h e u s c h .’
‘Nu bonsoir dan, véél plezier.’
‘Nu bonsoir dan, véél plezier.’
‘Dank u. Dag Vader, dag!!’ Jet zwaaide met de uitgerekte handschoenen, verrukt
dat alles weer ‘ins Reine’ was.
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‘Ze is zoo kwaad niet, als men meenen zou.’ dacht Dokter Vermeulen glimlachend,
en hij trok z'n pelsjas aan, want er was opgebeld, of hij nog even bij 'n patiënt wilde
komen, die 's middags reeds was bezocht.
Vlug wipte Jet de stoeptreden af, even trommelend op 't raam van de voorkamer,
waar ze Vader wist. Toen de donkere gracht op naar de van Leeuwens, die 'n eind
verder woonden.
Vanuit den Westertoren dreunde het half negen.
Jet telde de doffe slagen... ‘Half negen, eigenlijk nutteloos iets me nu nog te
haasten. Trouwens, 't staat bespottelijk met een hoofd als vuur te komen aanzetten.
Op 'r gemak kuierde ze verder, bleef ze zelfs nog even staan voor de etalages van
‘Liberty’, op den hoek der Leidsche straat.
Toen, de straat inkijkend, hel van licht, vol bedrijvige drukte: verlichte trems,
snorrende auto's, glijdend tusschen de menschenmenigte, die zich voortbewoog langs
de lokkend-kleurige uitstalkasten, dacht ze met prettig, behaaglijk gevoel: ‘Gezellig
toch Amsterdam.’
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II
Uit Jet's Dagboek. 18 Januari.
'n Bof, om 'n kamer alleen te hebben; ik dacht 't daareven nog, toen 'k zoo gerust
dit dagboek te voorschijn haalde.
Waarom juist ik de uitverkorene ben, om dit knus kamertje ‘particulier vertrek’
te kunnen noemen? Dat is klaar als 'n klontje; Moeder voorziet één lange stoei- en
kibbelpartij, als Jet er 'n ‘slaapgezellin’ op na moest houden!
'k Ben thuisgekomen van 'n soirée bij Louise van Leeuwen. De heele familie ligt
in rust, uitgenomen Vader; maar van diens kant is 't gevaar ook niet te duchten; daar
hij héél beneden de krant zit te lezen.
Ik heb me eerst in nachttenue gestoken, toen 'n cape omgeslagen; want 't is hier
'n temperatuur van-heb-ik-jou-daar!
Nooit zou 'k natuurlijk zoo dood-op-m'n-gemak kunnen pennen als Jo of Truus
bij me sliepen. Ik hoor al 't refrein: ‘Doe 't licht toch uit!... ‘Schiet 'n beetje op’ en
vooràl: ‘Wat schrijf je daar toch??’
Maar nu ter zake; wat bezielt me zoo'n voorrede te schrijven; dat is heelemaal de
gewoonte niet van de schrijfster van ‘Wilde Wingerd’. De absolute afwezigheid van
slaap is er bepaald oorzaak van!
'k Had plan om van 't soirée te vertellen, 't Was dolleuk, veel leuker, dan ik me
voorstelde, nadat er vanavond weer woorden vielen over dat onzalige huiswerk: maar
zoo zie je: ‘Na lijden verblijden’ of nog toepasselijker: ‘Na gedanen arbeid is 't zoet
rusten’. Over dat werk gesproken, ik mocht niet weg, vóór 't van a tot z klaar heette,
met 't gevolg, dat 'k niet eerder dan
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halt negen bij van Leeuwen kwam. Eigenlijk is Louise geen hartsvriendin van me
(ze kan 'n verbazende drukkie hebben en met menschen, die daaraan mank gaan, heb
ik 't over 't algemeen niet op); maar als klasgenoote was ik toch van de partij. We
waren met veertien en hebben heel wat afgelachen.
Eerst werd, zooals gewoonlijk op ‘avondjes’ gepraat onder 't genieten van thee en
bonbons. We hadden 't vóór alles over school, alsof daar 't ideaal-verblijf is van heel
dit wereldrond! Ook werd de dansclub besproken, waaraan, tot m'n groote ergernis
en nog grootere spijt ik niet mag deelnemen, wijl Vader en Moeder vinden, dat 'k
daarmee best 'n jaartje wachten kan. 'n Heel naar idee, als je juist 'n
bovenmenschelijken zin in zooiets hebt. Enfin, niets aan te doen!’
Circa negen uur stelde Johan, de broer van Wies, voor: ‘Laten we gaan
pand-verbeuren.’ Dat werd met toejuiching begroet en de een na den ander hebben
we er duchtig tusschen genomen. Toos Verhoeven o.a. zingt valsch als 'n kat; die
lieten we 't ‘Wilhelmus’ ten gehoore brengen. Erbarmelijk gewoon!
‘Hè,’ deed Johan van Leeuwen sentimenteel: ‘je voelt je zoo boven alles
Nederlander, als je dàt hoort.’
Wim Wolters is er ook ingeloopen! ‘Wat zal degene doen, van wien dit pand is?’
vroeg Net Cramer, 'n nichtje van Wies.
Jenny Hooydonk, die moest antwoorden, sloeg er 'n flinken slag in: ‘De meisjes
van 't gezelschap op taartjes trakteeren, Donderdag na school.’
Net haalde 't pand te voorschijn. ‘Willem jou mes!’
‘Daar zit je aan vast, jongetje!’... ‘Daar kom je niet van af!’... ‘Hier dat mes; dat
krijg je na de traktatie terug en niet eerder’, werd er door elkander geroepen.
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Willem noteerde in 'n memorandum en we prezen hem als 'n accuraat-jongmensch.
‘Op den hoek van Kalverstraat en Dam treffen we elkaar?’ zei hij; ‘opperbest, ik
hoop 't niet te vergeten.’
Toen de panden waren verbeurd, begonnen we met ‘gewetensvragen’, 'n spel, dat
Gusta Hoorn van haar Leidsche familie leerde.
Ieder van 't gezelschap gaat om de beurt de kamer uit en bij z'n terugkomst wordt
'n vraag gesteld, welke - alweer voor 't terugkrijgen van 'n pand - ‘op 't geweten af’
moet beantwoord worden. Voor allerlei idiote moeilijkheden wordt men natuurlijk
geplaatst; hoe gekker hoe beter!
‘Welk meisje is 't aardigst in 't gezelschap?’... ‘Welk 't knapst?’
‘Mij vroegen ze: Wat is je grootste ideaal?’
‘Schrijfster worden’, zei ik zonder bedenken.
Allemaal aan 't lachen!
‘Nogal iets voor jou!’ vond Jenny. ‘Je kunt geen half uur rustig zitten.’
‘Dan maak ik nu en dan 'n rondedansje door de kamer’, beweerde ik.
‘Je roman zal beslist niet tragisch worden’, voorzag Henri van Schaik.
‘Tragisch of niet-tragisch, ik koop je boeken’, verzekerde Willem Wolters.
‘Wim’, plaagde Gusta Hoorn, ‘schrijf 't óók op; als je 'n druk notariaat krijgt, kon
je 't eens vergeten.’ (Hij heeft nog nota bene twee examens voor den boeg, eer hij
candidaat is.)
‘Onder welke pseudo schrijf je?’ vroeg George Marks, 'n saai H.B.S.-ventje, van
wien je 'n dergelijke vraag nauwelijks zoudt verwachten.
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‘Daarover heb 'k nog nooit nagedacht.’ ‘Eerst de roman, dan 'n pseudo. In ieder geval
iets zachtklinkends: ‘Irène’ of ‘Hélène’ of...’
‘Migraine!’ spotte Dora Roeper
‘Ik zal je kladjes overtypen’, beloofde Truud van Well; ‘dan deel ik toch in de
duizenden aan honorarium?’
Nadat op dergelijke vragen alle ‘hartsgeheimen’ waren blootgelegd, vroeg Mevrouw
van Leeuwen, of we zin hadden in 'n dansje.
Nou, dat snap je!
De jongens schoven tafels en stoelen opzij. De gastvrouw zette zich voor de piano
en begon 'n polonaise te spelen.
Niettegenstaande 't ongeluk, dat ik niet tot 'n club hoor, kan ik toch zoo'n beetje
meedansen. De polonaise om te beginnen, de quadrille zoowat, en de wals - volgens
Henri van Schaik met wien ik die 't eerst deed, hem bekennend dat ik 'n kruk was ‘bepaald goed’.
Wat heerlijk, zoo te dansen op de maat der muziek! Ik zou wel beroepsdanseres
willen worden, artistieke dansen uitvoeren, zooals b.v. Angèle Sydow. Fijn, jog!
Natuurlijk, bij de nieuwere dansen moesten enkelen, waaronder mijn persoontje,
blijven zitten. Dat was om je dood te ergeren.
Tot slot van den avond werd champagne gedronken en 'n ‘lang zal ze leven’
gezongen op Louise, die eerdaags naar 'n pensionaat in Brussel vertrekt. (Zelf spreekt
ze over ‘'n pensionàt in Bruxelles’). Op 't allerlaatst nog 'n wals; toen gingen we naar
huis.
Dora Roeper, Toos Verhoeven, Karel Smit en Jan Terbrugge gingen denzelfden
kant op als ik; de anderen moesten in de richting van de nieuwe buurt en namen lijn
2.
... Lieve help! Vader komt naar boven!!... Wèg boek!...
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III
't Winterde naar hartelust! 't Vroor, drie volle dagen! 'n Ideale, krakende vorst was
't; er lag 'n duimen-dikke ijskorst op 't water getooverd. D'r was veel sneeuw gevallen
en 't witte winterkleed lag donzig neergespreid over daken en straten. Elke boom
was 'n weelde van wit, nu alle takken roerloos droegen hun richeltje van sneeuw.
Waar op straat het reine wit nog niet vertreden was tot modderig grijs, vierde de
jeugd haar winterfeest: sneeuwballen-gooien, glijbaan-maken, sleetje-rijden.
Bij juffrouw van Tiel, de schooldirectrice, die Jet, Tientje en Hannie of ‘Zus’
Vermeulen onder haar leerlingen telde, had zich in gezantschap der hoogste klassen
aangemeld, om 'n vrij uurtje af te bedelen. ‘De club was open; wie weet, wat korte
vreugd 't zou zijn,’ Ze stonden er als gedweeë schapen; Jet deed 't woord.
‘Jongens, we mogen!’ kwamen ze even later als dolle Driessen de klas instuiven.
‘Om drie uur vrij!’
‘Je zult zien, ik ben 't totaal verleerd,’ verzekerde Jet, toen ze na 'n vluchtig kruis
van de koffietafel opstond. ‘Kan je weer achter zoo'n sleetje aanhurken op de
krukkenbaan. Met 'n steuntje van iemand, die goed kan rijden, gaat 't; maar zoo
iemand te vinden, dat 's de quaestie, zie je:... 'k Gaf toch duizenden,als ik 'n broerhad.’
‘Broertjes zijn voor geen duizenden te koop,’ zei mevrouw Vermeulen met 'n
glimlach en 'n zucht.
‘'t Beste, dat je je gauw verlooft,’ vond Jo; ‘me dunkt, dan ben je zelfs beter af.
Denk maar niet, dat broers altijd voor de zusjes klaar staan. Kan je net denken! Moet
je Trees Vermeer maar hooren over d'r vijf broers.’
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‘Mooi praten,’ maakte Jet zich warm; 'n meisje heeft nogal veel in te brengen, 't Kan
zoo vast bij je staan als 'n ouwe eikeboom: ‘'t huwelijk is mijn roeping’ en komen
ze niet om je, dan zit je nóg met je gebakken peren.’
‘Jet, waar denk jij, 'n schoolkind, al niet aan’, bemerkte haar moeder.
‘'n Schoolkind j e ’. Jo trok Jet nog wat lager bij den grond.
‘Jij hebt goed praten’, plaagde Jet weerom - Ze zou haar terugtroeven! - en
knipoogde: ‘Já! já!’...
Jo trok 'r neus op. ‘Bah, wat 'n flauwigheid’, wees ze achter Moeder om.
Jet hield op met plagen, tot Jo's groote geruststelling.
‘Zeg Vader, u had zeker ook liever vijf jongens dan al die dochters gehad’, uitte
Jet weer haar spijt, dat 'n Vermeulen-junior aan de familie ontbrak.
Of Dokter Vermeulen 't betreurde? Hij had eens bemerkt tegen iemand, die 't zelfde
onderwerp aanroerde als Jet: ‘Eén van m'n dochters’ - en 't valt niette betwijfelen,
wie hij bedoelde - ‘is 'n jongen gelijk, en als 'k er vijf zóó had, stond iederen dag m'n
huis op stelten.’
Jet drong om antwoord. ‘Nù Vader?’
‘Als je beweerde: ‘ik was liever 'n jongen geweest’, klonk dat vrij wat natuurlijker
in jou mond.’
Jet schudde Vaders beide armen. ‘U bent toch 'n ondeugende ouwe baas.’
‘Kan je wel, Jet?’ vroeg Moeder, die de kruimeltjes van 't tafelservet veegde.
‘O Moeder, Vader is toch zoo'n rakker, hoe hebt u 'm kunnen trouwen!’
‘Omdat 't vast stond als 'n ouwe eikeboom, dat 't
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huwelijk Moeders roeping was’, lachte Jo, en Vader zuchtte spottend: ‘Had ik 't maar
niet gedaan; nooit zou 'k vijf dochters op m'n hals hebben gehaald.’
Dat was vuur bij stroo! ‘Zeg eens gauw, dat u tevreden met ons bent. Gauw!’
Jet stoeide met Vader, die de kamer uit wilde.
‘Jullie zijn kwâjongens!’
‘Bravo! nu moogt u gaan! Da 's mooi gezegd; ‘kwàjongens’ klinkt tenminste beter
dan ‘lieve, zoete meisjes’ en ‘engeltjes van dochtertjes’...
‘Groeten aan de patiënten, hoor!’ Jet klopte Vader op den rug, en opgevroolijkt
door zijn ‘bengel’ keerde zich Dokter Vermeulen weer naar den ernst des levens, z'n
drukke praktijk.
‘Je moet Vader niet zoo moe maken, Jet’, zei Moeder bezorgd. ‘Hij is zoo jong
niet als jullie.’
‘Ach Moes, Vader vindt 't wat leuk; moet u 'm zien lachen! 'n Dubbeltje wedden,
dat hij wel graag eens stoeit?’
‘Jij altijd met je wedden.’
‘'k Wil alleen maar zeggen, dat 'k er 'n dubbeltje aan waag, 'n kwartje zelfs, 'n
gulden. Nou?’
Tijd om de hoogst gewichtige weddenschap verder te bepalen, ontbrak; Tientje
kwam om den hoek der deur: ‘Jet, weet je wel, dat de Westertoren al lang kwart heeft
geslagen? Als je je niet rept, kom je te laat. Ik ga vast Je moet je nog aankleeden
ook’...
‘Kind, wat irriteer je je’, gaf Jet terug; maar Tientje was al weg.
‘Zus! kom je?’ riep ze naar beneden, waar Zus, kant en klaar voor school, in stille
bewondering bij de aanrecht stond, waar de keukenmeid deeg voor 'n tulband kneedde.
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‘Tientje gaat al’, haastte ze zich, 't roepen hoorend van boven uit de gang.
‘Dag Trijn, dag Anne!... Mag 'k nog één rozijntje?’
‘Hier, klein snoepjuffie.’ Trijn, haar handen strijkend langs 'r bonte schort en 't
grauwe kruidenierszakje openend, plaagde: ‘Mijn schuld niet, als er te weinig
rozijntjes in den tulband zitten.’
Zwaaiend met haar schooltasch, holde Zus naar boven.
Jet, nog in de huiskamer, kon 'r geschiedenisboek niet vinden, maakte den noodigen
rommel, blies ten slotte, na lang vergeefsch zoeken, zonder boeken, doch m e t
schaatsen den aftocht.
Truus kwam binnen en stelde Moeder voor van 't mooie, droog-vriezende weer te
profiteeren, om inkoopen te doen voor Jo's verjaardag, welke op til was.
‘We kunnen 't zóó afpassen, dat we om drie uur Zus halen, vindt U niet!’ Ze doet
zoo dolgraag boodschappen, en dan geniet ze op haar manier ook van 'r vrijheid.’
‘En Tientje dan?’
‘Tientje gaat lezen; ze moet zoo'n heerlijk boek hebben. De zeven kleine
Australiërs,’ geloof ik; ze heeft er wonderen van verteld!’
‘'t Zou veel gezonder zijn, als ze met ons meeging.’
‘Kom, laat u 'r maar; ze geniet zoo in lezen,’ pleitte Truus.
Dokter Vermeulen en z'n vrouw vierden hun trouwdag.
‘Over twee jaar hebben we 't zilveren feest; dol jongens!’ 'n Pret had in Jets oogen
gedanst, toen ze het 's morgens had geroepen, nadat Zus uit aller naam 'n prachtig
bouquet van leliën en roze-anjers had aangeboden. 't Buitenkansje van 'n uur vrij had
ze juist op dezen dag 'n ‘innigen bof’ gevonden; 't maakte hem nòg feestelijker.
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's Avonds kon ze niet uitgepraat raken, hoe heerlijk 't op de club was geweest. ‘Als
de vorst aanhoudt, zal ik 't wàt gauw los kennen,’ zei ze.
‘Ben je dikwijls gevallen?’ informeerde Tientje.
‘O, wel twintig keer; dat moet je er voor over hebben.’
‘Mag ik 't óók leeren?’ Tientje ging naar Moeder. ‘De meeste kinderen van m'n
klas kunnen 't al.’
‘Als Jet je helpen wil?’
Jet was bereid; Jet was zóó goed gemutst!
‘Mag ik dan ook?’ bedelde Zus; maar Moeder vond haar 'n te kleine dreumes.
Er kwam 'n pruillipje!... ‘Ik ben niets te klein, ik ben op één na de grootste van
m'n klas. Ik wil óók schaatsenrijden, hoor,’
‘Maar Hanneke, ondeugend zijn op Vaders en Moeders trouwdag?’
Die vraag bracht Zus van 't chapitre-schaatsenrijden af, en klimmend op Moeders
schoot, fluisterde ze haar in 't oor: ‘Mag 'k laat opblijven, omdat 't uw trouwdag is?’
‘Ja, dat mag je.’
Zus was niet te houden van blijdschap en joelend sprong ze de kamer rond. ‘Zeg,’
vertelde ze geheimzinnig aan Truus, haar wild naar voren trekkend: ‘Moeder trakteert
op appelbollen en warmen wijn.’
‘Maar kind,’ deed Truus verbaasd, hoewel ze de appelbollen zelf besteld had.
‘Niet zeggen, hoor,’ praatte Zus gewichtig over haar geheim en ze hernam haar
dollen rondedans. ‘Halli! hallo! halla!’...
‘Zeg, zal ik je vertellen uit 't sprookjesboek? riep Truus, die merkte, dat Vader,
bepaald moe van 'n drukken dag, hinder had van 't rumoer.
‘Jááà!’ galmde Zus en ze kwam bij Truus op den
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divan zitten. Vlak bij zat Jet aan 'n klein tafeltje, haar aandacht verdeelend tusschen
'n Duitschen roman en 't dwergensprookje, dat Truus bij 'n plaat uit de ‘Printers Pie’
te fantaseeren wist.
‘Typisch toch, dat juist jij de oudste bent,’ zei ze ineens, na Truus 'n heele poos
te hebben gefixeerd.
‘Hoezoo?’ Truus' rustig-blauwe oogen keken even verwonderd naar Jet. Deed ze
als 'n oude-juffrouw? dat lag niet in de bedoeling.
Jet echter kon dikwijls iemand of iets geruimen tijd bestudeeren en dan ineens
rondborstig voor den dag komen met haar ingenomenheid of afkeuring. ‘Je bent
zoo'n echt moedertje,’ zei ze, ‘zoo'n in-goeie lobbes, en tòch flink, zie je - net zooals
Moeder zelf.’
‘Mal kind,’ lachte Truus, 'k doe toch heel gewoon.’ ‘Gekke meid, die Jet, hè?’
richtte ze zich tot Zus, haar naar zich toetrekkend in 'n beetje verlegenheid om de
lofuiting van Jet, die niet iets zeggen zou of ze meende 't ook.
‘Jet is niets gek,’ verzekerde Zus.
‘Zie je wel,’ triompheerde Jet. ‘Uit den mond van kinderen hoor je de waarheid.’
‘Hè, vertel nu verder,’ zeurde Zus, wie dit gesprek niet zoo interesseerde als de
mooie verhalen, die Truus kon verzinnen.
‘'t Verhaal is uit,’ zei Truus.
‘Vertel dàn nog maar eens van ‘Klein Duimpje.’
‘Goed, dat zullen we hebben!’
Zus streek 't plooienrokje van haar matrozenjurk glad en ging parmantig zitten,
met allen ernst haar blond kopje opgewend naar Truus, die begon:
‘Er was eens een houthakker met zeven zoontjes. Die houthakker was erg arm en
natuurlijk de zeven zoontjes ook. De jongste heette ‘Klein Duimpje, 't Was 'n heel
aardig, bij-de-hand manneke.’
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Zus lachte guitig, herhaalde, zich er in verkneuterend: ‘'n heel aardig, bij-de-hand
manneke.’
‘Op 'n goeien dag had Vader-houthakker heelemaal geen...
't Verhaal werd onderbroken. Moeder kwam binnen. ‘Zeg Truus, we moesten in
de zaal gaan zitten, 't Kan zijn, dat de Tantes en Oom Philip komen; dan is 't gezellig,
als jullie wat kunnen musiceeren. Zorg je even, dat Anne thee zet en krijg dan meteen
de mooie tumblers uit 't buffet.’
Truus stond op.
‘Hè vertel nu eerst uit,’ trok Zus haar terug.
‘Nee, éérst zorgen, Zus... Kom, 'k zal gauw voortmaken.’
Zus keek erg teleurgesteld. ‘Misschien vertelt J e t verder,’ kwam Truus op 't idee.
‘Ja vooruit,’ verklaarde Jet zich bereid.
Maar.., Jet wist zich eigenlijk geen steek te herinneren van Klein Duimpje - ze
had zelf altijd meer gegeven om Indianen- en spookgeschiedenissen dan om de
sprookjes van Moeder de Gans - en Zus ergerde zich danig aan die onkunde: ‘Kind,
je weet er niemendal van. Wat je vertelt, is van de ‘Gelaarsde Kat’ en dat 'n arm
meisje prinses wordt van 't land, is uit ‘Asschepoester.’
‘Nou, niet zoo'n drukte, hè?’ zei Jet gepikeerd, ‘of 'k vertel geen letter verder.’
't Draaide uit op 'n huilbui van Zus, die naar de zaal komend, Truus haar nood
ging klagen. ‘Jet wist er niemendal van af, en ze was kattig op den koop toe.’
Truus bracht kalmte door de belofte, dat ze straks de geschiedenis van ‘Klein
Duimpje’ heelemaal uit zou vertellen. Inwendig lachte ze: Jet had zeker weer den
noodigen onzin opgedischt!

Lize Bührs, Jet

25
In de huiskamer terugkomend, vond ze haar verdiept in den Duitschen roman.
't Werd 'n prettigen avond. De bloemen van de kinderen, daarbij die welke Oom en
Tante van den Parkweg hadden meegebracht, gaven aan de zaal 'n aanzien van blije
feestlijkheid. Uit de kristallen kroon, die in de spiegels weerkaatste met flikkerend
geschitter, stroomde de zachte gloed van electrisch licht over het deftig, eiken
meubilair, over de boekenkast met lange rijen kleurige banden, over 't buffet met de
Delftsche borden en 't blinkend-koperen tête-à-tête, over den divan met veelkleurig
bekleedsel, over 't mollig Smyrna-tapijt en de rood-zijden gordijnen.
Achter die gordijnen speelde Zus verstoppertje met neef Johan, die ‘even was
komen aanwaaien’.
De tantes Henriëtte en Louise hadden laten weten, dat ze kaartkrans hadden en
onmògelijk van de partij konden zijn. Volgens Jet verhoogde dit zeér de feestvreugde!
‘Nu is 't spel pas volmaakt,’ verklaarde ze.
‘Zeg Jo,’ zei Johan, forsch-gebouwde man van even dertig, tot zijn nichtje, ‘m'n
komst betreft natuurlijk de feestelingen; maar 'k heb in stilte óók gehoopt... enfin, je
begrijpt me.’ Hij wees naar de piano, deed met z'n vingers, of ze spelen gingen.
‘Zoo, heb je dat gehoopt? Zeér vereerd,’ spotte Jo.
‘Geef er maar gauw de bewijzen van. Wil je?’
‘Geduld, kereltje.’ Johan was bij de Vermeulens ‘thuis’, werd door de nichtjes
zonder vormelijkheid behandeld.
‘Ze krijgt al pretentie, zeg,’ mengde Jet zich in 't gesprek.
‘Je moet je neven niet verwennen,’ vond Jo lakoniek.
De overigen van 't gezelschap drongen echter óók aan dat ze zou spelen.
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Tientje zette de piano open en vouwde de toetsenlooper op.
‘Tegen al die smeekbeden is 'n mensch niet bestand,’ gekscheerde Jo, en knielend
voor 't muziekkastje zocht ze 'n geschikt stuk.
Jo was bijna twee jaar jonger dan Truus; maar 'n forsch en donker voorkomen deed
meestal veronderstellen, dat zij de oudste was, niet Truus. Flink als haar gestalte was
ook haar karakter, dat zich kenmerkte door iets zelfstandigs, door 'n moedigen durf.
Jo was iemand, die 't leven aanvaarde, zooals 't tot haar kwam; iederen nieuwen dag
nam ze aan met zijn eischen van geliefde en minder geliefde bezigheden en
bevindingen. Bij haar zou 'n verdriet nooit tot 'n diepte komen als bij Truus met 'r
ontvankelijke natuur, als bij Jet met haar warme levenslust. Haar geluk zou ook nooit
't hoog-uitjubelende worden, als bij die twee.
Met haar groote voorliefde voor muziek en haar afkeer van wat ze noemde
‘wissewasjes’ van het huishouden, waarin Moeder, Truus en twee meiden al werkzaam
waren, had ze, voorgoed thuiskomend, gevraagd om door te studeeren voor piano.
‘Ik zal m'n uiterste best doen, en als u er op gesteld bent, 'n diploma halen,’ had
ze Vader beloofd.
Deze had haar idee verstandig gevonden; je kon nooit weten voor welke
omstandigheden je in 't leven kwam te staan. Ook Moeder, die wel voorzag, dat Jo
in 't huishouden geen plezier zou hebben, stemde met haar voorstel in.
Na de vacantie was Jo les gaan nemen bij 'n bekend pianist, die ze 't vorig jaar in
de kleine zaal van 't Concertgebouw had hooren spelen. Toen op dien avond
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al, had ze, in haar enthousiasme voor zijn prachtig, bezielend spel, het verlangen
voelen opkomen zich geheel aan de muziek te mogen wijden. Dat verlangen was
blijvend geweest, was eerder sterker geworden dan verminderd, en toen Vader
toestemming had gegeven, zich verder in de muziek te bekwamen, was haar volgend
verzoek, dien pianist tot meester te krijgen.
Op 'n morgen was ze naar hem toegegaan. Even had wel haar hart gepopeld, toen
ze wachtte in de stille achterkamer, waar alles sprak van muziek: de vleugel, de piano,
't harmonium, de gravures van Beethoven en Liszt, de portretten van bekende musici,
de muziek, die in behaaglijk nonchalance op de instrumenten lag. En overtuigd, dat
haar eigen talent nog niets beteekende, dat ze wèl had haar illusie's en haar stalen
wil; maar daarbij toch luttel kennis, zag ze onwillekeurig op, straks tegenover iemand
te staan, die, - dat zeiden ook de schitterende recensie's - 'n gevestigden naam als
musicus bezat.
Terwijl ze gejaagd had rondgekeken en dat bepeinsd, was de deur opengegaan
met breeden zwaai. Dadelijk had ze hem herkend den jongen, blonden artist. En na
de eerste oogenblikken van kennismaking was ze zich, door zijn eenvoudig,
pretentieloos optreden, al gauw op haar gemak gaan voelen, had ze hem van haar
plannen verteld, en ten slotte besproken welke uren ze les zou nemen.
De week daarop was ze begonnen. Na korten tijd hoorde ze van haar meester: ‘u
hebt veel aanleg en - ik merk 't - 'n bizondere ambitie; als 't zoo doorgaat, heb ik
vertrouwen in uw toekomst; doch, vergeet niet: vóór alles geduld en ernst. Dilettanten
zijn er te veel; ernstige musici hebben we nooit genoeg.’
't Staafde Jo om met frisschen moed en energie iederen
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dag haar soms droge studie te volbrengen. Trouwens, dat haar spel reeds aan diepte
en vaardigheid ging winnen, animeerde verbazend, wakkerde haar zelfvertrouwen
meer en meer aan.
't Is weer zoo ver’, dacht Jet, als ze 's morgens vroeg naar haar slaapkamer hoorde
opdreunen 'n oneindige studie van oefeningen, gamma's, études of sonaten, en ze in
den geest er 't eentonig ‘tik-tik-tik’ van den metronoom bij hoorde, dat ze 'n ‘machien’
vond, om dòl van te worden. Zou Jo 'n echte artiste worden? Ze kleedde zich al zoo'n
beetje ‘artistlike’: van die typische kleurcombinatie's droeg ze: prune met tabaksbruin,
of zwart met pompadour randen, 't Stond 'r altijd drommels leuk. Wie weet, zou ze
in de toekomst optreden! Stel je voor, in de stad aangekondigd op groote
aanplakbiljetten in schreeuwende kleuren: ‘Eén enkele pianoavond, te geven door
Jo Vermeulen’.
O nee, dan moest ze 'n pseudo aannemen; ‘Jo Vermeulen’ klonk banaal; 't zou
geen menschen trekken.
‘Kan je niet besluiten?’ Johan kwam naar 't muziekkastje, waar Jo stapels boeken
omhaalde.
‘Ik zoek de walsen van Chopin; maar die zijn verdwenen; zeker op de les laten
liggen.’
‘Speel dit.’ Johan nam 'n boek van de bovenste plank, lezend van den omslag:
‘Grieg. Hochzeitstag auf Troldhaugen.’
‘Daar zeg je wat; we moeten in stijl blijven.’
Truus ontstak licht in de pianolamp. Jo draaide 't tabouret wat hooger, en zich
keerend naar 't gezelschap, zei ze, wat ze ten gehoore ging brengen.
‘Fijn, speel je dat?’ riep Jet en ze ging er gemakkelijk voor zitten, armen over
elkaar. ‘Dat is zoo mooi.’
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Zacht maar met bewustheid greep Jo in de toetsen; er klonk 'n lichte marschmelodie;
't groeide tot 'n triomphale feestmuziek.
Krachtig en forsch klonken de accoorden; bruisend en brillant daartegen de passages.
Het middengedeelte, 'n melodieuse, teere muziek, was als 'n liefdezang, geneuried
op 't landelijk ‘Troldhaugen’. Daarna keerde de marsch terug in vroolijk rythme, in
juichende feestelijkheid. 't Eindigde pianissimo; de bruidsstoet was heengetrokken
in ijle verte. Dan als 'n streep onder 't muziekgedicht, 'n zwaar vol accoord.
‘Magnifique!’ was Jets spontane bewondering en ze bood, om de ernstige gezichten
wat te ontspannen, Jo buigend de bloemen aan, die op tafel stonden. ‘Als jij geen
beroemdheid wordt!...’
Handgeklap juichte Jo toe, die zelf eenigszins verstoord was over 'n fout in 'n
moeilijke passage en over 't tempo, dat ze, wijl het stuk haar 'n weinig ontgaan was,
niet genoeg had kunnen opdrijven.
Jet, als oningewijde, kon makkelijk praten over beroemd-worden; daar behoorde
zoo'n massa toe.
‘Prachtig Jo. pràchtig!’ - Johan klapte nog na - ‘echt Grieg, vooral dat zangerig
tusschenspel.’
‘Nu 't ijs is gebroken, hooren we bepaald nog 'n zangnummertje, hé? ’vroeg Oom
Philip.
‘Oompje, oompje, niet zoo begeerig zijn’, preekte Jet, haar vinger dreigend
opgestoken naar den grijzen man, met gerimpeld zorgengezicht.
‘Zullen we duetjes zingen?’ vroeg Tientje, Jet 'n album van Mendelssohn
voorhoudend.
‘Vreeselijk afgezaagd; enfin laten we maar afdraaien.’ Jet stond op en met meer
entrain dan te verwachten viel na die uiting, zong ze de tweede sopraanpartij van
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het volstrekt niet makkelijk ‘Lobgesang’, 'n Weinig te zwak, doch glashelder klonk
mee Tientje's stemmetje, soms even door Jo gesteund:
Ich harrete des Herrn
Und Er neigte sich zu' mir
Und hörte mein Fleh'n Wohl dem der seine Hoffnung
Setzt auf den Hernn’.

Jo accompagneerde, dwong met haar bezield spel tot gedempter of gloedvoller zingen.
‘'n Keurig ensemble,’ critiseerde Oom, toen ze hadden uitgezongen.
‘Zingt nu Tientje nog 'n solonummertje?’... ‘'n Subliem stemmetje,’ boog hij zich
fluisterend tot mevrouw Vermeulen, ‘dat belooft wat’.
Tientje ving 't op; over haar matbleek gezichtje kwam 'n opgetogen blos. 't Was
zoo heerlijk om te zingen... Ze gooide één van de rood-omstrikte vlechten, die haar
over den schouder hing, terug en zette: ‘De gefopte Vogelaar’ voor Jo neer.
‘Guitig hoor,’ maande Jo en, luchtig en licht, zoodat ze er om lachen moesten,
vertelde Tientje in haar lied van den vogelaar, die 's morgens vroeg uittrok en door
'n slim vogeltje aardig werd beetgenomen. Aandachtig volgden haar oogen de
tekstnoten; 'n maat vóór elk blad was uitgespeeld, sloeg ze om.
In al wat ze deed was Tientje accuraat, in al haar kleine bezigheden ging ze op
met den heerlijken lust van 'n jong, rein kinderzieltje. Waar Zus d'r blijdschap altijd
moest uitklateren in joelende opgewondenheid, daar genoot zij stil; maar daarom des
te sterker.
Ook Zus vond 't een heerlijken avond, om 't stoeien met neef Johan; om de bonbons
en koekjes, die ze presen-
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teeren mocht; om de appelbollen, die zoo heerlijk bruin waren; om 't ‘echte’ glaasje
warmen wijn, dat ze met de groote menschen mee mocht drinken; om de boodschap,
die ze door de huistelefoon naar Trijn in de keuken roepen mocht, om 't groote, zware
portretalbum, dat ze met tante Hanna dóór mocht kijken, zich verkneuterend in 't
zien van de portretten, vooral die, waarop ze de zusjes en zich zelf als kindertjes
terugzag.
‘Wat was ik dáárop 'n peutertje, hè Tante?’ zei ze wijs. ‘Als u rekent, dat 'k nu al
in de eerste klas zit en toen kende ik nog niks.’
Ja, ja, 't beteekende heel wat!
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IV
Uit ‘Wilde Wingerd.’
8 Februari.
'k Geloof stellig: er hangen gewichtige gebeurtenissen boven ‘Huize Vermeulen!’
Jo behoeft me niet meer wijs te maken, dat ze ‘bij toeval’ elk oogenblik 'n zekeren
Hofberg ontmoet, ze hoeft niet meer met d'r praatjes aan te komen, dat 't ‘hoegenaamd
geen bewijs van verliefdheid is, wanneer iemand je 'n enkel keer aanspreekt.’ Eerst
liet ik me door die redenatie's om den tuin leiden; daarmee is 't nu uit, totaal uit.
Trouwens, Jo is gisteren zelf door de mand gevallen... We loopen op 't
Koningsplein. Ik zie ‘meneer’ aankomen van den Heiligenweg, gewapend met 'n
vioolkist. We passeeren... Hij groet (bijna tot 't asphalt) en... juffrouw Jo krijgt 'n
kleur tot onder haar fluweelen hoedje.
‘O zoo?’ spot ik, doelend op die kleur. Ze wil beweren, dat 't komt vanwege den
gloeienden haard bij tante Louise, wie we 'n verjaringsbezoek brachten. ‘En vanwege
't warm-kloppend hartje, hè? Maar nee, je bent heelemaal niet verliefd, heelemáál
niet; je vindt 'm 'n drogen vervelenden, saaien signeur... Je zou 'm wel van de aarde
weg willen kijken...’
‘Kind, wat zeur je,’ zegt ze kribbig.
Daarmee staat de zaak-Hofberg stop.
Wil Jo 't een of ander niet weten, dan kan ze zwijgen, zwijgen als 'n hermetisch
gesloten bus!
10 Februari.
Vanavond heb 'k haar in de gaten gehad! We waren op concert. Jo, die veel muziek
moet hooren, heeft 'n abonnement op 't Concertgebouw en in 't begin van 't seizoen
hadden Truus en ik 't genoegen te loten, wie
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haar ‘tot geleide’ zou dienen. Ik bofte, trok 't langst van twee papierstrookjes uit
Moeders hand, en was bijgevolg in deze de uitverkorene.
Charles, (ik spreek maar over hem als ‘Charles,’ beschouw hem al half als zwager)
heeft ‘toevallig’ dezelfde seriekaart, zit ‘toevallig’ altijd in onze nabijheid, zelfs
wanneer we plaatsen bespreken. ‘Hij heeft 'n hondenneus, òf jullie spreken 't af.’ Tot
die conclusie moest ik eindelijk komen.
Ik wil 'm best tot zwager hebben, zóó is 't niet. Hij lijkt me heel joviaal, is
daarenboven 'n flinke, kranige verschijning. Als kenmerk van articiteit is z'n donkere
haarbos 'n beetje ragebollig.
Wanneer 'k als ‘Dritte im Bünde’ bij ze zit, geef ik natuurlijk m'n ooren flink den
kost. Zoo maakte ik van avond uit hun gesprek op, dat hij vioolonderwijzer is aan
een of andere muziekschool hier in de stad; maar solliciteert voor twee vacante
plaatsen, één in Brussel, één in Frankfort. Hij beweerde ook iets, wat voor mijn ooren
allerminst bestemd scheen, maar ik ving toch uit dat gefluister op: ‘Goed salaris,
hè?’
Wie spreekt nu over salaris met 'n meisje, dat je ‘bij toeval’ 'n keer ontmoet.
14 Februari.
Hoe geheimzinniger Jo doet, des te zekerder ik van m'n zaak word! Gisterenavond
kom ik op 't kantoortje, om postzegels te halen; daar zit ze bij Vader aan 't bureau.
't Gesprek hokt onmiddellijk, nu ik kom binnenwaaien. Vader kijkt bizonder ernstig;
Jo ziet er opgewonden uit. Ik kijk beiden veelbeteekenend aan. ‘'k Zal maar gauw
weggaan,’ haast ik me.
Vader zit in gedachten, antwoordt niet. Jo zegt:
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‘ja,’ en lacht even. Jo is wel iemand om gecharmeerd op te worden. Jet is in alle
opzichten 'n nulletje, vergeleken bij haar!
15 Februari.
'k Heb er Jo op den man af naar gevraagd. ‘Kom,’ zeg ik, ‘wees niet zoo
zielloos-flauw - ik belóóf je, het niet over te vertellen - raak je geëngageerd?’
‘Raak j e g e ë n g a g e e r d ? ’ herhaalt ze spottend. ‘'t Lijkt wel zooiets van:
zoek-raken?’
‘Nu dan: zal 'k eerdaags de heuglijke tijding vernemen van je verloving?’
‘'t Is doodgewoon iemand, die, vóór mijn pianoles, compositieles neemt’, vertelt
ze onverschillig. ‘Hoe kòm je er toch op, dat er iets bizonders is tusschen hem en
mij?’
‘Tjakkie, 'k ben geen klein kind; 'k heb toch óógen! ik steek ze heusch niet in m'n
zak, hoor!... Ik zag je wel kleuren verleden week bij die ontmoeting!... Nou hoor!
En nu weer dat gesprek gisteravond met Vader; 't had allen schijn, dat 't heel belangrijk
was.’
‘Ik kan best iets te bespreken hebben, wat jullie niet allemaal aangaat? M'n examen
is immers op handen?’
‘Je examen wordt genoeg besproken, waar we bij zitten; 'k zou niet weten wat er
nog verder over te boomen viel.’
‘Ik had 't toch daarover.’
‘En over de rest, hè?’
Jo houdt zich doodkalm. Ik wind me op: ‘In-flauw, 't me niet te vertellen. Als 'k
er niemendal van wist, zooals Truus bijvoorbeeld; maar nu... Enfin, zeg je 't niet van
harte, hou dan je geheimen voor je... Als 'k er echter op 'n goeien dag wat uitflap, in
tegenwoordigheid van de hééle familie, over de hofmakerij van

Lize Bührs, Jet

35
dien Hofberg, dan is 't je eigen schuld, je bloed-eigen schuld.’
Jo staat even in twijfel; ik plaats haar tusschen twee vuren. 'k Ben woedend en
heb voor 't oogenblik schik in haar benarden toestand. Ze houdt echter vol, wordt
éven heftig: ‘Ga je gang; gooi 'r maar alles uit, wat op je lippen brandt.’
'k Ben dus geen steek verder gekomen...
23 Februari.
Vanavond hadden we weer concert. De bewuste was er niet, niettegenstaande
Mengelberg dirigeerde en Messchaert de ‘Kindertotenlieder’ zong. Verleden week
zei hij ('k bedoel Charles) nota bene, dat hij 'n kolosale vereering had voor Mahler,
wat ik me tusschen twee haakjes best begrijpen kan.
'k Heb Jo niets over Charles' afwezigheid gezegd; gewapende vrede is 't tusschen
ons. Waarom is ze zoo geheimzinnig! Zouden er bezwaren zijn voor hun engagement?
Misschien wil vader geen toestemming geven... 't kan zijn, dat hij niet Katholiek is,
of 'n artist zonder voldoende middelen van bestaan. In ieder geval, dat kon ze me
best vertellen. Maar Jo is de verpersoonlijkte koppigheid. Ik doe zus en ik doe zoo;
ik wil zus en i k wil zoo; m i j n opinie is zus en daarvan stap ik niet af; m i j n plannen
zijn zoo en daaraan wil ik niets veranderd hebben: voilà Jo. 't Geeft haar iets resoluuts,
wat ik soms benijd; maar toch als 't ‘ik’ en ‘mijn’ nooit in den tweeden of derden
persoon te transformeeren zijn, dan mag je omgeving wel 'n dosis jobsgeduld opdoen.
10 Maart.
'k Zie zwagerlief in geen velden en wegen; hooren doe 'k nog minder van 'm.
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Jo is nogal stil en heel gauw op 'r teentjes getrapt. Truus verzekert, dat 't door de
zware studie komt; maar ik zoek er nog wat anders achter. 't Is zeker, Jo is één en al
muzikale bedrijvigheid; studeert ze geen piano, dan maakt ze theorie; maakt ze geen
theorie, dan trekt ze naar les, en - 't toppunt! - laatst heeft Tientje haar hardop hooren
droomen over Bach en Händel en over zooiets van polyphonie!
Verbeeld je, dat ze na al die druktemakerij zakt!
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V
'n Woensdagmorgen, en de hoogste klas was in afwachting van de Hollandsche taalen letterkunde-les, welke de directrice zou komen geven.
Dora Roeper zuchtte: ‘Je zult zien en beleven, we krijgen 'n opstel... Ik wou dat
ze 't vergat.’
‘Van Tiel, en iets vergeten, da's twee,’ was Jets opinie. ‘Wedden om 'n kwatta,
dat zeeën opgeeft?... Ik zeg van ja.’
‘Dan ik van nee’, verklaarde Dora, meer om de grap der weddenschap, dan dat ze
't meende.
Juffrouw van Tiel - 'n kleine persoonlijkheid van even veertig, iemand, aan wier
pittige oogen, gewapend met 'n paar in goud gezette lorgnetglazen, niets ontging,
kwam de klas binnen, onder den arm 'n stapeltje schriften met gecorrigeerd werk van
de vorige week. Rondkijkend legde ze het op den katheder, nam plaats en begon de
les. t Geleverd werk was in 't algemeen niet kwaad; alleen 't handschrift van Gusta
Hoorn was beslist beneden peil.
‘Dat je je niet geneert, Gusta; 'n keukenmeid schrijft nog beter’.
Gusta, gauw gepikeerd, keek woedend; juffrouw van Tiel sloeg er geen acht op.
Na eenige ondervragingen betreffende de vorige les, begon ze met gloed en
bewondering te spreken over Vondel en zijn werken.
Juffrouw van Tiel kon bizonder boeien, wanneer ze over iets sprak, waar ze door
lange, ernstige studie zich had ingewerkt; gewoonlijk was dan ook onder de
letterkunde-les 'n spannende aandacht in de klas merkbaar.
Alleen Jet Vermeulen scheen op 't oogenblik eenigszins
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absent, wat duidelijk bleek uit 't feit, dat ze met 'n zakschaar 'n reepje knipte van
Dora Roeper's vuurrood, moiré haarlint, dat katoen-stijf haar vlecht omstrikte. (Lang
al had 't als 'n lokvink tot iets koddigs voor Jets oogen gevlamd.)
Als 'n grenspaaltje werd nu 't afgeknipt stukje tusschen haar lessenaar en dien van
Toos geplant.
Had juffrouw van Tiel eerst getwijfeld, nu stond 't vast, Jet was met andere dingen
bezig. Ze overviel haar plotseling met 'n vraag. ‘Ach Jet, zeg me even 't geboortejaar
van Vondel.’
‘Gebóórtejaar van Vóndel?’ echoode Jets stem en ze trachtte beter op te vangen,
wat achter haar gemompeld werd - ‘1687 juffrouw.’
‘Zóó 1687...; weet je niet, dat Vondel reeds lang gestorven was? Geen kleinigheid,
je meer dan 'n menschenleeftijd, je 'n heele eeuw te vergissen.’
‘O, v i j f t i e n zeven-en-tachtig’, verbeterde Jet.
‘Ja, nu kan 'n kind uit de eerste klas 't weten. Dat komt er van, als er met haarlinten
wordt gespeeld...; leg de schaar weg...’
Op 't hooren van ‘schaar’ keek Dora Roeper verschrikt om. De ruïne bleek echter
niet groot en 't roode grenspaaltje ziende, dat Toos op dat oogenblik tusschen 't reetje
van den lessenaar verdwijnen liet, proeste ze achter haar hand.
De orde raakte hersteld. Juffrouw van Tiel behandelde ‘Joseph en Dothan’, las er
Reyen uit voor, of niets gebeurd was.
‘De weddenschap heb 'k gewonnen’, dacht Dora. Ze durfde niet omkijken en Jet
haar meening duidelijk maken; want Jet zou natuurlijk - omdat 't zoo heelemaal
buiten de sfeer van juffrouw van Tiel's ernstige litteratuur-behandeling
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was - haar lachen niet houden, nog minder haar mond.
Maar 't liep anders! Vijf minuten voor 't lesuur om was, sprak de directrice:
‘Meisjes, tegen de volgende week verwacht ik 'n opstel; dit keer laat ik het onderwerp
aan jullie eigen keus over.’
Jet porde Dora aan, stak plagend 't puntje van haar tong uit: ‘De kwatta gaat je
neus voorbij, zeg.’
‘Hè, 'k wou, dat u 'n onderwerp opgaf’, zei Truud van Well, die al gauw in 'n chaos
van mogelijke en onmogelijke ideeën verward raakte.
‘Nee, laat gerust je fantasie maar werken; keus-maken is ook 'n verdienste.’
‘Pff, dat klinkt’, mompelde Gusta Hoorn, wie de vergelijking met keukenmeid
nog dwars zat.
‘Als je iets zeggen wilt, Gusta, zeg 't dan hardop en als ik 't niet hooren mag, zwijg
dan liever’, klonk de stem van juffrouw van Tiel waardig. Toen in 't algemeen:
‘Over drie dagen moeten de opstellen zijn ingeleverd. ik verwacht d e g e l i j k
werk.’
Jet verkneuterde zich, vond opstellen-maken de prettigste bezigheid van school.
'n Vrij onderwerp leek haar bizonder; je kon eerst daarover fantaseeren en dan je
gedachte verder uitweiden.
‘'k Ga naar bed’, zei ze 's avonds, toen de pendule in de huiskamer nog geen half
tien wees.
‘Nu al? wat vroeg’, zei Truus verwonderd; doch Jet ging; want bij ondervinding
wist ze, niet beter te kunnen fantaseeren dan 's avonds op haar eigen rustig kamertje.
Geen geluid klonk daar door dan 't weinig rumoer van de avond-verlaten gracht.
Stond de maan aan den hemel, dan viel haar bleek licht onder 't opgetrokken gordijn
en spreidde 'n zachten zilverglans over
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'n gedeelte van 't vertrouwd intérieur. Dat stemde zoo stil, dat bracht duizenderlei
gedachten.
Jet met haar jolige vroolijkheid, haar jeugdige dwaasheden soms, kon 'n echt
droomenkind zijn. Vóór 't licht aan te steken, zat ze dikwijls voor 't raam, haar arm
over de stoelleuning, en staarde ze den avond in, die was komen vallen over de stad
met het bedrijvig, jachtend leven.
Avond-worden was eigenlijk niets dan sterven, 't sterven van 'n verganen dag.
Morgen ging 'n nieuwe geboren worden; maar de oude bleef dood... Nu kwam de
doodsrust van den nacht. De donkere daken teekenden zich af als silhouetten; de
boomen ruischten heel zacht; rond de aarde koepelde de hemel, zoo wijdsch, zoo
grootsch en zoo stil, met zulk 'n heel andere sfeer dan van de woelige stad, die tot
rust ging komen. De nachthemel deed denken aan het ander leven, dat komen zou
na deze lange reeks van telkens nieuwe dagen, en dat zijn zou 'n volmaakte
schoonheid, 'n geluk zonder eind...
Zoo kon Jet zitten peinzen, als ze alleen was en geen afleiding haar gedachten en
rijke fantasie overstemde. Nu ook met de plannen voor 't opstel had ze de eenzaamheid
van haar kamertje opgezocht.
Ze was naar bed gegaan, lag te kijken, de handen onder 't hoofd, naar de zoldering,
waarop de boomen-van-voor-'t huis grillige schaduwen wierpen. En terwijl ze dat
warrelspel volgde, besloot ze als onderwerp voor haar opstel te kiezen: ‘Storm op
zee’.
Ze doorleefde in herinnering, wat ze 't vorig jaar, in Zandvoort logeerend, had
meegemaakt.
Op 'n avond was de wilde najaarsstorm tot 'n waren orkaan gestegen en toen Oom
aanstalten maakte, strandwaarts te gaan, had ze hem overreed, mee te mogen.
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Stormhoed op en cape om, waren ze er op uitgetrokken, terwijl de wind loeide door
de lucht, zwiepend gilde door de naakte boomen en onheilspellend de laaghangende
wolken voortdreef boven de angstige aarde.
Hoe meer ze de zee naderden, des te dreigender ze 't windeloeien hoorden over
de woeste golven, die schuimend opklotsten en nijdig weer neerbeukten op 't duistere
strand.
Jet had stilzwijgend geluisterd naar 't stormlied der natuur, dat werd 'n doodenlied,
toen ze 'n groep menschen ontwaarde, die schimmen leken, opeengedrongen in den
lichtloozen avond. 't Waren vrouwen, die afwachtten, wat de opgehitste zee ging
uitrichten met de visscherspinken, die man of kind bevatten...
‘'t Is me je weertje wel’, had Oom thuiskomend gezegd, terwijl hij z'n zuidwester
op tafel gooide.
‘Ontzettend’, had Jet geantwoord, starend in 't gewirwar der haardvlammen,
waarboven ze haar verkleumde handen wreef en met een huiver van deernis had ze
gedacht aan die arme tobbers op zee. Zoo gauw ze op 'r kamer was gekomen, had
ze zich naar 't Madonnabeeldje gewend op den schoorsteen en met aandrang gebeden:
‘Lieve Moeder Maria, heb medelijden met de arme visschers... Hoor de storm eens...
Ach, laat die mannen behouden terugkeeren, ik smeek 't U. Gij wordt “Sterre der
Zee” genoemd; wil ze voorlichten en veilig terugvoeren naar degenen die zoo angstig
te wachten staan...’
Jet dacht aan dit alles terug; ze spon haar gedachten verder uit. In haar geest stond
't opstel al te boek.
Toen ze aan 't slot was - aan den lichten morgen, waarop ze vernam, dat de storm
geen slachtoffers had geëischt - druilde ze weg, sliep ze in, precies zooals
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ze was gaan liggen, 't hoofd steunend op haar gevouwen handen.
Den volgenden dag gaf juffrouw van Tiel 'n uur, om het opstel in klad te maken.
‘Weet jij al 'n onderwerp?’ vroeg Toos Verhoeven, die met Jet op de tweede bank
zat.
‘Ja; ‘Storm op Zee’.
‘Weet je niet één voor mij?’
‘...“Sport” bij voorbeeld.’
‘Wat? “Sport?” Ik kan geen andere dan fietsen en 'k zou niet weten, hoe daar drie
bladzijden over vol te krabbelen.’
‘Je kunt 'n fietstocht behandelen.’
‘Wat heeft van Tiel met onze fietstochten te maken!’
Jet begon te lachen: ‘Je noemt toch andere namen!’
‘Pas parler’, waarschuwde juffrouw Kemper, die surveillance moest houden.
‘Enfin, 'k hou 't dan maar bij “Sport”,’ mompelde Toos nog.
Juffrouw Kemper zag of hoorde het. ‘Cato Verhoeven, asseyez vous là sur le
dernier banc, et vite. s'il vous plaît.’
Toos schoorvoette weg.
Jet begon te pennen: 't vlotte naar haar zin.
‘Wat 'n extra-ordinairen ijver leg jij aan den dag’, stond Toos in stomme verbazing,
toen de school uitging. ‘'k Heb nog niets; 'n gezanik die opstellen, hoor! Ik snap niet,
dat jij je illusies schept over ‘schrijfster-worden’.
Dat gebeurde op Dinsdag; nu was 't Vrijdagmiddag. De bel van vier uur luidde de
gang vol vrijheidsklanken, dóórtonend tot achter de geel-geverfde klasdeuren.
Met 'n zucht van verlichting sloeg Jet haar Duitsche grammatica dicht.
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‘Henriëtte’, zei juffrouw Kemper, ‘avant de partir, il faut venir un instant chez Melle
van Tiel.’
‘Moi?’ Jet keek erg verbaasd.
‘Si’... Om Juffrouw Kemper's lippen plooide zich 'n glimlach.
‘Zeg, wat zou er aan 't handje zijn?’ Jet nam, bij den kapstok, Jenny, die in 'n
zakspiegeltje 't al-of-niet rechtstaan van 'n nieuwe matelot beoordeelde, bij den arm.
‘Ik snap 'r ook niets van.’
Zonder veel attentie drukte Jet haar grooten bruinstrooien hoed op 't hoofd, sjorde
haar blauwen mantel aan met het kanten kraagje. Veel goeds was er zeker niet te
verwachten; voor pluimpjes of lofuitingen werd je gewoonlijk niet bij juffrouw van
Tiel geroepen!
‘Vraag je aan Truud, of ze wacht? het zal, hoop 'k, niet lang duren.’
Jenny beloofde 't. ‘We wachten in ieder geval, al wordt 't half vijf. Zonder Jet
Vermeulen was geen dolle pret denkbaar; natuurlijk moest ze van de partij zijn, nu
Truud van Well op ijs zou trakteeren.
Na 'n manmoedigen klop op de spreekkamerdeur, klonk 't van binnen: ‘Entrez’.
Jet draaide kordaat den knop om, stond tegenover juffrouw van Tiel in de paarse
japon met het bewuste sleepje, dat, volgens Jet, wars van alle mode, waardigheid bij
moest zetten.
‘Zoo Jet, ben jij 't?’ klonk de vriendelijke groet, die het officiëele en schoolachtige
van 't Fransch liet varen.
‘Juffrouw Kemper zei, 'k moest even hier komen.’
‘Ja; ga eens zitten.’
Jet greep 'n met rood pluche overtrokken stoel bij den rug, trok 'm bij de tafel, die
vol paperassen, schriften en boeken lag.
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Ze nam plaats.
Juffrouw van Tiel tegenover haar,
Wat al het geheimzinnige te beteekenen had? Jet hield 'n vluchtig
gewetensonderzoek... Streken waren niet uitgehaald. Nee, op 't oogenblik voelde ze
zich heusch onschuldig als 'n pasgeboren kind... Over 't opstel soms?? Daar had je
't warempel!
‘'t Opstel, dat je ingeleverd hebt: ‘Storm op Zee’ is bizonder goed; bizonder goed,
zeg 'k.’
Jet kleurde, wat Jet anders niet gauw overkwam.
‘Ik wilde je iets voorstellen... Je hebt plezier in schrijven, hè?’
‘Jawel, juffrouw, 't is leuk werk.’ Jet glimlachte, begon pret in 't geval te krijgen.
‘Zoo... Wat zou je ervan zeggen, als ik jou opdroeg, 'n tooneelstukje in elkaar te
zetten, om op 't eind van 't schooljaar voor te dragen?’
‘Mij??’ Jet zette groote oogen op, wijzend op zich zelf.
‘Ja, jou; me dunkt, de capaciteiten ontbreken niet. 't Zal verbazend aardig zijn
tegenover de leerlingen, de invité's en niet 't minst voor je zelf, als 'n stuk van jou
pen ten gehoore wordt gebracht.’
Jets hart klopte. Ze voelde zich plots op 'n voetstuk geplaatst. En dat door ‘van
Tiel’! Ze twijfelde echter aan haar kunde.
‘Zou 'k er zéker toe in staat zijn?’ dacht ze hardop.
‘Beslist.’
‘En wie moeten 't voordragen?’
‘Je kunt zelf de ‘actrices’ kiezen.’
‘En als ze verkleed moeten worden?’ (Zonder verkleedpartij was geen echte
voordracht denkbaar!)
‘Dan ga je naar 'n costumier en bestelt, wat je noodig
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hebt... Je zoudt bij voorbeeld 'n sprookje kunnen maken, of iets dergelijks.’
‘Ja, 'n sprookje, dat lijkt me wel!’ praatte Jet opgetogen, bijna vergetend, dat ze
stond tegenover de directrice met haar gevreesde strengheid. ‘Zal ik 't dan maar
aannemen?
‘Ja; ik zou geen bedenktijd nemen in dit geval. Trouwens, er moet haast achter 't
werk gezet.’
‘Wanneer zal 'k er tijd voor vinden?’ Jet keek bezorgd. ‘We staan zóó voor de
vacantie.’
‘Deze week mag je elken morgen alleen zitten, om te werken. Ben je klaar, dan
verdeelen we de rollen en de laatste weken blijven over voor de repetitie's. Je zult
zien, het schikt zich allemaal uitstekend.’
Hoe meer Jet er zich indacht, hoe komischer het plan begon te schijnen.
Met tintelende oogen en 't vroolijkst gezicht ter wereld kwam ze de stoep af, ‘de
klas’ tegemoet, die geduldig te wachten stond.
‘Daar hèb je 'r!’ 't Clubje liep uit elkaar.
‘Wat was 't?’ riep Dora Roeper, 'n klein dikkertje, terwijl ze nog vijf huizen van
Jet was verwijderd.
‘'t Duurde 'n eeuwigheid! Standje gehad?’ informeerde Toos Verhoeven, uitwijkend
voor 'n fiets... ‘Hé, dat scheelt weinig.’
‘'t Zou jammer van je geweest zijn, juffie!’ spotte de slagersjongen omkijkend.
't Heele clubje lachte; ofschoon elkeen haar best deed zich in de plooi te houden.
Jet begon nu in kleuren en geuren en met de noodige mimiek 't onderhoud met de
directrice over te vertellen.
‘Verbéél-je’, zei Gusta Hoorn 'n beetje minachtend.
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‘O Jet, 't idéé!’ overstemde Jenny haar. ‘Net 'n kolfje naar jou hand!’
Drie aan drie giggellachten ze de brug op, gingen ze de richting in van den Dam,
waar ze rechts omsloegen naar de Kalverstraat.
't Leek Jet bij oogenblikken, dat de menschen iets bizonders aan haar moesten
zien. 'n Schrijfster in den dop! 't Was toch wel éénìg!
Toen ze in de lunchroom zaten, rondom 'n moeielijk bemachtigd tafeltje, het jolig
kringetje van zes, dat over eenige weken uit elkander zou gaan; maar nu nog één was
in schoolpret en schoolwee, werd 't geval in den breede besproken.
Toos Verhoeven trok 'n ansicht uit haar mantelzak, streek de kreukels er uit op 't
tafeltje. ‘Zeg, laten we die aan Wies van Leeuwen sturen, om 'r het gróóte nieuws te
vertellen.’
Gusta Hoorn gaf haar vulpenhouder. - 't Lag op Jets lippen: ‘'n keukenmeidenhand
en tòch een vulpenhouder!’ maar ze kende Gusta en zweeg. Toos schreef 'n paar regels en na 'n minimum van tijd stonden de zes
handteekeningen onder ‘Jets benoeming’ gekriskrast.
‘Dames?’ de juffrouw in blauw-linnen japon, waarop helder-wit schortje, kwam
tusschen andere tafeltjes naar 't clubje in den hoek.
‘Allemaal ijs?’ vroeg Truud in 't rond.
‘Dòl!’ accepteerde Jet uit aller naam en Truud bestelde.
Na tien minuten keek Gusta op 'r horloge, ‘'t Duurt affreus lang vandaag; 'k moet
percé om vijf uur thuis zijn.’
't Is ook 'n reuze-bestelling en we komen op 't drukste uur’, zei Jet, zich nestelend
in 't hoekje van de canapé-bank.
Even later zaten ze stil te genieten, gebogen over
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glanzend zacht-gele torentjes van neergegleden ijs, op kristallen schoteltjes.
‘Fijn gesmaakt’. Jet kneep 'r oogen dicht schraapte 't laatste hapje van haar bordje.
‘'t Doet me plezier’, betuigde Truud, haar zilver beursje opdiepend.
‘Gefeliciteerd, hoor!’ Zoo werd Jet, toen ze de huiskamer binnenkwam, door Moeder,
Truus en Tientje ontvangen.
‘Waarmee?’ - Ze konden 't onmógelijk weten! ‘Met je uitverkiezing’, verklaarde Moeder en 'n gelukkig blosje waasde over haar
zwak gezicht.
‘Heb jij 'top school gehoord?’ keerde Jet zich tot Tientje.
‘Nee!’ lachte die.
‘Maar w i e heeft 't dan verteld?’
‘Je klas!’
‘M'n klas??’
‘Ja.’
‘Waar en wanneer dan?’
‘'n Half uur geleden, in de lunchroom’, vertelde Truus lachend.
‘Wij zaten heel dicht bij jullie... Den heelen middag hadden we geloopen en
gewinkeld - Moeder en ik tenminste. Toen zijn we Tientje gaan halen en om uit te
rusten met z'n drietjes naar de lunchroom gegaan. Snap je?’
‘Ja zeker snap ik 't; maar 't is me 'n raadsel, dat 'k jullie niet gezien heb.’
‘Toch is 't waar’, vertelde mevrouw Vermeulen; ‘we zaten op de verhooging - je
weet wel die trap op - We konden jullie heel goed zien; jullie hadden in ons geen
erg.’
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‘We hoorden duidelijk, wat er gezegd werd’, genoot Tientje. ‘Jenny Hooydonk las
hardop van 'n briefkaart, dat juffrouw van Tiel jou heeft gevraagd, om 'n tooneelstukje
voor de prijsuitdeeling te maken.’
‘Nee màár!’
‘Toen we weggingen, bracht de juffrouw ijs en natuurlijk had toen geen van allen
oog voor iets anders, plaagde Truus.
‘Wat 'n mop!’ Jet lei haar boekentasch op 't buffet ging op 'r gemak zitten, om nog
eens alles te vertellen over ‘Storm op Zee’, met de gevolgen er van.
‘'k Vind 't heel leuk’, eindigde ze; ‘en toch heb 'k idéé, dat 'k er n i e t s van terecht
breng.’
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VI
Dat is zeker, 't had heel wat voeten in de aarde, er viel 'n massa te bedisselen, eer het
tooneelstuk in elkander stond. Dat was nog wat anders dan 'n opstelletje maken!
Rusteloos zat Jet te werken, òf alleen in 'n schoollokaal, òf thuis op 'r eigen kamertje
voor 't openstaand raam, waaruit tot hilariteit van de heele familie op 'n goeien dag
de inktpot naar beneden duikelde, en Jet beduusd neerstaarde op de scherven, drijvend
in 'n zwarten plas.
Op 'n middag, nadat voor 't etensuur was gegongd, hoorde men Jet op 'n drafje
naar beneden komen, kwam ze de eetkamerdeur opengooien en met 'n zwaai van
haar arm uitroepen: ‘'t Is klaar, hoor!’ En na dagen van ongekenden ernst werd ze
weer de oude, dolle Jet, voerde ze weer aan tafel den boventoon, wat Vader ontlokte:
‘zeg aan juffrouw van Tiel, dat ze ons 'n enormen dienst bewijst, je nog zoo'n
tooneelstuk te laten maken; we hebben onze rust de laatste dagen werkelijk niet
gekend...’
Den volgenden dag kreeg Jet permissie om met Toos Verhoeven en Jenny
Hooydonk de rollen uit te schrijven.
‘Fijn, we ontduiken de Fransche vertaling.’ Jet wreef zich vergenoegd in de handen.
‘Je hebt er alle eer van; 'n kostelijk effect zal 't maken...’ ‘'t Is kunstig in elkaar
gelapt...’ ‘'t Zal pakken,’ prezen Jenny en Toos om strijd Jets comediestuk, en
onderwijl krasten de pennen druk over 't papier. 't Stuk was ‘Sprookjesprinses’
gedoopt, 't zou spelen in het tooverland temidden van kabouters en feeën.
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‘Haal je d'r jongens bij?’ Toos porde Jet, die de hoofdrol copiëerde, in den rug.
‘Bèn je... De kleintjes uit de tweede en enkelen uit de eerste moeten voor kabouters
fungeeren.’
‘Dolleuk; en wie voor feeën?’
‘Die nemen we (Jet doelde familiaar op de directrice en eigen persoontje) uit de
hoogste klassen.’
's Middags sprak ze over dat chapiter juffrouw van Tiel aan. ‘Kiest u maar’, vond
ze; ‘je kunt niet weten, hoe er onaangenaamheid van komt; dan sta ik er liever buiten.’
‘Voorstandster van den vrede,’ glimlachte juffrouw van Tiel.
‘Ze kan toch aardig zijn,’ schoot 't vergoelijkend voor veel straf en standjes door
Jets brein, en haar blik viel 'n beetje meelijdend op de ivoorkleurige wangen, zonder
eenige tint van gezondheid, op de grijzende haren, die met 'n lichte golving over het
hoofd in 't midden tot 'n stijf toetje (in de wandeling ‘Berliner bol’ geheeten) waren
bijeengewrongen. ‘Eigenlijk je-baantje-wel, aan 't hoofd van zoo'n school te staan;
je bent aan de heidenen overgeleverd...’
‘Hoe dacht je de feeën te kleeden?’
En ineens weer vuur en vlam voor haar stuk, flapte Jet in één adem er uit: ‘In
verschillende tinten - veel goud vooral -; kroontjes op 't hoofd en stafjes in de hand.’
Juffrouw van Tiel verwerkte het in gedachte, de nijdige punt van 'n lang potlood
tegen haar onderlip gedrukt.
‘De costumes konden gemaakt worden op de handwerkles,’ kwam er ten slotte
langzaam uit, als iets van groote beteekenis. (Met het oog op juffrouw van Tiel's
vasthoudendheid ten opzichte van den gewonen werkrooster was 't trouwens 'n zaak
van gewicht.)
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Jet verheugde zich op de variatie van 't gewone, saaie thema: kousen mazen, stukken
inzetten en fijn-linnen stoppen. De andere meisjes hadden er ‘hardanger’ bij; maar
zij had 'r kleedje verknipt en, haar neus door 't noodlottig gat, geroepen: ‘juffrouw,
kijk es, wat 'n gàt!’ met het gevolg, dat fraaie handwerken voor haar van 't program
was geschrapt.
‘'n Prachtig idee, juffrouw,’ zei ze verrukt.
‘Goed; we zullen 't daarbij houden; ik zal er juffrouw Wikhorst over aanspreken.’
Jet genoot bij de gedachte mét ‘Kikvorsch’, ja over ‘Kikvorsch’ te bazen, te
regeeren: ‘zóó wil 'k het hebben,’ dit vind 'k mooi en dat is leelijk.’
‘Nu moet u nog zeggen, wie de hoofdrol zal spelen. 't Liefst één van m'n klas.’
‘Jij zelf.’
Jet gooide 't voorstel ver van zich af. ‘O nee, 'k dènk er niet over.’
‘Dan moeten jullie maar loten.’
‘Ja... maar verbeeld u eens, dat Dora Roeper het treft. Die heeft totaal geen figuur,
om voor sprookjesprinces te fungeeren... Of Truud van Well; die kan niet reciteeren.’
‘Ja, daar heb je gelijk in.’
‘Gusta Hoorn en Toos Verhoeven zijn geschikter,’ vond Jet; ‘maar 't best komt
mij Jenny Hooydonk voor. Ze heeft 'n mooie, klankrijke stem.’
‘Dan geven we Jenny de hoofdrol,’ vond juffrouw van Tiel.
‘Als Gusta maar niet jaloersch is; die heeft er om gevraagd.’ Jet schuifelde met
haar voet over den plankenvloer.
‘Kom, geen praatjes; met jaloersche menschen houdt
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'n schouwburg-directeur ook geen rekening.’ Juffrouw van Tiel opende de klasdeur.
‘Laten we 't maar bij Jenny houden; op mijn verantwoording.’ Bij die woorden zag
Jet haar kleine gestalte wegdraaien, de gang in.
Ze pakte haar boekentasch van de lessenaar, keek op de groote, ronde klok,
hard-tikkend boven den grijsmarmeren schoorsteen, door het stil lokaal, waar de
banken zich stijf aaneenreiden, als soldaten, stram in 't gelid.
‘Dat muisje kan 'n staartje hebben,’ overdacht ze, het tulen gordijn optippend, om
te zien, of Jenny nog wachtte buiten.
‘Ik kom,’ wees ze, toen ze haar zag ijsberen aan den wallekant.
Den volgenden dag had je de poppen aan 't dansen!
‘Wat voer jij uit?’ richtte zich Gusta Hoorn, de klas binnenkomend tot Jenny; die
handen onder 't hoofd, lippen in volle actie, over 'n cahier zat gebogen.
‘Ik leer m'n rol.’
‘Je rol?’... Gusta tuurde met priemende oogen in Jenny's schrift. ‘Heb je de
hoofdrol; die van de sprookjesprinses??’
‘Ja; wat zou dat?’
‘Dàt staat je gemeen,’ keerde zich Gusta driftig naar Jet Vermeulen, die 'n
verbazenden warboel in haar lessenaar tot orde bracht.
Jet begreep direct.
‘Làf van je’ ging Gusta op 'n toon van meerderheid voort; ‘gisteren lief praten:
“ik zal er over spreken”, nu de hoofdrol stikum aan 'n ander geven... Bij jou is 't
Jenny - voor, Jenny - na.’
‘Gut, ben je jaloersch? moet 't zijn: Gusta - vóór, Gusta - na?’ smaalde Jet.
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‘Volstrekt niet.... Verbeel-je vooral niet, dat 'k om je vriendschap verlegen zit,.... al
schrijf je tooneelstukken.’
Dàt was 't hetgeen Gusta - verwend, eenig kind - dwars zat: Jet Vermeulen was
uitgekozen voor 't schrijven van 't stuk, zij was voorbijgegaan. En... onder h a a r
opstel: ‘Oud- en Nieuwjaar’ had van Tiel niets minder dan ‘uitstekend’ gezet... Doch,
daar had je weer 'n bewijs: Jet Vermeulen was 't lievelingetje van àlle juffrouwen.
Wat ze toch voor bizonders in dat kind zagen? Ze gaven d'r straf, alleen als ze zoo
de beest uithing, dat 't er onmogelijk langer mee door kon.... En dat nu zoo'n nuf van
Hooydonk je de hoofdrol aftroefde, 't was niet uit te staan!....
‘Kind, maak je niet zoo druk,’ kalmeerde Jet, haar blauw-gekafte boeken
opstapelend van groot tot klein. ‘Jenny is door juffrouw van Tiel-zelf uitgekozen.’
‘Op jou aanraden hé?.... Je hebt je niet zoo'n klein beetje door Jenny laten
influenceeren, toen ze gisteren aan 't overschrijven was.’
‘O nee, mààr.... Jenny, hoor 's even!’
‘Ja?’
‘Heb jij om die rol gevraagd?’
‘Heelemaal niet, ik....’
‘Maak jullie je praatjes 'n ander wijs,’ viel Gusta snel uit.
‘Hemel Guus, hoe kóm je 'r toch op.’ Jenny trok gejaagd aan de schouderbanden
van haar schortje. ‘'t Kan me niet eens veel schelen. Neem jij 'm als je er zoo op
gesteld bent.’
‘Daar meen je veel van,’ zei Gusta met 'n schamper lachje.
‘Dan zou ik 't niet zeggen.’ - Jenny nam 't schrift van de bank - ‘Hier, neem 't
gerust; ik zal er m'n hand niet om verdraaien.’
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Gusta griste 't schrift naar zich toe.
Jet kon 't niet uitstaan, verbeet zich in stilte. Echt iets voor Gusta, gevierd te willen
worden, te willen geuren en het 'n ander niet te gunnen. ‘Je hadt 't niet moeten doen,’
fluisterde ze Jenny in. ‘Zoo'n kat....’
‘Jenny,’ maande juffrouw van Tiel, toen ze haar 's middags op de trap toevallig tegen
kwam, ‘zorg dat je je rol gauw kent; 't is Maandag de eerste repetitie.’
‘Ik heb de rol niet meer.’
‘Wat is dat nu?’ Juffrouw van Tiel bleef staan, 'n tree hooger dan Jenny. ‘Wie
dan?’
‘Gusta Hoorn.’
‘Gusta Hoorn? daar begrijp 'k niets van.... Enfin, ga naar boven en stuur dadelijk
Jet Vermeulen bij me.’ Juffrouw van Tiel ging de trap verder af, optippend haar
sleepje tusschen duim en wijsvinger.
Jet kwam.
‘Waarom heb je niet, zooals afgesproken was, de hoofdrol aan Jenny Hooydonk
gegeven?’
Jet vertelde ronduit, hoe Gusta zich had aangesteld.
‘We zullen zien, wie hier baas is: Gusta Hoorn of ik,’ sprak de directrice gekrenkt
en op hoogen toon. ‘Ga naar de klas en laat Gusta hierkomen; mèt de rol.’
Jet had 't land. Had ze zich maar nooit bereid verklaard. Eigenlijk had je van 't
heele tooneelstuk niets dan moeite en akeligheid.
De klas was nog niet begonnen. Gusta keek 'r aardrijkskundeles na, toen Jet de
boodschap van juffrouw van Tiel kwam overbrengen.
‘Laffe klikspaan!’ woedde Gusta, en haar lessenaar openkleppend greep ze de rol,
gooide die met 'n pats
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voor Jets voeten. ‘Hier!... Van Tiel kan lang wachten, eer ze me beneden ziet!’
't Gaf ineens 'n consternatie.
Verbaasd stonden de meesten op; vragend keken aller oogen naar Gusta en Jet.
‘Wat bezielt 'r?’ fluisterde Dora Roeper, verbluft over Gusta's kwaad-bleek gezicht,
onder den krans van kroezend haar.
Tranen stokten in Jets keel, ze wou onverschillig praten; maar 't klonk zenuwachtig,
‘'t Sop... is eigenlijk... de de kool niet waard.’
‘Qu'est ce que c'est ici?’ Juffrouw Kemper kwam tusschen beide, raapte 't schrift
op, begreep waar 't om ging.
‘Rien du tout,’ brutaalde Gusta kort.
Juffrouw Kemper, bevreesd voor 'n scène op 'n dag als vandaag, waarop ze zich
voelde, oververmoeid, afgetobd van veel zorgen in haar vroeg-oud leven, liet 't er
bij, wees den meisjes te gaan zitten. Ze had trouwens meer dan eens Gusta's
onmógelijke driftbuien meegemaakt. Inwendig lachte ze over de opwinding om zoo'n
bagatel... 't Leven zou later heel wat strengere eischen stellen en grootere offers
vragen... O God, zoovele...
De les begon. Onverschillig klakten de zware atlassen open.
‘Cato Verhoeven;’ begon juffrouw Kemper op matten toon, ‘noem jij de groote
en kleine Soenda-eilanden... Zònder op de kaart te kijken, as je blieft.’
Toos, blij met zoo'n makkelijke beurt, liet dreunend hooren: ‘Groote
Soenda-eilanden: Java, Sumatra, Borneo en Celebes. De kleine: Bali, Lombok...’
De deur ging open; juffrouw van Tiel kwam voor de klas, gejaagd trekkend aan
't kettinkje van 'r lorgnet, verward om 'n blouse-knoopje. Haar blik zocht Gusta
Hoorn.
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Gusta deed, of 't plotseling overvallen van juffrouw van Tiel midden onder 'n les,
met háár niets kon te maken hebben. Ze keek omlaag, als verdiept in den
Oost-Indischen archipel.
‘Gusta Hoorn, venez avec moi.’
Gusta, haar vuist tegen 'r wang, die begon te gloeien, bleef zitten. ‘Non, je ne viens
pas.’ 'n Woedende knik bevestigde het.
‘Je ne viens pas?...’ Juffrouw van Tiel's stem sloeg over van verontwaardiging.
‘Je ne viens pas?’ Quelle impertinence!’ Haar vuist klopte neer op de voorste bank.
‘Dès auyourd'hui jusqu'aux vacances vous serez chaque jour une heure en retenue.
Vous comprenez?’
‘Oui...’ ‘Liever straf, dan buigen,’ lag in den klank van dat nijdig ‘oui’.
'n Gespannen verhouding drukte op de hoogste klassen heel den middag. Elk
oogenblik, dat de kans vrij was, werd 't geval besproken. Er ontstonden twee partijen:
één pro, één contra de schrijfster; maar de meesten namen 't toch voor haar op.
's Middags, bij 't uitgaan der klassen, stond naar gewoonte juffrouw van Tiel in
de gang, door haar statige, stille tegenwoordigheid rust brengend in 't woelig gewarrel
van de vrijgelaten jeugd. Jet ziende, wees ze haar in 't spreekkamertje te gaan.
'n Paar kleintjes kwamen met opgestoken vinger toegeloopen.
‘Eén oogenblik, Jet,’ en de directrice leende haar oor aan de klachten van 'n paar
vriendinnetjes, die op straat ‘aldoor werden nagezeten’ door 'n ànder stel
vriendinnetjes.
‘Als ze 't vandaag wéér doen, zal 'k er morgen over spreken’, beloofde juffrouw
van Tiel.
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Bemoedigd en strijdvaardig huppelde 't spannetje de stoep af, arm in arm, onder één
paraplu.
‘Zeg Jet, 'k wou even zeggen’, kwam de directrice 't spreekkamertje binnen, ‘dat
geval van vanmidddag moet je niet ontmoedigen’.
Jet tuurde naar den grond, alsof ze 't geel-blauw-rood patroon van 't karpet
bestudeerde: ‘Ik dacht juist, we moesten 't er maar bij laten; d'r komt tòch niets van
terecht. De aardigheid is er natuurlijk af na zoo'n scène’.
‘Geen denken aan.... Maar Jet, ik dacht je flinker.’
‘Denkt u, dat 'k ruzie wil?’ Jet keek mismoedigd door de kleine ruitjes van het
raam, waartegen den heelen dag 'n saaie regen motterde.
‘Dat niet, maar toch, je moet voet bij stuk houden, karakter toonen, laten zien, dat
je wat aandurft... En toch, aandurven alleen is niet voldoende; doorzetten ook al
komen moeilijkheden, dat is de zaak. Dat moet 'n mensch heel z'n leven, dan pas kun
je ferm en flink worden en toonen, dat er pit in je zit’.
Jet voelde, ze leefde er eigenlijk maar op los, ze sprong door 't leven, zorgeloos
als 'n veulen door 'n zonnige wei...
‘Zelfvertrouwen mankeert bij zooveel menschen en daarom komt er zoo weinig
goeds tot stand’, sprak juffrouw van Tiel; men durft niets trotseeren, men heeft niet
genoeg energie.... Doch komaan, toon jij nu, dat 't bij jou nòch aan zelfvertrouwen,
nòch aan energie ontbreekt. Wil je dat?’
‘... Ja juffrouw’, antwoordde Jet klein en onzeker. 't Was afschuwelijk, dat er om
dat lorrige tooneelstuk ruzie moest komen...
‘Allons, dan gaan we voort met dezelfde animo, waarmee begonnen is.... Morgen
ga je naar Serné, nietwaar, voor de dwergenpakjes’.
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‘Ja... da's goed juffrouw’.
‘En je zus Jo studeert de liedjes in?’
‘Ja juffrouw; 'k geloof, dat ze om twaalf uur komt repeteeren’.
‘Uitstekend.’ Juffrouw van Tiel stak haar hand uit.
Jet drukte die slapjes.
Den volgenden dag - 'n Vrijdag - trok ze met tien discipeltjes van de eerste klas naar
den ‘costumier’. Twee aan twee liepen ze in de rij; met 'n schooljuffrouwgevoel
stapte Jet achter ze aan.
‘Op de kleine steentjes blijven, hoor; 'k zou geen raad weten, als jullie 'n ongeluk
overkwam’, maakte ze zich bezorgd en met 'r paraplu' hield ze ze in 't gelid.
Op 't Singel, tusschen de drukte van de bloemmarkt, ontmoette ze Jan Terbrugge
en Wim Wolters.
Beiden dopten, keken verbaasd naar Jet Vermeulen in deze nieuwe functie.
‘Waar gaat dàt naar toe?’ vroeg Jan in 't voorbijgaan, monsterend de kinderen, die
nieuwsgierig omkeken.
Jet hield haar zakdoek, waarmee ze vanwege 'n zware verkoudheid, in 'r hand liep,
tegen haar mond, om niet in lachen uit te proesten.
Ze groette terug met 'n gewild, stemmig hoofdknikje voor elk en behield haar
prestige over 't jonge volkje, door niet op Jan's vraag te antwoorden.
Tegen etenstijd werd 'n teekening thuisgebracht: 'n onafzienbare rij van kinderen,
magere, dikke, vlugge en stijve, en daarachter: 'n schooljuf, die met dreigend gebaar
'n gehavende paraplu' hanteerde.
‘Zóó dresseert men de jeugd,’ luidde in groote krulletters het onderschrift. 'n
Loopjongen gaf 't af. Anne,
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de tweede meid, bracht 't binnen, juist terwijl de familie aan tafel ging. ‘Jongejuffrouw
Jet, voor u.’
Jet schaterde, toen ze het blauw-omstrikt rolletje had opengemaakt. Ze schoof
borden, zilver en bierglas op zij, streek de teekening glad op 't witte tafellaken. ‘Je
hoeft niet te vragen van wien dat is... natuurlijk werk van Wim Wolters, zoo'n
plaaggeest,’ zei ze lachend,
‘Laat 's rondgaan,’ vroeg Jo over de tafel heen.
Jet gaf de teekening door aan Zus, die al had meegekeken. ‘Hier Zus, geef 's
voorzichtig aan Vader; laat niet in de soep vallen hoor. Pas op, wie er vetvlekken
aan maakt!’
‘Je bent er nogal op gesteld, al is 't 'n spotprent,’ gekscheerde Vader.
Maandags was de eerste repetitie. Juffrouw van Tiel had er achterheen gezeten, dat
de rollen er goed in zouden zitten. Jo was eenige keeren aan 't school geweest voor
't instudeeren van het muzikaal gedeelte.
Jet zou souffleeren en met juffrouw van Tiel voor ‘de regie’ zorgen.
't Lijkt nog op niks’, was haar oordeel, toen ze thuiskwam. ‘De feeën doen als
houten Klaassen; de kleintjes zingen vreeselijk ongelijk en Jenny hapert telkens. D'r
zijn nog minstens acht repetitie's noodig voor de generale. Op de generale doen we
't in costuum.’
‘'k Ben er werkelijk benieuwd naar’, zei mevrouw Vermeulen.
‘'t Is wàt snoezig’, sprak enthousiast Tientje, die de rol van dwergenaanvoerder
was toegekend,... ‘Zeg Jet, waarom doet Gusta Hoorn eigenlijk niet mee?’
‘Ze wou niet.’
‘Hè, wat mal.’ Tientje kon zich zooiets niet voorstellen.
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VII
‘Nog één maand, dan zing 'k mijn hoogste vrijheidslied! Stel je voor: niet meer naar
school, geen lessen leeren, niet onder-de-plak zitten, geen strafwerk maken,’
Jets oogen tintelden van voorpret en ze nam woest de kat op, die doezelig van 'n
dutje op 'r zachte pootjes kwam aangetippeld uit één der eetkamer-ramen, welke zich
openden op den tuin.
‘Dolletjes, hè Miet? Net zoo'n vrij leventje als jij, klein kattekoppie!’ Ze zette
spartelende, zwarte Miet op haar schouder, liet 'r springen op 't tuintafeltje, toen over
haar arm op den grond.
‘Begrijp jij Truus, dat er kinderen zijn, die huilen, heusch, tranen-met-tuiten huilen,
als ze van school gaan?’
Truus vond 't niet erg onbegrijpelijk. ‘Ze denken er allemaal niet zoo onverschillig
over als jij. 't Schoolleven heeft toch ook veel prettigs.’
‘Wat je maar prettig noemt; jij bent gauw tevreden...’ Jet schommelde met haar
tuinstoel, die sporen droeg van 'n tamelijk onzachte behandeling.
Het algemeen-geschiedenisboek, dat, opengeslagen bij 't hoofdstuk der Fransche
revolutie, op haar schoot lag, patste op den grond. Jet liet 't liggen; 't
‘vrijheidstijdperk’, dat aanstaande was, intresseerde haar op 't oogenblik héél wat
meer.
Truus bracht 't theeblad buiten, zette 't op de rieten tafel, met hei-rood kleedje, dat
Jet in 'n vlaag van handwerkijver met witte sterren had bewerkt.
'n Vroeg-zomersche avond was 't; geen blaadje ritselde in de stille schemering.
‘Heerlijk in den tuin, hè?’ genoot Truus.
‘Ja; straks halen we de schemerlamp en dan blijven
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we den heelen avond hier zitten,’ voorspelde Jet, die niet minder dan Truus van
huislijke gezelligheid hield.
Ze zaten op 't plaveisel vóór de eetkamer, waar Jo was achtergebleven, om
harmoniewerk te maken. Zus, achter 'n poppenwagen kuierend door den tuin, hield
lange gesprekken met de poppekinders. Onder den breedgetakten noteboom zat
Tientje haar les te leeren. Ze had ‘Miet’, die Jets hardhandigheden angstig ontvlucht
was, op schoot genomen.
Mevrouw Vermeulen, die had geholpen met tafelafnemen, kwam ook buiten.
‘Zeg Vader,’ richtte zich Jet ineens tot Dokter Vermeulen, die de zooeven gebrachte
krant ontvouwde, ‘wat gaat u eigenlijk met me uitvoeren, als 'k voor goed thuis kom?’
‘Met jou? Je gaat net als Truus 'n jaar buitenslands... Of wil je studeeren; zooals
Jo?’ vroeg Dokter Vermeulen, terwijl z'n blik gleed over de advertenties en dan even
plagend opkeek naar Jet.
‘Maar Vader, 'k wou liever!’
‘Gaat zij óók naar Honnef?’ vroeg Truus.
‘Daar beviel 't jou immers zoo goed?’
‘O, 't was er éénig; ik denk 'r nog zoo dikwijls aan terug.’
‘'k Zou duizendmaal liever naar Engeland willen dan naar 't moffenland,’ beweerde
Jet. ‘Engelschen zijn zulke leuke typen. Als ik vreemdelingen in stad zie en 'k
veronderstel maar dat 't Engelschen zijn, ga 'k vlak bij ze loopen, om 't gesprek af te
luisteren.’
‘Toppunt van beleefdheid!’ riep Jo van uit de eetkamer.
‘Kind, bemoei jij je met je notenrommel,’ gaf Jet terug... ‘Maar heusch,’ zette ze
haar beweringen voort, ‘ze doen zoo komiek; ze vinden alles ‘awfully nice’ of ‘so
quite
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Dutch’, alsof dat iets vreeselijk wonderlijks is. En dan gluren ze door zoo'n halven
bril.’
‘“Monocle” bedoel je,’ hielp Truus, zonder op te zien van haar houtsnijwerk, 'n
presenteerblaadje, waaruit ze kleine hoekjes kerfde, die wipten op 't tafeltje. En Jet
schwärmde door over de Engelschen. ‘Ze kleeden zich heel anders dan wij, lang niet
zoo opgeprikt, veel onverschilliger: groote, wijë geruite mantels, kleine onooglijke
hoedjes, voiles met dikke moezen. 't Zijn wezenlijk komiekelingen...’
‘Kindlief,’ bracht Dokter Vermeulen kalmeerend tusschenbeide, ‘me dunkt, je
bent komiek genoeg.’ En toen met 'n knipoogje: ‘Als we je onder Engelschen stuurden,
zou er later misschien totaal geen huis met je te houden zijn!... Trouwens, 'k heb al
met Moeder besproken, dat ze naar Honnef zou schrijven.’
‘Hè... Gòs...,’ was al wat Jet zei en ze bukte naar haar geschiedenisboek, neuriënd
'n weemoedig Engelsch wijsje:
....‘Nothing is faithful, nothing true
In Heav'n or earth, but God and You!’

Met 'n overdreven uithaal ineens van: ‘You!’
‘Zeg, wie is die “you”?’ klonk 't quasi-belangstellend van Jo's kant.
‘Jij!’ snibde Jet in de richting van de eetkamer, en ze raapte haar boek op.
... O die reis over zee naar 'n wereldstad als Londen, was zóó'n illusie en
illusies-offeren was eigenlijk nog erger dan 't verloop bestudeeren van de Fransche
revolutie!
‘Hoor die Zus...’ Truus stootte stilletjes Jet aan en beiden luisterden 'n geducht
standje af, dat Zus uitdeelde aan 'n pop, slap afhangend aan haar hand.
‘... Ondeugend nest, om op 't gras te loopen! Hoe
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dikwijls heb 'k je dat al verboden? Hier, je verdient 'n tik om je ooren!...’
‘Au!!!’ riep Jet pijnlijk, om 't effect te verhoogen.
Zus, uit haar rol gevallen, keek verbaasd om.
'n Paar dagen later kwem Jet van school gestormd.
‘Moeder, hebt u al naar Honnef geschreven?’
‘D'r is werkelijk nog geen oogenblik tijd voor geweest,’ verontschuldigde Mevrouw
Vermeulen.
‘Goddank!’ Jet liet zich op den divan vallen. De ijlbode kwam niet te laat! Ze
haalde diep adem en begon te vertellen, waarom ze zich zoo ‘dóódelijk had gerept’.
Alle redenaarstalent mocht wel aangewend; om de maan was 't geen kleinigheid,
Vader en Moeder van 'n eenmaal genomen besluit af te brengen; bij zooiets moest
je je woorden wikken en wegen.
‘Ja... weet u... 'k heb 'n ander plan, 'n pràchtig plan... Ik ga niet naar Honnef.’
‘Hè Jet, waarom ben je toch altijd in de contramine? 'n Ander zou dankbaar zijn,
en jij...’
‘Kom, nee Moeder, laat me nu uitpraten.’
Jet gooide haar mantel, waarin ze beweerde ‘weg te smelten’ af, waaide met 't
geel-zijden divan-kussen vóór haar hooggekleurde wangen.
Ach, al die inleidingen en voorredenen hielpen geen centimeter verder! Dan maar
meteen met den aap uit de mouw!
‘Jenny Hooydonk gaat naar Londen, ziet u; 't zou prachtig zijn, wanneer ik...’
‘Als 'k niet dacht, dat 't over Londen zou gaan.’
‘En,’ deed Jet druk, alsof ze niet in de rede was gevallen, ‘als u nu aan Vader
vroeg, of 'k mee mocht. Wat kan 't u schelen, of ik goed Duitsch of goed
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Engelsch spreek en of 'n Engelsche of 'n Duitsche madame me 't huishouden leert.
't Zou dòl zijn, Moeder; denk er u eens in!’
Jet sloeg met beide handen op haar knieën. ‘Met Jenny sámen!’ En toen kalmer:
‘'t Is ook heel geruststellend voor u, hè?... 'k Mocht eens ziek worden.’
‘Kijk ze haar Moeder om den vinger winden!’
‘Bent u dan niet altijd gruwelijk bezorgd voor ons?’
‘En ik dacht, dat je dat juist overdreven vond?’
‘Nou ja... Nu vind ik 't eens niet overdreven. Dat moet u pleizier doen.’
‘'k Zal 'r eens over nadenken,’ zei Mevrouw Vermeulen.
Jet begon meer hoop te koesteren.
De eerste dagen hoorde ze er niets van, tot op 'n Donderdagmorgen Jenny op
school heel gewoon en lakoniek vroeg: ‘Zeg, weet je, dat gisteren je Pa bij ons is
geweest?’
‘Ben je gèk?’
‘Ja heusch; 't is waar; bij Pa op 't kantoor.’
‘Dan komt 't er van! Kind, d a n k o m t ' t e r v a n !’ Jet kneep in Jenny's arm.
‘Waarom? Wat doe je idioot!’
‘Dat 'k met jou naar Londen mag!!...
En Jenny èn Jet moesten dien dag 'n uur schoolblijven, wegens wanordelijkheid
in de klas. Jet deed 't met graagte! Als ze maar even opkeek en zag Jenny's rug en
dacht: ‘de kansen stijgen, dat wij samen naar Londen gaan,’ dan pende ze met plezier
neer 't werkwoord: ‘faire attention’, goot 't vlot in alle denkbare vormen, had alleen
maar éven bekoring op dien gebogen wit-geblousden rug te springen en haar blijheid
uit te vieren!
Mevrouw Vermeulen zou, indien ze had geweten, dat
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Jet moest nablijven, en niet aan den wandel was geweest, of repetitie had gehad, den
gunstigen uitslag van haar man's bezoek bij mijnheer Hooydonk, zoo gauw niet
hebben verteld. Nu werd Jet met de heuglijke tijding ontvangen.
‘Je moogt Vader wel dankbaar zijn,’ vond Moeder.
Jet was 't er gloeiend mee eens; ze liep de huiskamer uit naar 't kantoortje, waar
Dokter Vermeulen voor z'n bureau in heel andere zaken dan Jets illusie's over Londen
verdiept zat. Ze sloeg haar armen om z'n hals: ‘U bent 'n schattebout van 'n Vader,
hoor!’ En achter z'n hoofd om, klapte ze 'n zoen eerst op de ééne wang, toen op de
andere.
Verbaasd keek Dokter Vermeulen òp van zijn werk en vóór hij iets kon vragen,
praatte Jet: ‘Ja ziet u, dat 'k naar Londen mag, is zoo zevende-hemelig!’
Lang bleef in 't kantoortje hangen die wervelwind van jong, opbruisend leven, 't Was
Dokter Vermeulen 'n verademing bij het zware hoofdwerk.
Zóó binnenstuiven kon alleen z'n jongen!
‘Vin' je 't niet vervelend, 'n heel jaar weg te moeten?’ vroeg Tientje, toen Jet allen
huisgenooten, meiden incluis, 't groote nieuws ging rondvertellen.
‘Als je flink wilt worden, moet je niet altijd om Moeders pappot blijven hangen,’
gaf Jet wat bruusk terug.
Tientje kleurde; Jet zou haar flauw vinden, denken, dat zij later niet ferm en
verstandig wilde worden...
‘Nare Jet,’ pruilde Zus en ze begon op haar manier Jet te slaan. ‘Je mag niet weg,
hoor; ik zal 't portier van de coupé wel dichthouden, dat je er niet in kunt.’
Jet kon zoo robbedoezen; Zus stelde zich de toekomst
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heel ‘somber’ voor zonder die stoeipartijen, ze was er bepaald kwaad om.
‘'k Dacht in de verste verte niet, zoo'n onmisbare personage te zijn,’ kwam Jet tot
de conclusie; ‘'t valt werkelijk mee.’
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VII
‘Moedertje, nu niet zenuwachtig zijn.’
't Was Truus, die dat zei, in haar hand 'n telegram, dat juist was gebracht.
‘Verbeeld je, dat ze gezakt is.’
Truus ritste 't telegram open... ‘Geslaagd! arriveer 4.30. Jo.’ - ‘Heerlijk! ziet u nu
wel, dat 't noodelooze angst was?’ Ze lag haar arm in dien van Moeder en plaagde
hartelijk: ‘altijd 'n moedertje-zorg, u.’
‘Ik had zoo'n voorgevoel, dat we onze verwachtingen te hoog gespannen hadden’
- Mevrouw Vermeulen wischte 'n paar onwillige tranen weg - ‘vergeet niet, 't is Jo,
't zou zoo'n vernedering zijn geweest, als ze niet geslaagd was.’
‘Maar nu alle angsten opzij; niet huilen, hoor!’ Truus kuste haar tenger moedertje.
‘Nu hebt u 'n gediplomeerde dochter; gefeliciteerd ermee, hoor!’
‘We moesten het Vader telefoneeren, vind je niet?’
‘Weet u, waar hij is op 't oogenblik?’
Mevrouw Vermeulen noemde 'n paar nummers, die opgebeld konden worden.
‘Zal i k 't even doen?’ stelde Truus voor, bemerkend, hoe zwak Moeder er uitzag
vandaag, hoe ze vermoeidlangzaam telkens langs 't voorhoofd streek. ‘U hebt
hoofdpijn, hè?’
‘Ik zal 'n uurtje gaan rusten, dan ben 'k wel opgeknapt, als straks Jo komt.’
‘Doe dat Moeder.’
‘Wie gaat Jo halen?’
‘Jet en ik maar? Jet zal dadelijk thuis zijn.’
‘Uitstekend.’
‘Nu gauw even telefoneeren.’ Truus wipte de kamer
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uit, genietend in de blije tijding, die ze Vader kon brengen.
Mevrouw Vermeulen richtte zich moeilijk op uit 'n crapaud en staarde,
niettegenstaande 't heuglijk nieuws, weemoedig in 't zonnig tuingezicht. O, dat ze
toch zoo zwak was, zich altijd zoo afgetobd voelde... Als ze eens sterk was en gezond,
't zou zoo heerlijk zijn tusschen 't jonge leven hier...
‘Komt u heusch gauw thuis?’ hoorde ze afleidend Truus' opgewekte stem in de
gang, en ineens was 't, of ze uit moest barsten in tranen, of haar 'n ontzaglijk leed te
wachten stond...
Met z'n tweeën drentelden ze over 't perron: Truus in linnen mantelcostuum, 'n rooden
hoed op 't blonde haar, dat over de ooren in weerspannige krulletjes uitsprong; Jet
met blauw-linnen schoolblouse, donker schotsche rok, witten hoed.
‘'t Is of ik 'n véél gewichtiger iemand dan onze gewone Jo te zien zal krijgen,’
praatte Jet, terwijl ze uitzag, of nog niet uit de verte 'n trein naar 't derde perron kwam
opspoken. ‘'t Lijkt of we op de Koningin wachten.’
‘Geen kleinigheid,’ lachte Truus, kijkend op haar horloge, ‘'t Is over half vijf, zeg;
ze kan elk oogenblik komen... De trein uit Den Haag komt toch op dit perron?’ hield
ze 'n chef staande, die haastig voorbij ging.
‘Daar komt ie al!’ trok Jet haar terug.
Als 'n donkere slinger kwam de trein aanglijden over de staalblauwe rails. De vaart
werd geremd en hijgend en puffend stond er 't ijzeren gevaarte onder de donkere
bekapping van 't station.
Eerst enkel heeren, dan ook dames sprongen of stapten uit de open coupé's en
hortten er de bagage uit. En
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dáár, achter 'n valies, dat even den uitgang versperde, één in 't lila costuum met
zwarten hoed: Jo! Jo met 'r diploom voor muziek!
‘Daar is ze!’ Jet vloog op haar af. ‘Gefeliciteerd, zeg!’ Ze zoende haar - wat anders
niet dan bij hooge festiviteiten gebeurde - en nog wel op beide wangen!
Truus volgde Jet's voorbeeld, minder onstuimig; maar met niet minder hartelijkheid.
‘Wat ben je gauw terug, zeg. Gelukkig; want we zaten zoo in spanning. Was 't
zwaar? en hoe ging 't eigenlijk, en was je niet zenuwachtig? hoorde je zoo maar
dadelijk, nadat je gespeeld had, dat je 'r dóór was?’ werd Jo door Jet ratelend
bestormd.
‘Laten we nu eerst uit de drukte komen; buiten zal 'k alles vertellen,’ vond Jo.
‘Zeg,’ fluisterde Jet op de trap naar beneden; ‘'k heb vanmorgen den hemel
bestormd, dat je slagen mocht.’
‘Dank je hoor; je ziet, 't heeft geholpen en heerlijk vroeg is 't afgeloopen, hè? 'k
Had zeker gedacht dat 't later zou worden... D'r waren niet veel candidaten.’
Op 't bestofte Stationsplein, zwoel-druk van trambelgeklingel en toeterende auto's,
van bedrijvige handelsdrukte, van gaande en komende reizigers, stelde Jo voor: ‘We
moesten 'n taxi nemen.’
‘Wel ja: gediplomeerde lui kunnen fatsoenshalve niet te voet gaan.’ Jet stapte op
'n particuliere auto af.
Truus, ziende, dat ze 't portier wou openen, riep gejaagd: ‘Jet dan toch...’
‘O Gos, pardon.’ Jet hield haar hand tegen 'r mond, mompelde nòg 'n excuus.
De chauffeur, stijf in volle waardigheid, spotlachte,
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tipte met den wijsvinger tegen z'n pet. Jo had moeite om 'r lachen te houden. Truus
geneerde zich.
‘Kom, stap in.’ Jo wees naar 'n ‘Entam’.
Vroolijk hotsten ze over de keien, veerden ze nu en dan over 't effen asphalt.
‘Ga mee 'n end omrijen,’ vond Jet, genietend op 't oogenblik nog meer van 't ritje
dan van de gediplomeerde Jo.
‘Hè nee. Natuurlijk zijn Vader en Moeder verlangend haar te zien,’ weerhield
Truus.
‘Zie 'k er anders uit?’ vroeg lachend Jo.
‘IJselijk geleerd,’ verklaarde Jet.
Jo vertelde druk van 't examen. In 't begin was ze wat zenuwachtig geweest; maar
de eximinatoren hadden haar gauw op 'r gemak gesteld, waren gelukkig heel
vriendelijk.
't Lag op Jets lippen; maar ze hield 't nog terug: ‘Je bent ook zoo knap: ‘the beauty
of the family’ (Ze oefende zich de laatste dagen in allerlei Engelsche uitdrukkingen,
bracht die, waar 't éven kon, te pas).
Sommige meisjes waren ontzettend zenuwachtig,’ vertelde Jo; ‘die zaten al te
huilen, voor ze 'n noot hadden gespeeld.’
‘Dan was er zeker geen houden meer aan, toen ze voor de piano zaten,’ dacht Jet
zich zoo'n benarde toestand in.
‘Stakkers,’ klonk 't meelijdend van Truus' kant. ‘Wie weet, wat er voor sommigen
van afhangt.’
‘En 't was er zoo heet,’ zei Jo puffend.
‘Mensch, 't is geen temperatuur meer, zóó'n hitte.’ Jet waaide met haar handen.
‘Heerlijk die wind.
‘Naar toch, dat die examens in den zomer vallen,’ vond Truus.
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‘Ja;... enfin nu bèn 'k er! En zeg, m'n harmonie, waarvoor ik 't meest in angst zat, is
uitstekend gegaan. Ik kreeg toevallig...’
‘En hoe hoorde je nu eindelijk, dat je was geslaagd?’ viel Jet, niet belust op 'n
relaas over theoriewerk, waar ze niets van begreep, in de rede.
‘Wel na afloop ga je in 'n aparte kamer. De eximinatoren beslissen onderwijl of
ze je 't diploma zullen toereiken of niet. Als je gezakt bent, wordt 't je dadelijk
meegedeeld, en anders wordt verzocht om binnen te komen, en 't diploma in ontvangst
te nemen.’
‘Wat eng!’ riep Jet benauwd - terwijl stopte de chauffeur voor 't aangewezen
nummer op de Keizersgracht - ‘Van m'n leven doe ik geen examen!’
‘'k Geloof niet, dat daar ooit iemand aan getwijfeld heeft,’ gekscheerde Jo, zich
omdraaiend op de treeplank.
Uit ‘Wilde Wingerd’. 2 dagen na 't examen.
M'n verhaal, dat pakkend belooft te worden, speelt in onze huiskamer.
De pendule wijst zeven: 't is schemeruurtje. Ramen staan hoog open; 't was 'n
heete dag.
De heele familie, uitgenomen Vader, zit bij elkaar. Er wordt niet veel beweerd;
over 't eenig nieuwtje - dat neef Johan naar Amerika gaat - is aan tafel al in den breede
uitgeweid.
Zus is 't drukst, wil touwtje-springen in de kamer.
‘Nee Zus, dan moet je in den tuin gaan,’ zegt Moeder.
‘Bah, zoo saai alleen.’ Zus zwaait met 'r springtouw.
‘Kind, schei toch uit; wat ben je vervelend,’ bromt Jo, opkijkend uit 'n boek, dat
meen ik ‘Die Briefe Beethovens’ heette.
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Jo ziet er opgewonden uit; 'k zie haar in 't boek meer turen dan lezen.
‘Jij bent vervelend,’ zeg ik. ‘Kom hier, Zus; we gaan ‘Zwarte Pieten’, geef de
kaarten maar op; Tientje doet ook mee, hè?’
Jo staat op, vraagt: ‘Is er ‘Hoffman’ in huis?’
Ik: ‘Wat mankeer je?’
Jo: ‘Hemel, niets. 'k Lig niet op sterven.’
‘Ben je niet goed?’ vraagt Truus.
‘Ach, niet erg lekker.’ ‘Jullie maken je direct zoo druk over alles. ‘Hofmann’
brengt me ineens weer in orde.’
‘Beneden, Jo, staat 't in de kast van de eetkamer,’ sust Moeder.
Jo van 't tooneel.
Tientje: ‘Is ze ziek, Moeder?’
‘'k Denk, wat overspannen... Vragen jullie maar niets, als ze terugkomt.’
‘Wat komt Vader laat binnen,’ bemerkt Truus.
‘Hij heeft iemand bij zich.’ (Moeder waagt zich op gevaarlijk terrein!)
‘'n Patient?’
‘Nee, 'n particulier.’
Jo komt terug.
Even later gaat de huistelefoon.
Truus luistert.
‘Jo, of je even bij Vader komt, op 't kantoortje.’
Jo bloost, klapt 't boek dicht, of ze 't stellige plan heeft, er vanavond geen blik
meer in te slaan.
‘Aaaaah! c'est çaaaa!!’ D'r gaat me'n licht op.
Moeder zegt waarschuwend en streng-kort: ‘Jet’ en ze fronst de wenkbrauwen, 'n
teeken dat er gezwegen moet worden.
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Ik kàn haast niet zwijgen. ‘H o f f m a n n om H o f b e r g !’ brandt me op de lippen;
maar ik slik gelukkig nog telkens de woorden in, die alles zouden verraden.
‘Moeder, is 'r iets met Jo?’ waagt Tientje weer te informeeren.
Truus kijkt mij aan, denkt bepaald: ‘d i e is 'r achter.’
Ik trek m'n wenkbrauwen hóóg op, doe gewichtig en zwijg. Maar 'k snap de
geschiedenis van a tot z: Hij is er om haar hand te vragen!
‘Ja’ of ‘nee’ is in 'n minimum van tijd gezegd; toch duren de verhandelingen
beneden langer dan 'n half uur.
Zus zeurt, dàn bij Moeder, dàn bij mij; de kaarten, waartusschen ‘zwarte Piet’
oolijk prijkt, liggen open en bloot over den grond.
‘Hè toe, zegt u 't nou.’
Ze vindt twee onverbiddelijken, twee die zich voor den domme houden.
Ik knipoog even naar Moeder; haar knipoogje terug, bewijst, dat ik aan 't ware
touwtje trek.
De wijzers van de peudule galloppeeren naar acht. 't Gaat donker worden. Moeder
trekt de overgordijnen wijd open. Dan: ‘klop-klop-klop’ op de deur.
Iets als 'n electrische schok vaart door m'n gemoed.
‘Binnen!’ roepen we in koor.
De deur gaat open, plechtstatig-langzaam.
Over den drempel schrijdt Jo; maar Jo niet alleen; aan haar arm: Charles Hofberg
in levenden lijve!
Ik heb 't voorzien, toch sta 'k perplex.
Ze stelt hem voor; ‘m'n aanstaande’ klinkt zoo vreemd, of 't Grieksch of
Hebreeuwsch is.
Moeder, die natuurlijk alles weet, omhelst beiden. ‘Kinders, dat jullie gelukkig
moogt worden.’
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Jo en Charles moeten wel heel gelukkig zijn; ze zien er zoo stralend uit!
Ik geef Jo 'n zoen en... in vergissing, heusch in vergissing, hem ook. Enfin, hij is
al 'n oud-bekende en wordt toch m'n zwager!
De familiekring wordt wijder. Jo neemt haar plaats weer in; zoo dicht mogelijk
bij haar geef 'k Charles 'n stoel. Voor Vader schuif ik den crapaud bij.
‘Wat had die patient lang werk!’ fluister ik in z'n oor.
't Gesprek neemt in levendigheid toe. Hofberg is 'n gezellig type, heel joviaal. Hij
voelt zich blijkbaar dadelijk thuis bij ons.
Hij: ‘wat amusant zooveel zusjes.’
Ik: ‘wat amusant 'n broer.’
De meid wordt uitgestuurd, om den banketbakker van z'n laatste gebakjes af te
helpen. Truus daalt af naar den wijnkelder. 'k Heb Vader hooren fluisteren: ‘Château
Cantemerle’; fijn merk, naar 'k meen. Moeder steekt de schemerlamp aan, de mooie
met de rose kap. De verloofden zitten hand in hand.
Zus neemt de kans waar, en bedelt, of ze héél laat op mag blijven. Tientje vraagt,
of Moeder 'n briefje zal schrijven, dat zij (Tientje) onmógelijk 'r les heeft kunnen
leeren.
‘Miet’ komt binnen en 'k laat haar 'n sierlijke réverence maken voor den nieuwen
baas.
‘En wanneer trouwen jullie?’
Vader: ‘Maar Jet, ze zijn nog geen uur geëngageerd.’
Charles: ‘'t Zal toch zoo lang niet duren, Joke.’ (Joke klinkt zeker inniger dan Jo;
anders zie ik 't nut van zoo'n nieuwen naam niet in).
‘Hij is klaar gekomen in Frankfort’ vertelt Jo.
Truus vraagt teleurgesteld: ‘Gaan jullie dáár wonen?’
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De verloofden: ‘Ja.’
‘Hè Moeder, wat zijn ze toch allemaal vervelend,’ vindt Zus. ‘Jet gaat naar Londen
en nu gaat Jo... met dien meneer... naar Frankrijk.’
Charles, Zus beetpakkend: ‘Zeg jij maar Charles, hoor.’
Jo: ‘En we gaan niet naar Frank r i j k ; maar Frank f o r t .’
‘Oooo!’ Zus doet, of ze precies de meridianen weet, waartusschen Frankfort is
gelegen. ‘Mag ik dan komen logeeren?’
Charles: ‘Zeker, àllemaal.’
Ik: ‘Zeg Jo, als je alles voorzien hadt, zou je je niet zoo druk hebben gemaakt voor
dat examen.’
De verloofden kijken elkander lachend aan.
‘Als je maar weet, dat Vader geen toestemming gaf, vóór ik m'n diploma had.’
‘Van half werk houd 'k niet,’ zegt Vader op z'n ernstigen toon.
'k Begrijp wederom 'n voorval van maanden geleden. (was 't niet in Februari?)
‘Zoo, was dáárover dat gesprek met Vader dien avond, dat 'k op 't kantoortje kwam!’
Jo bevestigt het.
Er wordt gedronken en geklonken op 't jonge paar.
Ik meelijdend tot Jo: ‘Stakkertje, wil je nog 'n beetje Hoffmann?’
Zij lachend: ‘Dat is niet meer noodig.’ En ze ziet glorievol òp naar Charles. ‘Dag
vent’ ...
14 Juli.
De kaartjes zijn gedrukt en geschreven. Wat 'n plof in de brievenbus, toen die
stapel Charl's en Jo's naar beneden tuimelden!
Gisteren hebben we kennis gemaakt met Charles' Vader,
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met zijn broer Oscar, met diens vrouw en hun dot van 'n kindje, dat ‘Netty’ heet. De
Hofbergen wonen in Utrecht; ‘schoonzus’ heeft me geïnviteerd, de aanstaande
vacantie te komen logeeren, wat 'k met open armen heb aangenomen.
17 Juli 's nachts één uur.
Vandaag was er receptie. 'n Schat van bloemen werd gebracht, zóóveel, dat we
haast niet wisten, waar alle bloemstukken en bouquetten 'n plaats te geven. De zaal,
vol rozengeur, was 'n heerlijke lusthof. Voor de canapé stond Jo in zacht-rose toilette;
schattig! Ook Charles zag er up-to-date uit, 'k hoorde menigeen ge heimzinnig
beweren, ‘wat 'n bizonder knap paartje.’ 't Moet tòch 'n prettig gevoel geven, als je
zoo'n ‘beauty’ bent. Mijn alledaagschheid was zelfs door 'n tule costuumpje van
Hirsch niet te vermoffelen!
Over 't diner schrijf 'k later; 'k ben nu zóó moe, m'n oogen vallen haast dicht.
18 Juli.
't Gaan naar Londen is uitgesteld. Jo trouwt van den winter en er zijn nog 'n massa
feesten in 't zicht.
Mrs. Creech, bij wie Jenny en ik in pension zouden gaan, kan ons nu niet eerder
wachten dan begin Mei.
Charles, die Londen kent, zegt dat 't dan de prettigste tijd is daar, de zoogenaamde
‘season’,
19 Juli.
Vandaag 'n onderhandeling gehad met ‘van Tiel’, of zwager-in-spé al of niet bij
de uitvoering van ‘Sprookjesprinses’ wordt toegelaten. Jo heeft verklaard: ‘als 't
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niet mag, kom ik niet spelen.’ Korte metten, jongens!
Juffrouw van Tiel scheen niet bizonder op Charles' tegenwoordigheid gesteld (wat
'k maar niet heb overgebriefd); doch ten slotte koos ze den wijsten weg en zei: ‘Ja,
't is goed.’
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IX
De groote dag van de uitvoering!
Klokke half negen stond Jet klaar in 't nieuwe ‘tuletje’, om naar school te
vertrekken. De heele familie zat nog aan de ontbijttafel.
‘Ze gaat 'r leven beteren,’ spotte Truus, theeschenkend.
‘Beter laat dan nooit,’’ bemerkte Jo.
‘Hoeveel keer zou jij over tijd op school zijn gekomen?’ vroeg Tientje, 'n boterham
met rookvleesch snijdend in smalle reepjes.
‘Nou,’ berekende Jet, ‘als 'k evenveel duizenden had, als 'k keeren te laat kwam,
was 'k beslist millionair.’
‘Verzucht jij naar 'n millionair??’ werd de deur opengegooid en kwam Charles de
familie overvallen.
‘Hoe kom j i j binnen?’ deed Jo vroolijk-verrast.
‘Door de voordeur, die wagenwijd openstaat. Jullie gedienstige boent de stoep.’
‘Menschen, schiet toch op,’ stampvoette Jet. ‘Dat eeuwige geteut.’
‘Jet’, vroeg mevrouw Vermeulen; ‘je hebt toch ontbeten?’
‘Ja... 'n kopje thee gehad.’
‘Niets meer?’
‘'k Zou niet kùnnen eten.’
‘Plankenkoorts,’ spotte Charles.
‘Jongen, hou je d'r buiten.’
‘Jet, je m o e t wat gebruiken.’
‘Moeder, ik blief niets.’
‘Neem dan alleen 'n beschuit.’
Jet schoof 'n stoel naar 't hoekje van de tafel.
‘Wil je er kaas op of koek; of rookvleesch soms?’
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‘'n Snipje kaas dan maar.’
Mevrouw Vermeulen schoof de kaasstolp naar Jet, die met haar mes 'n klontje uit
'n pas gevuld botervlootje putte.
‘Gevaarlijk werk, Jet’, de waarschuwing kwam van Charles.
‘Hoe zoo?’
‘Dan trouw je in geen zeven jaar.’
‘Kan mij wat schelen.’
‘Jammer voor den millionair,’ plaagde hij.
‘Zeg’, informeerde Tientje, ‘denk je, dat 't tooneelstuk goed zal gaan?’
‘'k Heb 'r niet veel hoop op’, praatte Jet 'n beetje zenuwachtig, knabbelend op de
versche beschuit. ‘Op de generale ging 't slecht... Dat flauwe lachen denheelen tijd.’
‘O, als 'n generale tegenvalt, lukt de uitvoering des te schitterender’, bemoedigde
Charles vaderlijk.
‘Dat heb 'k meer gehoord’, hielp Jo. ‘Maar 'k verzeker je, Jet, 't maakt van uit de
zaal 'n alleráárdigst effect; vooral Jenny speelt uitstekend; ze is zoo elegant...’
‘Zeg’, keerde ze zich tot Charles, ‘hoe laat moet jij weer lesgeven?’
‘Twaalf uur.’
‘Je laat ons niet in den steek, hoor Jo’, angstigde Jet.
‘Als 't om twaalf uur is afgeloopen, ga 'k vàst.’
‘O, als 't is àfgeloopen. Wandelen jullie voor mijn part dan den aardbol om! Eer
we zóó ver zijn!’
‘Heerlijk: prijsuitdeeling’ verheugde zich Tientje, die volstrekt niet verlangde naar
't einde, en ze telde nog eens stilletjes op haar vingers, hoeveel boeken ze allicht zou
thuis brengen. Prettig zoo'n voorraad bij 't begin van 'n vacantie!
‘Truus, help je even aan m'n ceintuur?’ vroeg ze.
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Truus stond op, schikte 't gebloemde, soepele lint tot 'n lossen strik op 't kanten rokje.
‘Nu moeten we toch opmarcheeren’, vond Jo.
‘Hè ja’, beaamde Jet met 'n zucht.
‘Duurt 't uitdeelen van die prijzen lang?’ vroeg Charles op straat aan z'n dame-links:
Jet.
‘'k Geloof, dat je zooveel fut hebt als niks’, raadde ze.
‘Maar schoonzusjelief, 'k deed den heelen nacht geen oog dicht van louter
voorpret... Hoe k u n je zooiets veronderstellen. 'k Ben ontzettend benieuwd naar je
nieuwste creatie.’
‘Dat zal wel... O kijk, daar heb je Truud van Well. ‘Nou bonjour; 'k ga verder met
haar.’
‘Goed succes!’ wenschte Charles nog.
‘Is dat de aanstaande van je zuster?’ vroeg Truud, vereerd met z'n hoffelijk saluut.
‘Ja’, antwoordde Jet, bewonderend Truuds smaakvolle japon; korenblauw voile
over 'n cerise onderjurk.
‘Wat 'n knappe jongen.’ Truud gaf Jet 'n arm.
‘Zeg 't liever wat zachter; je maakt 'm nog verwaander dan ie is.’
‘Is ie verwaand.’
‘'t Gaat nogal. Hij wil wel wéten, dat hij mooie, zwarte krulletjes heeft en dat hij
artist is.’
‘Artist??’ Truud waagde het, nog even om te kijken. ‘Wat voor soort artist? schilder,
of musicus, of beeldhouwer soms?’ - Wat moest 't eenig zijn: geëngageerd met 'n
artist! ‘Musicus’, zei Jet eenvoudig; ‘violist.’
‘Verrukkelijk, zoo'n begaafde zwager’, dweepte Truud.
De groote zaal van 't school, welke slechts bij officieele
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gelegenheden gebruikt werd, bood met haar vroolijke kleurenmengeling een feestelijk
aanzien.
Tegen 't rood-zij behang en de hooge eiken lambrizeering staken scherp af de
groene palmen, oppluimend uit gedrapeerde bakken.
In lange rijen, dicht bij elkander, zaten de kinderen, voorop de kleuters, achteraan
de ‘jonge dames’. 't Was 'n beweeg van blonde, bruine, zwarte kopjes, met hier en
daar uitstekend als groote vlinders: witte, rose of blauwe strikken.
Geschuifel van lage, kokette schoentjes, 'n gezoem van lachen en praten, 'n beetje
gestoei in de voorste gelederen bracht 'n blije jeugdimpressie in de antieke ‘groote
zaal’.
De invité's drukdoend, voorstellend, nu en dan glimlachend naar 'n jong, bekend
gezichtje, werden door juffrouw van Tiel naar de gereserveerde plaatsen geleid.
Vooraan stonden leuningstoelen voor de geestelijken der parochie.
De groote gangklok tingde haar ééne slag van half tien, toen de Pastoor den
katheder naast de tafel - hoog bestapeld met boeken - beklom, en alle aanwezigen,
vooral den leerlingen 'n hartelijk welkom toesprak. Sympathiek en eenvoudig klonken
de woorden uit den mond van den ouden priester, die temidden van veel zorgen,
vroolijk en jong kon zijn met de jeugd.
Na zijn speech begon de eigenlijke prijsuitdeeling.
De directrice las af de lijst van namen en prijzen; de Pastoor reikte de boeken uit.
‘Ze is in vol ornaat’, doelde Jenny Hooydonk op de ruischende zwartzijden japon
der directrice.
‘Heusch 't flatteert 'r’, vond Jet.
De kinderen gingen om beurten naar voren, de ge-
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zichten vol blije verwachting; ze kwamen terug, rijk met haar belooning.
Herhaalde malen klonk de naam van Hubertine Vermeulen.
Tientje zou al precies kunnen zeggen, hoe de schoentjes er uitzagen, waar ze
overheen moest stappen: één paar bruine, één paar zwart-gelakte met donzige
pompoentjes, één paar zwarte met vergulden gespjes, en die van Annie de Wit,
goudleer onder rose kousen.
‘Die Tientje’, fluisterde Jet, zonder echter 'n zweem van jalousie.
‘Denk jij niet, dat de menschen zich geducht vervelen?’ vroeg Jenny.
‘Natuurlijk’, was Jet's stellige overtuiging. De voorraad mindert anders sterk...
Kijk, nog maar vier... Vooruit, ze roept jou af.’
‘Mij?... nietwaar.’
‘Wèlles... 1ste voor 't Engelsch - zal je goed te pas komen! Ga dan toch!
Jenny stapte statig naar voren met nog twee andere meisjes.
‘Jou naam is niet geroepen’, fluisterde juffrouw van Tiel, denkend aan 'n vergissing.
Jet zat te proesten, diep gebogen, toen Jenny terugkwam en - ook lachend - in haar
schokkende schouder kneep. ‘Naar spook’.
Toen al de boeken waren rondgedeeld en Jet niets dan 'n mager derde prijsje had,
hield juffrouw van Tiel 'n toespraak, de meisjes gelukwenschend met haar belooning,
degenen, die de school zouden verlaten, toewenschend 'n schoone toekomst, waarin
ze hoopte, dat rijke vruchten geplukt zouden worden van het onderwijs, op haar
school genoten.
‘En nu’, eindigde ze, ‘stel ik voor, 'n kwartier te
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pauseeren. Dan zullen de laatste toebereidselen worden gemaakt voor 'n tooneelstuk.
- ‘O’, dacht Jet, ‘daar heb je 't!’ - ‘'n Tooneelstuk of liever gezegd 'n spel-met-zang,
dat tot m'n groote voldoening door één der meisjes van de hoogste klas is gemaakt.’
'n Algemeen handgeklap brak de stilte. Er werd omgekeken naar Jet Vermeulen.
Jet wist niet, wat voor houding aan te nemen. Gaan staan? Buigen? O nee, idioot!
Wie weet, zouden ze 'r straks willen uitfluiten! ‘Schei uit met dat klappen!’ wou ze
wel roepen. Gelukkig, het minderde.
De dienstmeisjes - op z'n Zondagsch, tenminste zoo had Jet ze wel gezien, wanneer
ze met Jenny 'n haastige Nieuwjaarsvisite kwam afsteken - gingen rond, brengend
op rood-gelakte presenteerbladen hooge glazen, waarin limonade frisch tintelde. 't
Bracht afleiding.
Ongemerkt verdween Jet naar de kleedkamer, waar rumoerig en druk de artisten
haar costumes zochten. Juffrouw Wikhorst, die toevallig in 't groen was en nu 'n
heusch kikvorschje leek, kon de orde niet handhaven. Met opgezette kleur en drukke
manieren stond ze in 't midden, 't was om te duizelen zoo'n drukte! ‘Juffrouw ik kan
me niet roeren’, hoorde ze... ‘juffrouw, waar is m i j n costuum?’ ..... ‘hè toe, maak
u even vast’ ... ‘moet dat zus of moet dat zoo?’... ‘juffrouw, is de kapper er al?’ ...
‘Wât 'n herrie!’ kwam Jet binnen. ‘Mijn hemel, dat gaat zoo niet; 't lijkt wel
haring-in-'n-ton! Verbeeldje, als dadelijk de kapper komt; wat lijkt 't wel.’
‘Ik kan 't niet helpen; ik heb ze niet allemaal gelijk hier geroepen’, weerde zich
juffrouw Wikhorst gejaagd.
‘Alle dwergen er uit!’ nam Jet 'n beslisten maatregel. ‘Eerst kleeden we de feeën’.
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‘Hè jakkes’, talmden de kleintjes.
‘Vooruit-met-de-oliekoekenschuit!’ ... Die niet wilde, greep Jet bij 'n arm en zette
haar eenvoudig buiten.
‘Ziezoo, en nu de deur op slot’.
Juffrouw Wikhorst voelde haar invloed kleiner en kleiner worden tegenover Jets
resoluut optreden, dat dadelijk insloeg.
Geregeld gingen nu de zaakjes haar gang. Onder 't kleeden deelde Jet hier en daar
nog 'n raadgeving uit.
De pauze van 'n kwartier werd gerekt tot 'n half uur. Toen klingelde rinkelend 'n
belletje.
‘'t Begint, 't begint’, smoesden de kinderen, en schuivend over de banken, gingen
ze er gemakkelijk voor zitten, zich geheel gevend aan 't nieuw genot, dat stond te
wachten.
De overgordijnen voor de hooge ramen werden dichtgetrokken, gingen 't daglicht
buitensluiten, om dadelijk den lichtglans op 't tooneel des te feller te doen uitkomen.
Nog 'n nieuw belgerinkel en het scherm wordt opgetrokken.
Witte feeën, goud bekroond, liggen te sluimeren, te midden van planten en bloemen.
Boomen, zwaar van lentebloesem prijken op den achtergrond. Azuur-blauw is de
hemel.
Achter de schermen klinkt muziek, zacht en teer, 'n droomerig wijsje.
‘Kranig speelt ze toch, m'n aanstaand vrouwtje’, denkt 'n jonge man in de zaal.
Zachtjes, op de maat der muziek, schrijdt de sprookjesprinses binnen, 't blonde
haar uitgolvend over 't rose gewaad. Met 'n zilveren stafje beroert ze 't blanke
voorhoofd van elk der feeën en roept zachtkens:
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‘Op waak, ontwaak! hoe kunt ge sluimeren, nu de zon zoo blijde schijnt op dezen
heerlijken dag?’
‘O!’ roept 'n kleintje uit de eerste rij, ‘wat mooi die rose jurk.’
‘Sssst,’ waarschuwt 'n secondante, die orde moet houden.
De spanning hangt in de zaal.
Op 't tooneel rijzen de feeën kalm overeind, zetten 'n juichend-blijen morgenzang
in.
Als ze zijn uitgezongen, komt 'n reeks van dwergjes naar binnen gehuppeld. Dat
geeft gelach! De kinderen zijn niet te herkennen in de rood-lakensche pijën met
gepluimde kapjes, en koddig staan haar de grijze, lange baarden. De aanvoerder
houdt 'n kranige toespraak, noodigt z'n volkje uit, 'n lied te zingen ter eere der schoone
feeën.
‘Wij dwergjes uit 't dwergenland’

zetten ze in op 'n bekende wijs, eindigend met 'n enthousiast:
‘Wie wordt onz' Koninginne?’

De Sprookjesprinses zet zich neder; de roode dwergjes en witte feeën in wijden kring
rondom haar. Ze gaat vertellen met innemend-zachte stem en sierlijke manieren,
twee sprookjes, één dat vroolijk en één dat droevig klinkt.
‘Wat speelt ze uitstekend die Jenny; ze is er zoo heelemaal in,’ denkt Jet, staande
tusschen de coulissen en volgend de rollen woord voor woord, om zoo noodig te
souffleeren.
Als Myra, de sprookjesprinses is uitverteld, zijn vooral de dwergjes in extase.
In 't tweede bedrijf wordt onder 't dwergenvolk ver-
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gadering gehouden. 'n Tafel met groen kleed, 'n schel en 'n glas water voor den
spreker, 't staat alles heel gewichtig! De verhandelingen zullen van belang zijn; men
wil Myra, de sprookjesprinses, uitroepen tot Koningin van 't dwergenland.
In de verte klinkt de melodie van den feeënzang en één der dwergen stelt voor:
‘Laat ons de feeën binnenroepen.’
Ze komen en hooren van 't grootsche plan en tusschen de dwergjes gezeten,
bespreken ze de feestlijkheid der troonbestijging. De aanvoerder der dwergen belooft
nog denzelfden avond met de sprookjesprinses te onderhandelen.
In 't derde bedrijf staat Myra alleen op 't tooneel. 't Is donker; 't gaat nacht worden.
Myra neuriet 'n weemoedig liedje. Haar gebogen hoofd steunt op den elleboog;
de linker hand op 'n groot, zwaar boek.
In den stillen avond, terwijl uit de verte de droevige melodie van haar liedje
voortklinkt, gaat Myra vertellen van haar leven.
Haar geboorteland ligt ver, heel ver, zóó ver, dat ze 't niet terug zou kunnen vinden.
Haar Moeder heette ‘Phantasie’, haar Vader ‘Droomenman’. Op 'n avond heeft
Droomenman haar bij zich geroepen en gezegd: ‘Myra, ge kunt niet nutteloos door
't leven gaan. Hier is 'n boek. Uw moeder en ik hebben het vol geschreven met de
schoonste sprookjes, die ooit in 'n geest zijn opgekomen. Voortaan zal uw naam
wezen: ‘Sprookjesprinses’; uw roeping: onze sprookjes bekend te maken, overal,
waar ge komt.’
Midden in den zwarten nacht is toen Myra gegaan. 't Boek was zwaar en niemand
hielp het dragen. De
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nacht was koud; maar 't betaamde Myra niet om te klagen. Ze wilde trouwens niet
anders dan 't verlangen vervullen van vader Droomenman en moeder Phantasie.
En ze ging naar verre landen en was overal vreemdelinge. En waar ze kwam,
vertelde ze sprookjes uit 't groote boek, of ze liet ze in kleinere boeken overdrukken
en verspreiden onder de menschen.
Myra is moe van 't vertellen, van heel haar bedrijvig leventje. Ze verlangt zoo naar
de liefde en de zorg die haar omringde, toen ze nog bij ‘Droomenman’ en ‘Phantasie’
was. Maar er is niemand, die haar gôenacht komt kussen of 'n bemoedigend woordje
tot haar spreekt. Weenend buigt ze dieper 't hoofd.
Dan plots, als bij tooverslag, staat de aanvoerder der dwergen vóór haar.
‘Ah!’ zegt zeineens met blijën glimlach, ‘ben jij niet één van het aardig volkje,
waarvoor 'k gisteren sprookjes vertelde?’
‘Om u te dienen, schoone prinses,’ spreekt Maëstro - dat is de naam van den
aanvoerder - en hij salueert met z'n rood mutsje. ‘En... en...’, hij woelt met de hand
door z'n krullenbol... ‘Ziet u, we wilden u iets vragen... We hebben 'n vergadering
belegd en... willen u uitroepen... tot onze Koningin!
‘Mij, de eenzame Myra?’
‘Dan zult ge nóóit meer eenzaam wezen.’
De muziek achter de schermen gaat ‘più allegro’.
Myra denkt...
‘Ja,’ roept ze, ‘dat wil ik!’
Arm in arm met den dwergenaanvoerder, gaat ze 't tooneel af.
In 't vierde bedrijf zijn de kabouters bezig, Myra's troonzetel te versieren. Als ze
ermee gereed zijn, wordt
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onder plechtige feestmuziek de Sprookjesprinses binnengeleid. Voorop gaan de
feeën, bloemen strooiend en zingend. Dan volgt Myra in wit bruidskleed, bezaaid
met zilveren loovertjes. Zes dwergjes fungeeren als sleepdragers; zes andere torsen
't zware sprookjesboek. Dan komen de vaandeldragers van de dwergensociëteiten:
‘Klein maar rein’ en ‘Pittig maar niet vittig’, en ten slotte acht dwergjes, die op 't
oogenblik geen andere functie te verrichten hebben dan mee te loopen.
Als Myra de troon heeft bestegen, zet de dwergenaanvoerder haar 'n gouden
kroontje op 't hoofd. De dwergen wrijven zich de oogjes uit, snuiten hun neusjes van
aandoening. (Dat neusgesnuit had op de repetitie 't meest gelach gegeven; nu wordt
tot Jets geruststelling uitstekend geacteerd). Eén der feeën houdt 'n toespraak en ten
slotte wordt door feeën en dwergjes 'n feestelijk slotkoor gezongen.
't Scherm valt. 'n Storm van applaus breekt los.'t Scherm wordt weer opgetrokken.
Myra verheft zich op haar zetel, buigt, zich voelend als koningin en hoofdpersoon;
de feeën buigen; de dwergjes lachen, weten niet, of ze buigen moeten.
Het handgeklap houdt aan. Tot eindelijk achter uit de zaal 'n stem - die van Charles
- roept: ‘Jet Vermeulen!’ en 't applaus nog sterker aangroeit.
(Achter de coulissen). ‘Jet, je moet op 't tooneel komen.’
‘Dank je, geen denken aan.’
Dora Roeper, die bij 't verkleeden heeft geholpen, dwingt haar te gaan.
‘Ik doe 't niet,’ houdt Jet tegen. Nogal iets voor haar, op te komen, zich te laten
toejuichen. Afschuwelijk gewoon...
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Jo komt er bij: ‘Gut Jet, je kunt er werkelijk niet buiten; ze roepen toch om je... Idioot,
dat je hier blijft staan; aanstellerig...’
‘Ik doe 't niet,’ ik ga niet.’ Jet weert zich, zenuwachtig-kwaad.
Tot juffrouw van Tiel achter 't tooneel komt, en lachend, haar zegt: ‘Toe Jet, voor
't voetlicht! Voor alles komt j o u de eer toe; allons, niet zoo besluiteloos.’
Jet kan er niet langer tegenop. Als 'n schildwacht, die naar z'n post trekt; omdat
hij nu eenmaal schildwacht is en zijn plicht roept, zoo stapt zij - omdat ze nu eenmaal
de schrijfster van ‘Sprookjesprinses’ is en plicht van beleefdheid haar dwingt - 't
tooneel over tot voor 't voetlicht.
‘Hoera!’ wordt ze spontaan toegejuicht,
Daar staat de auteur temidden van feeën en kabouters. Ze buigt en lacht en wil
weer heengaan. Maar Fietje ter Horn, één van de kleintjes, komt op 't tooneel en biedt
'n bouquet aan van roode rozen, omstrikt met lange linten.
‘Nee maar... voor mij?’ doet Jet verbaasd.
‘Ja, voor jou,’ lacht Fietje guitig.
Met haar bloemen, wuift Jet naar 't publiek, Moeder, Truus en Charles knipt ze
toe met 'n extra groetje van haar blinkerende oogen. En ze geniet dien roes van geluk,
laat zich nu meesleepen door 't enthousiasme, waarin ze eerst niet had kunnen en
willen gelooven. Dien laatsten schooldag zou ze nooit vergeten!...
Eén maar ging niet op in haar succes. Jet had duidelijk gezien, dat terwijl de anderen
juichten, Gusta Hoorn stijf met de handen over elkaar had gezeten. 't Was jammer...
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‘Ben je nog altijd kwaad?’ vroeg ze, toen alles was afgeloopen en de meeste invité's
en kinderen vertrokken waren.
't Is en blijft 'n flauwe streek.’
‘Maar als nu verzeker, dat 't m i j n schuld niet is.’
‘Kom, laten we er niet verder over redeneeren; toegeven doe 'k toch niet.’
Zonder afscheidsgroet liet Gusta Jet staan.
Nu had Jets schoolleven 'n einde genomen, voor 't laatst was de zware schooldeur
achter haar dichtgeslagen. 'n Deel van haar leven wist ze afgebakend; dat was voorbij,
zou nóóit terugkeeren.
Toen ze de stoep afging, terwijl in haar naklonken de laatste woorden van juffrouw
van Tiel: ‘'t Ga je goed, Jet,’ bevestigd met 'n warmen handdruk, kroop 'n weemoedig
verlangen op, om nu maar stil en alleen langs de grachten naar huis te loopen, en
met niemand te hoeven lachen en vroolijk zijn. De voorbijë tijd had toch veel
aantrekkelijks; de toekomst wachtte, vreemd en leeg.
Heel den dag dwong Jet zich tot vroolijkheid, praatte ze druk over het slagen van
't tooneelstuk, overstemmend zoo de emotie's van het afscheid.
‘Eigenaardig zooals je wegen uit elkander loopen, wanneer je van school bent,’
zei Truus 's middags tot Moeder. - Op de prijsuitdeeling had ze 'n vroegere
schoolvriendin ontmoet. - ‘Emmy heeft nu al twee kinderen; u moet 'r hooren, ze
glóriet in 'r huishoudentje.’
Jet boog zich over haar rozenbouquet, snoof diep den zachten geur in, zonder
ervan te genieten. En Truus bleef praten over één van haar vriendinnen, die naar
Indië was gegaan; 'n ander, die was gestorven; 'n derde,
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die in Berlijn was getrouwd. ‘En waar Antoinette toch is gebleven; die heb 'k totaal
uit 't oog verloren...’
Jet dacht aan haar clubje en ineens in 'n feilen drang om iets wilds, iets opstandigs
te doen, knakte ze de mooiste roos af.
‘Hè, waarom doe je dat,’ zei Truus; ‘zonde; juist die groote, met nog twee knoppen.’
Jet zocht 'n reden...
‘Om tusschen m'n ceintuur te steken.’
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X
Uit Wilde Wingerd.
18 Augustus.
'k Heb gelogeerd in Utrecht bij Oscar en Nancy Hofberg.
Oscar heeft veel van Charles, maar hij is meer robuust, minder ‘artistlike’. Goed
beschouwd is ook 't laatste eigenlijk 'n onmogelijke hoedanigheid in iemand, die
agenturen heeft in heeren-modeartikelen; want hoe weidsch die titel ook klinkt,
artistieke gevoelens zullen er niet door worden opgewekt.
Nancy, Charles' schoonzuster is een schat van 'n Engelsch vrouwtje. Ze heeft
manieren, die dadelijk innemen, en grappig is 't, hoe ze met haar Engelsch-Hollandsch
voor alles uitkomt. Ze heeft 'n prettig, gelijkmatig humeur, is vriendelijk tegen
iedereen, en - al is ze drie jaar getrouwd en heeft ze 'n dochter van bijna twee - ze
kan nog precies doen als een jong meisje. Nancy is iemand, om eeuwig-jong te
blijven; zóó iemand oud, lastig en zeurderig, is niet voor te stellen.
'n Unieke gastvrouw had 'k natuurlijk aan haar. Wat hebben we dikwijls 's avonds
lustig gedanst door de lange gang, terwijl Oscar de eene wals na de andere speelde;
wat hebben we leuk getennisd en gezellige fietstochten gemaakt. Tusschen al die
bedrijven door toonde zich Nancy óók 'n heel vlijtig huisvrouwtje.
Als ze met haar kleine Netty speelde, deed ze me denken aan de gravure daar
tusschen de ramen: 'n jong moedertje, die haar kleine dreumes lachend de lucht in
tilt.
‘'k Neem Netty mee naar Amsterdam’, plaagde ik den laatsten dag; want dat kleine
ding was 'n snoes.
Maar Nancy vloog op haar af en 'r op den arm
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tillend, riep ze: ‘Never! kleine Netty blijft altijd altijd bij little Mother, hè?’ En Netty
schaterde 't uit, ofschoon ze er natuurlijk niets van begreep. 'n Eenig leuk kindje is
ze, 't evenbeeld van 'r blond, fijn moedertje. Zoon kleine peuter moesten we thuis
ook hebben, zoo'n kindje, dat geheel afhankelijk van je is! Ze mogen er gerust een
te vondeling leggen op onze stoep; i k zal 'r wel voor zorgen.
3 September.
Ik heb aan de wasch moeten helpen; Truus is in Zandvoort. Lieve help, wat 'n
doodend werk is dat! Lakens vouwen, bandjes uithalen, snuffelen, of er gaatjes in 't
goed zitten, vouwen en op den koop toe 't compliment: ‘Nu Jet, mooi is toch anders,’
Om uit je vel te springen zooiets. Jo komt van al die dingen maar goed af; die gaat
met Charles op stap. Makkelijk zoo'n aanstaande, bijwijze van bliksemafleider.
10 September.
Zus komt van school met 'n enorm gat in 'r kous; Moeder haalde er mijn vaardige
hulp bij. ‘Je hebt zoo lang mazen geleerd, Jet; maak dat nu eens netjes.’ Maar op
school kreeg je vierkante luikjes en dit was 'n opening, wel twaalf hoekig. 'k Bracht
er gewoon n i e t s van terecht 'n dikke knoet werd 't bovenop de knie. Moeder keek
boos. ‘Is dàt nu werken; heb je 't zoo geleerd..’ Ik raakte uit m'n hum en bij Jenny,
die op haar boudoirtje zat - 'n unikum van 'n boudoirtje, waar alles, tot voetenkussens
toe, crême en lichtgroen is - slaakte ik de verzuchting: ‘kind, wees dankbaar, dat je
zulk prozaïsch werk niet hoeft te doen. Ik zeg je: “'t is 'n crime.”’
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Zondag 15 September.
Vanmiddag dienden zich Henri van Schaick en Wim Wolters aan. Zij willen 'n
dansclub oprichten en kwamen vragen, of op mijn deelname gerekend mocht worden.
Op heete kolen zat ik; verbeel'je, dat Vader ‘nee’ had gezegd! Maar 't liep op rolletjes
en 'n loodzwaar pak tuimelde van m'n hart, toen Vader toestemming gaf.
Eens per week worden nu alle zorgen over afnemen van stof (die na 'n uur weer
dik op de meubels ligt) over kapotte kousen, kopjes-wasschen etc. etc. er uit gedanst.
Woensd. avond 18 Sept.
'k Ben op den meer dan overtreffenden trap van woedend: àllerwoedenst.
'n Nare jongen, 'n groote plaag is die Charles! Maar hij zal er van lusten... nee
máár...
't Is 'n flauwe streek en ik had nooit gedacht, dat zooiets gebeuren zou: m'n dagboek
onderscheppen en er stilletjes met z'n tweeën in gaan lezen. 't Is zoo laf, zoo echt laf.
Artisten heeten groote geesten; i k geef er geen halfje voor, geen rooie duit. Laat ze
maar loopen met hun hooge kunstidealen!
Als ik Jo was geweest, 'k zou zoo iets onridderlijks en unfairs van m'n aanstaande
niet geduld hebben. 'n Dagboek als dit, schrijft iemand natuurlijk voor zich zelf, niet
voor 'n zuster en haar aanstaande, om er over te ginnegappen.
Voor één procent is 't eigen schuld, dat geef ik gewonnen; ik liet den sleutel van
m'n kast slingeren. Maar dat ééne procent kent hun 't recht niet toe, zich 99 procent
vrijheid te veroorlooven, m'n kast te openen, m'n dagboek te lezen en er den gek mee
te steken.
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Ik wil ze niet meer zien vanavond; spóken zijn 't!... Ik krijg 'n inval, 'n lumineus idee.
't Moet vlug gedaan, anders wordt 't te laat en is de kans verkeken.
Charles is ingekomen om met Jo te musiceeren. Sonates zouden ze instudeeren
van Vivali of Viotti, enfin, wat kan 't me eigenlijk schelen van wien; maar dat pretje
zal verhinderd worden, door Jet! 'k Zal toonen, dat ik me verdedigen kan, al ben 'k
weggeloopen, zonder bijna 'n woord te zeggen. Stilletjes ga 'k naar beneden en verstop
muziek en viool. Als 't kon, ik zou ook de piano verdonkeremanen...
Ziezoo, dat is klaargespeeld. Ongestoord heb 'k mijn wraak kunnen uitoefenen;
niemand heeft er iets van gemerkt. De viool ligt bovenop de boekenkast in de zaal
(de kist heb 'k laten staan); de strijkstok hangt aan 't nopje van de kroon. Welke
halsbrekende toeren er bij te pas kwamen, mag de hemel weten! Onder de
portemanteau in de gang ligt de muziek. Nu kunnen ze er van lusten!
Zoo zit de vork in den steel: Ik ben na 't eten alleen in de huiskamer. Er wordt
geklopt. ‘Binnen’ roep ik en denk niet anders dan dat 't één van de meiden is; doch
daar komen Jo en Charles naar binnen. Ze dragen iets geheimzinnig in 'n laken.
‘Jet,’ zegt Charles, met 't gezicht van 'n doodbidder, ‘je verlangt zoo naar 'n
vondeling; die wensch zal vervuld worden; d'r lag een voor onze voordeur.’ Ze
ontrollen 't laken... Onze kat springt er uit, rent weg als 'n bezetene...
Ze proesten, vinden hun mop bepaald dòl-komiek. Ik snap, wat er achter steekt
en kijk ze, bepaald, op 'n venijnige manier aan; tenminste, ineens is hun lachen
bedaard.
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‘Valsche kinderen!’ val ik tegen hen uit en wèg ben 'k, de deur uit naar m'n eigen
kamertje.
Hier blijf 'k; straks, als 't gevoeglijk kan, ga ik naar bed.
Huilen kan ik niet; excuses neem 'k niet aan. 't Is 'n ‘fait accompli’; niets ter wereld
kan 't immers veranderen? Ik heb 't land, gruwelijk 't land... Nu weten ze 't misschien
allemaal. ‘Houdt Jet 'n dàgboek??’ ‘Wat stond 'r wel in, zeg?’ Ik hóór 't ze zeggen!
Die twee zullen 't best in kleuren en geuren vertellen, a l l e s .
Nu heb je 'n broer; nu heb je nòg wat. Ze kunnen me gestolen worden zulke
exemplaren!...
Wacht daar wordt geklopt...
‘Jet, ben je hier?’ - Ik geef geen antwoord - ‘Jèèt, kom je niet beneden; wat voer
je toch uit?’
Ik blijf zwijgen. 't Is Tientje.
‘Hoor eens Jet! Charles vraagt, waar z'n viool is en waarom, of je toch zoo kwaad
bent?’
Great heavens, hij ziet z'n schuld niet in, begrijpt niet, dat 'k ‘spin’ ben?’ 'n Mooie,
om Tientje er op af te sturen!
‘Zal 'k zeggen, dat je zoo-dadelijk komt?’
Wat 'n geduld van dat kind!
‘Néé.’ Als cayenne-peper zoo scherp is dat ‘nee’ als van die gemeene, rooie
Spaansche!
Tientje gaat. Op de onderste trap hoor 'k roepen: ‘Nee hoor, ze doet 't niet.’
Ze laten me verder met rust, wat maar verstandig is ook. Buiten muziek kunnen
ze wel, nu Jo en Charles zooveel hebben op te disschen, desnoods alles nog
romantischer kunnen maken... Als ik morgenochtend verschijn, denken ze natuurlijk
aan dit en dat en dat uit m'n
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dagboek; 't zal op hun gezichten te lezen staan.
't Loop tegen negenen; er is niet meer gemaand. Even luisteren om den hoek van
de deur...
Wat is dàt? vioolmuziek! Ze moeten dus hun zaakjes gevonden hebben! Nu zeg
ik ook, wat tante Louise tot vervelens toe beweert: ‘hoe is 't in vredesnaam mogelijk!’
Wat ze daar spelen is 'n Menuet van Beethoven. Dat heeft Jo in haar bezit; de
muziekboeken zijn dus niet terecht. Lèkker!
Nu, ik bonjour ze, ga naar bed.
Dond. 19 Sept.
Wat gek, gebeurtenissen schijnen dikwijls heel anders, als er 't daglicht op valt.
M'n temperament, dat gisterenavond stijf op kookpunt stond, was bij 't
wakker-worden tot onverschilligheid bekoeld.
De zon scheen in m'n kamertje, straalde genoeglijk over het geelgebloemd
waschstel, 't pompadour tafelkleedje, over den toiletspiegel, waarin de familielijst
weerkaatst met 'n zwerm portretten en kiekjes er-in en er-om-heen, over het
Lourdesbeeld met het roode lampje er voor, in één woord over alles in m'n knus
hokje. En in die morgengezelligheid leek me de dagboekscène toch niet zóó
ontzettend. Stonden er zulke groote geheimen in ‘Wilde Wingerd’? Ach nee!
Met één van de Engelsche uitdrukkingen, die ik me heb ingepompt: ‘let us make
the best of a bad joke’, gooide ik 't dek van me af, stapte in de mollige terracotta
vacht voor m'n bed, trok m'n kousen a a n , 't gordijn op. Vooruit maar jongens, 'n
staal gezicht zetten, doen of er niets gebeurd is, mij dunkt, 't is verstandigst; ongedaan
maken kan 't je tòch niet!
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Aan 't ontbijt vond ik een brief naast m'n bord en herkende onmiddellijk Charles'
pootig handschrift. Gelukkig was niemand in de kamer dan de meid, die 't ontbijt
had klaargezet. Vanwege de lange nachtrust was 'k toevallig vroeg beneden. Haastig
scheurde ik de enveloppe open: wat zou hij te vertellen hebben?
‘Mijn beste zus Jet,
Je zult het niet ten kwade duiden, dat 'k even opheldering kom brengen over 'n
zaak, waarin we elkaar, geloof ik, totaal verkeerd hebben begrepen. 'n Misverstand
moet 't zijn; anders begrijp ik je verontwaardiging niet van gisterenavond en zou het
'n jammerlijke ontdekking vinden in je anders zoo vroolijke, prettige natuur, Je was
erg kwaad en waarom? Omdat Jo en ik 'n schriftvel vonden, dragend den datum van
18 Aug., waarop je eenige indrukken weergaf omtrent het verblijf bij Oscar. Had jij,
als je zooiets vond van 'n ander, 't n i e t gelezen? Biecht eens op! En is 't de moeite
waard - of was soms dat onschuldig grapje van die poes zoo ergerlijk daarom m'n
viool te verstoppen en 'n gezelligen muziekavond in duigen te gooien?
Hoe 't zij, van harte hoop ik bij 'n volgende gelegenheid weer je lachend gezicht
te zien. Net als anders. Saluut!
Je a.s. broer:
Charles.’
Ik stond perplex! Ze hadden dus m'n dagboek n i e t gelezen! Zelfs niet in handen
gehad?
Gossiemijne! In ontzetting greep ik naar m'n kin, draaide m'n onderlip tot 'n tuitje...
'n Bladzij over die dagen in Utrecht had 'k twéé maal geschreven; één keer met
inktvlekken bemorst, uitgescheurd en... zeker laten slingeren! D a a r h a d i k m e
zoo voor aangesteld!

Lize Bührs, Jet

100
Ineens stond 't vast: alles moet worden opgehelderd, vooral tegenover Charles, die,
niettegenstaande de schuld heelemaal aan mijn kant is, zoo ridderlijk tot me komt.
Ik stopte den brief in m'n handtaschje, ontbeet vlug, ging naar 'n vroegere Mis dan
anders en uit de kerk de Leidsche straat door, wetend, Charles te zullen ontmoeten,
op weg naar 'n leerling.
Op 't Leidscheplein zag 'k hem aankomen van uit de Hobbemastraat, met z'n
licht-grijze demi en zwarte flambard, met z'n zwaaienden, haastigen loop.
‘Zoo Jet, jij daar?’ deed hij verbaasd, toen ik hem plotseling uit wie weet hoe
verheven mijmering - Jo vertelt: hij is aan 't componeeren - deed opschrikken.
‘Ja ik.’ Ik draaide me om en nam de richting terug, waarvan 'k gekomen was. ‘Ik
heb je briefje gekregen... Zie je, 't is 'n misverstand; ik wilde 't even ophelderen;
maar... Er komt 'n groote ‘maar’ bij, hoor!’
‘Zoo, en dat is?’
‘Dat je niets aan Jo vertelt!’...
‘Bonjour!’ begroette hij 'n collega, die ons passeerde. Zich toen weer tot mij
richtend: ‘Dat is 'n verbazend gróóte ‘maar’... Enfin, als 't moet, zwijgen zal 'k.’
Toen vertelde ik precies, hoe de vork in den steel zat en van m'n nijdigheid gaf ik
de oprechte verklaring: ‘Ik dacht niet anders dan dat jullie m'n dagboek gelezen
hadden, en dat vond 'k natuurlijk...’
‘Welnee, dat hebben we niet’, viel hij in de rede. ‘Nu je 't zegt, ik vermoedde zoo
vaag, dat 't een bladzij uit 'n dagboek kon zijn; maar ik zei 't niet eens.
‘Vin'je 't gek?’ aarzelde ik, 'n beetje schuchter, meenend, dat hij, 'n jongen - laat
ik zeggen: 'n man - 't idioot zou vinden.
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‘Wat?’ vroeg hij.
‘Dat ik 'n dagboek hou.’
‘Waarom? honderden menschen houden dagboek. Zelf wel gedaan indertijd; maar
laten varen om m'n studie.’
'n Zucht van verlichting ontsnapte me. Hij keek me lachend aan. ‘Nu mogen we
't zeker lezen, hè? tot vergoeding.’
‘Tja jongentje’ en ik knipte met m'n oogen; ‘dat kan je nèt denken. Ik 't jouwe??’
‘Al lang verscheurd. Op slot van rekening verscheur je die dingen tòch; dat zal jij
later óók wel doen.’
We waren tot aan de Munt opgewandeld. ‘Nu adieu, zeg; 'k moet naar huis; anders
vragen ze, waar 'k zoolang geweest ben.’
Ik bleef staan; we namen afscheid als de beste kameraden.
Hij kwam nog even terugloopen. ‘Zeg, jij moet 't n i e t verscheuren; maar
uitgeven... Mémoires, van Henriëtte Vermeulen.’ ’
Lachend haastte ik me 't Rokin op, keek nog even om, hij ook, en we wuifden uit
de verte.
Jo had 't moeten zien!
‘Heb je Charles' briefje gevonden?’ vroeg ze afgemeten, toen ik klokke half elf
haar voor 't eerst zag.
‘Ja zeker.’
‘En wat heeft die malligheid van gisteravond te beduiden gehad?’ 't Klonk erg
gepikeerd.
‘Dat is m i j n zaak,’ antwoordde ik fier. ‘J i j had indertijd geheimen met Charles;
nu heb i k ze.’
Ze lachte luid, net of ze zeggen wilde: alsof hij me niet alles vertelt! Dat kan 'r
tegenvallen! Ik vertrouw tenminste op: ‘'n man, 'n man; 'n woord, 'n woord’.
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De volgende week is Charles jarig. Hij zou 'n sigarenpijpje van me krijgen, 'n
imitatie-barnsteen; nu geef ik 'n mooier, één met 'n zilver randje en onder vier oogen
zal 'k zeggen: ‘'t Is extra fijn; maar 't dient óók als ‘amende honorable’.
Meer dan drie weken is ‘Wilde Wingerd’ niet uit z'n schuilhoek geweest. Waaròm,
dat is niet in één adem te vertellen.
Als inleiding dient gezegd, dat Jenny, Toos Verhoeven, Dora Roeper, Truud van
Well en ik 'n krans hebben opgericht, die ‘Top’ heet, of wel T.O.P. (‘Tot ons plezier’).
Om redenen, die nogal voor de hand liggen, heeft Gusta Hoorn voor 't lidmaatschap
bedankt. Nu doe je 't niet voor je p l e z i e r , blijf dan liever uit ‘Top’; anders kom je
dadelijk al den titel te na. Jenny is onze presidente, Dora penningmeesteres, ik
secretares. Met meerderheid van stemmen (zoo gewichtig, als je maar denken kunt!)
zijn we gekozen tot die baantjes.
De eerste bijeenkomst had plaats bij de presidente. Jenn' onthaalde op delicieuse
mokkataart, waarop in hazelnootletters 'n groote T. 'n O. en 'n P. bolden. Jenn' heeft
altijd van die leuke ideeën.
Dora inde de contributie, twee dubbeltjes per hoofd, plus 'n dubbeltje extra van
Toos, die óver half acht, dus te laat kwam opdagen.
Elken Woensdagmorgen ‘kransen’ we. Er wordt gehandwerkt, voorgelezen (in
‘School-idyllen’ van Top Naeff hebben we genóten!!) we musiceeren wat en praten
natuurlijk honderd-uit. Zoo'n avond v l i e g t gewoonweg om en is 't half elf, vóór
we 't weten.
Nu moet van de krans op 't verwaarloozen van ‘Wilde Wingerd’ gesprongen; let
op!
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De uitvoering van ‘Sprookjesprinses’ werd nog eens opgerakeld en de één voor de
ander was gul in loftuitingen.
‘Wordt je nog schrijfster?’ vroeg Toos.
't Was een idee, wat me altijd blijft toelachen.
‘Hè ja’, vond Truud en ze stootte aan de tafel, zoodat de thee uit de kopjes waggelde
over de schoteltjes; ‘schrijf nog eens wat, en geef 't dan uit!’
‘Je honorarium sta je dan edelmoedig af aan onzen kranspot’, kwam de
penningmeesteresse dadelijk op voor haar groene varken met 'n gleuf, breed genoeg
voor 'n rijksdaalder.
‘Ja, ja!’ riepen ze allemaal. ‘Hè doe 't, Jet!’
Ik voelde voor 't plannetje, toog denzelfden avond aan 't werk, maakte 'n vluchtige
schets voor een Kerstvertelling. Voor thuis wilde ik 't verzwijgen, om bij plaatsing
de verrassing des te grooter te doen zijn. ‘Wilde Wingerd’ lag in die dagen achteraf;
de schets ging voor.
Tegen half November was mijn vertelling voor de vijfde maal overgepend en
weggezonden in 'n groote, gele enveloppe - met vier bobbeldikke lakken, waarvan
de geur verraderlijk hangen bleef in ‘m'n compartiment’ - naar de redactie van 'n
maandschrift, waarvan Toos stellig wist, dat het 'n goed honorarium betaalde. De
krans had m'n pennevrucht gelezen en ‘met goud bekroond.’
‘Vraag maar antwoord aan mijn adres’, zei de presidente.
‘En dring vooral aan op honorarium’, maande Dora.
‘Ja, ik zal ze 't mes op de keel zetten’, praatte ik, 't juist andersom meenend, want
ik schreef een heel beleefd briefje met ‘WelEdelgestrenge Heer’ er boven en ‘Uw
dienstwillige dienaresse’ voluit er onder.
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Elken dag belde 'k bij Jenny aan, of er iets op gekomen was. Toen veertien dagen
zonder resultaat ver liepen, begon me den moed te ontzinken en stelde ik de
‘Kerstvertelling’ niet anders voor, dan versnipperd in 'n noodlottige prullenmand.
De dienstwillige dienaresse kon haar biezen wel pakken...
Toen op 'n avond werd luidruchtig gebeld; 't resoneerde woest door de gang.
‘Hemel’, zei Truus, ‘als 't ochtend was, zou je denken, dat de vuilnisman belde.’
Toen 'k er later over nadacht, leek 't me verwonderlijk, dat Jenny, vormelijke Jenn',
de menschen zóó aan 't schrikken kon maken.
Want zij was 't.
‘Juffrouw Jet’ - sedert ik voorgoed thuis ben, noemen de meiden me ‘juffrouw’ kwam Anne om den hoek der deur, ‘juffrouw Hooydonk vraagt u even te spreken;
ze wil niet binnenkomen.’
‘Ik als 'n pijl uit den boog de kamer uit, de gang in, waar Jenny stond, onder de
lantaarn.
‘Antwoord?’ riep 'k vragend.
Ze zei niets; maar toen ik bij haar was, hield ze 'n briefkaart vlak voor m'n oogen:
‘Lees’, en ze straalde van genoegen, alsof 't haar zelf gold.
Met 'n kleur van gelukzaligheid las ik de zakelijkkorte mededeeling, dat m'n schets
was aangenomen en geplaatst zou worden in 't Kerstnummer.
Na 'n paar minuten wisten ze 't binnen, hoorden ze hun ooren doof, dat Jet 't
wezenlijk meende met 'r ‘schrijfster-worden’.
Zoodra 't Kerstnummer verscheen, ik er een gekocht. (Typisch, je eigen werk in
kleine druklettertjes te zien!) Ten overvloede kwam er den volgenden dag
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'n present-exemplaar en... eind December 'n postwissel van z e s v i j f t i g ! Rinkelend
viel dit eerstverdiend geld den volgenden Woensdag in 't groene varken.
‘'t Heeft zelf pret in zoo'n vette gift’, gekscheerde Dora en den heelen avond liet
ze haar ‘feestbig’ midden op tafel staan.
We begonnen al reisplannen te maken voor 't volgend voorjaar, als Jenny en ik
van Londen terug zijn!
8 November heb ik m'n haar opgestoken. Wat 'n consternatie zooiets. 't M o e t 'n
gewichtig evenement zijn in 'n meisjesleven; iedereen bemoeit er zich mee en je
mocht wel twintig hoofden hebben, om 't elk naar den zin te maken. Den eenen dag
had ik scheiding in 't midden, den 2den opzij; den 3den niet op zij, niet in 't midden,
dus halfweg. Eerst droeg ik m'n pruik glad; dit deed m'n hoofd op 'n voetbal lijken.
't Werd meer opgekuifd, m'n toetje verhuisde naar m'n nek; maar 't was geen dag uit
te houden zoo'n benauwd, griezelig gevoel als dat was! De toet steeg weer, wat Jo
ontlokte: ‘Krek de ‘Berliner bol’ van van Tiel!’
Dat klonk schril genoeg, om binnen tien minuten mijn kapsel weer 'n geduchte
metamorphose te doen ondergaan. Dat echter m'n loopbaan was na te vorschen aan
verloren haarspelden, en ik zoo gezegd weer liep met hangend haar, bleef aan de
orde van den dag. Lag 't aan mij, alle dames liepen met jongenskoppen, zoo maar
even den kam er door, en klaar ben je!
Gelukkig ben ik nu aan 't opmaken van mijn coiffure gewend, toover 't zelfs binnen
't kwartier klaar. Scheiding
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in 't midden, 'n beetje bol opzij, 't haar vlechten en dan maar draaien, draaien, draaien.
15 November; bal bij Toos Verhoeven. Kostelijk geamuseerd, veel gedanst. Gusta
Hoorn was er ook, groette me met zóó'n allergenadigst knikje,, dat ze me deed denken
aan 'n keizerin en 'n kamenierster.
18 November. Jenny's Vader en Moeder inviteerden me, om naar ‘Freuleken’ te
gaan, 'n schat van 'n stuk. Op zulke avonden komt altijd als 'n zalige verrassing over
me, dat er geen lessen meer zijn te leeren. 'k Herinner me nog, dat ik 'n keer in den
Schouwburg was en me voortdurend door 't hoofd speelde:
‘Bei durch, für, ohne, ûm,
Auch sonder, gegen, wider -,’

enfin, dat lijstje waarachter de Accusativ komt en 'n dito in betrekking tot den Dativ.
'n Nachtmerrie was 't, en 't stuk ‘Hofgunst’, waarin Emmy Morel zoo uniek speelt,
was toch verbazend boeiend van 't begin tot 't eind.
Tegen St. Nicolaas met Truus 'n arm gezin bezocht.
In 'n nauw, donker straatje, waar de menschen nooit meer zien dan 'n streepje
lucht, 'n straaltje zonneschijn, 'n nog nauwer donkerder trap op naar 'n moeder, die
ziek lag op twee-hoog-voor.
‘Hemel Truus, wat griezelig’, huiverde ik, 'k zie geen hand voor oogen.’
‘Hou m'n rok maar vast’, kalmeerde Truus, aan wie je merkte, dat ze zoo'n smalle,
steile trap, waarlangs 'n vettig koord slap neerhangt, niet voor 't eerst opklauterde.
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Ik dacht aan onze trappen met breede, dikke loopers, waarin je stap verdooft; aan
onze gangen, als wijde lichte tunnels.
Truus klopte aan 'n deur. ‘Mogen we binnenkomen, vrouw Raken? Ik ben 't juffrouw Truus; m'n zuster komt mee vandaag.’
Ze draaide de deurknop om en we kwamen in 'n tamelijk groote, vierkante kamer,
waar 'n nare lucht je tegenkwam van gewasschen goed, dat aan lijntjes te drogen
hing. Benauwd-warm gloeide de kachel. Twee kleine schapen, 'n jongen en 'n meisje,
kropen over den grond, schoten schuw weg onder de tafel toen ze ons zagen. 'n
Grooter kind stond gebogen over 'n tobbe, en met 'n stuk goed in 't zeepsop te plonzen.
Ze sloeg haar oogen even op, glimlachte verlegen, toen ze Truus herkende; naar mij
‘als vreemde in de bijt’, durfde ze niet opzien.
‘Dag Truitje, druk bezig?’ stelde Truus haar op 'r gemak,
Ik zei ook: ‘dag Truitje’ en tegen 't spannetje onder de tafel: ‘dag kindertjes’; maar
't klonk zoo onbeholpen, 't had lang niet dat innemend-lieve van Truus, die
bemoedigend praatte, als 'n oude kennis, die van alle lief en leed hier af wist.
‘Wat beter, vrouw Raken?’ vroeg ze. ‘D'r moet meer kleur op je wangen komen,
hoor.’ Ze boog zich over de donker-holle bedstee, waar ‘Moeder’ met uitgeteerd
gelaat te snakken lag naar beterschap en zich nu dwong tot 'n melancholiek lachje,
‘'t Gaat juffrouw, die pijn in den rug wil 'r niet uit. O die rug... 't is me wat, altijd die
pijn... En de kinderen bidden toch zóó, dat 't over mag gaan.’
‘O, dan komt de verhooring wel, ten slotte’, bemoedigde Truus.
Ik ontpakte onderhand wat we hadden meegebracht:
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zakken met boonen, 'n worst, 'n pot jam voor de kleintjes, rijst, gort, turfkaartjes... 't
Was 'n heerlijkheid de city-bag als 'n hoorn-van-overvloed uit te schudden over de
vermolmde tafel en de oogjes der kleinen glans te zien krijgen en te hooren met 'n
dankbaar hoofdschudden: ‘veel te veel juffrouw’, en ‘wéér sjem, moeder! van die
lekkere rooie!’
Ik had de stumpers toen ineens op kunnen pakken, zooals ze daar stonden, loerend
over 't tafelrandje, dat ze vastgrepen in hun roode knuistjes. Ik had ze kunnen
knuffelen, vies als ze waren.
Maar 'k zei niets; d'r kon geen woord uit m'n keel, de tranen stokten er als 'n dikke
prop. 'n Heel schuldig gevoel greep me vast, dat ik 'n leven had van weelde en geluk,
en 't nauwelijks waardeerde, terwijl zoo vreeselijk veel ellende wordt geleden in
buurten, waar 'k den weg niet kende, omdat 'k er nooit 'n voetstap zette. ‘Voortaan
zal 'k altijd met Truus meegaan,’ werd m'n besluit. Op de krans stelde ik voor, te
gaan naaien voor de armen. D'r zaten veel bezwaren aan vast; maar ik praatte ze
allemaal weg. 't Moest en 't zou gebeuren. Waarom zoo'n nutteloozen avond van
kletsen en theedrinken, terwijl zooveel arme menschen ziek lagen en honger hadden
en verdriet. Ik heb 't nu zóóver gebracht, dat behalve in de ‘feestbig’, ook 'n gave in
'n nieuw spaarpotje wordt gedaan, waarop Dora geschreven heeft: ‘voor de armen’.
Over'n poos beginnen we ook met naaien.
Op 1 Januari met Vader, Moeder en Truus naar de ‘Gijsbrecht’ geweest. Uniek zoo'n
avondje ‘uit’!
10 Januari. De thermometer aan m'n vensterkozijn is
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onder 0 gedaald. De club opende vandaag en ik haalde m'n hart op, zwierend over 't
ijs met krans- of dansclublid.
8 Maart. 'k Ben schetsen begonnen voor 'n kinderboek. Stel je voor, dat 't in de
étalages van de boekwinkels zal liggen, dat boek met mijn naam op den band. 't Is
haast te dol om over te denken. ‘Wilde Wingerd’ beleeft weer 'n rusttijd.
3 April. 't Kinderboek schiet aardig op. Ik wil er plaatjes in hebben, leuke plaatjes.
Dora Roeper heeft me 'n illustrator aan de hand gedaan; zoo gauw de copie gereed
is, zal 'k met hem gaan praten.
27 April. We hebben 'n huis vol logé's. A.s. Dinsdag trouwt Jo. We leven van de
eene festiviteit in de andere.
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XI
't Was 'n mooie morgen vòl zongeschitter, die waarop Jo en Charles ten huwelijk
gingen. De pas-ontknopte boomen langs de grachten weerspiegelden zich met licht
beweeg in 't rustige water. Nieuw leven doortintelde heel de lucht; de natuur hing
vol zomersche beloften.
In de kerk weerkaatsten de geschilderde ramen, nu de zonnestralen er zich in
verfden, rood-groen-blauw-oranje. De tinteling stroomde door de gewelvenruimte
tot het altaar, dat daar statig stond in feestkleedij van veel bloemen en palmen.
'n Menigte van kijkers en kennissen wachtte op den bruidsstoet. Door de
middengang was 'n breede looper ontrold, van den ingang tot de bidstoelen, die klaar
stonden voor 't altaar. 't Duurde. Rumoerig werd met stoelen geschoven, vielen telkens
kleppen dicht en werd gedempt gepraat: er heerschte weinig devotie. Toen in stilte,
'n reikhalzen naar den ingang, waar doorklonk 't aanrollen van rijtuigen en van
paardengetrappel, plots ingetoomd.
'n Jong priester, neef van Charles, trad uit de sacristie, ging 't bruidspaar inhalen.
Met hem twee misdienaars in roode toga, waarover wazig-tule superpluutjes, twee
snaaksche jongens, die de ondeugende kijkers rustig lieten gaan over hun
kerk-op-z'n-best, opgetogen waren om 't schoolverzuim, om de zakken met
bruidssuiker, die straks zouden volgen als belooning voor 't dienen op dit ongewoon
uur.
De inzegening had plaats.
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Breede accoorden van orgelklanken en zang van krachtige mannenstemmen vulden
de kerkruimte:
‘Veni Creator Spiritus
Mentes tuorum visita...’

Onder de wijding der hymne schreed langzaam de bruidstoet naar voren.
Eerst de misdienaars - in functie nu - de oogen devotelijk neergeslagen. Dan de
priester.
Achter hen Zus Vermeulen en 'n nichtje van Charles, rozeblaadjes strooiend uit
fijne vingertjes.
Toen het bruidspaar: Jo, de linkerhand steunend op Charles' arm, de rechter
omvattend 'n bouquet van witte leliën en rozen. Sierlijk drapeerde zich om haar
schouders de glanzende zij, neergolvend in een langen sleep van plooien. In teere
doorzichtigheid viel over het bruidskleed de sluier, opgetoefd in 't donker haar. 'n
Wolk van wit waasde voorbij.
In Jo's geest was niet één gedachte om te schitteren. In haar eerlijke flinkheid, die
steeds alles zag, zonder 'n verguldsel, dat immers niet echt was; zonder dofheid, die
den glans van iets doofde, vond ze 't van luttel beteekenis, of nu de menschen
bewonderend opzagen naar bruidskleed of tooisel. Eén indruk, de voornaamste, liet
ze nu doordringen diep in haar ziel, dat ze opging, opdat de band geheiligd zou
worden, welke haar met den man, dien ze innig liefhad, zou verbinden. En ze bad
stil mee: ‘Veni Creator Spiritus.’
De bruidsmeisjes volgden, Jet en Tientje, met rose bouquetten, die mooi deden
tegen 't roomkleurig crêpede-chine van haar toiletjes. Jets blik rustte op den sleep,
ruischend voor haar voeten. Die Jo, straks ‘Mevrouw
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Hofberg...’ Ze zou de heele Mis door vurig bidden, dat ze gelukkig werden, Jo en
Charles...
Nadat de huwelijksvoltrekking was afgeloopen, schuifelden door de kerkgangen
de nieuwsgierigen weg.
Het bruidspaar knielde op de bidstoelen. Jet, in functie van bruidsmeisje, schikte
gebogen Jo's sleep en sluier.
Zacht speelde 't orgel, in de kerk werd 't nu zoo stil en zoo plechtig,
De mis ging beginnen, ging rijkdom van zegen brengen aan de jonggehuwden,
die zich bereidden, om straks na de Priester-Communnie ook zichzelf te voeden met
die Tarwe der uitverkorenen, en binnen te leiden, als eerste genoodigde op hun
huwelijksfeest, den Goddelijken Gast.
De woelige bruiloftsdagen waren voorbij. Jo en Charles, op hun huwelijksreis,
schreven opgetogen over hun groot geluk en de heerlijke Zwitzersche natuur. Ze
waren in Lüzern, zouden verder gaan naar de Italiaansche meren, daar 'n veertien
dagen verblijven, en dan hun eigen huisje gaan opzoeken in Frankfort
Truus en Nancy waren er heen, om ‘het nestje’ op orde te brengen.
Opvallende rust heerschte in ‘Huize Vermeulen’ na het geroezemoes der laatste
weken, Eén logee'tje was gebleven: Netty Hofberg; Nancy haar voor den tijd dat ze
in Frankfort zou zijn, haar aan Jets zorgen toevertrouwd. 'n Wieg, die vergeten op
zolder stond, was te voorschijn gehaald en naar Jets kamertje verhuisd. Jet lééfde in
haar ‘moedertje-spelen’, was één en al bedrijvigheid van den vroegen morgen tot 's
avonds laat, wanneer ze gebogen over 't wiegje, met zorg de dekentjes schikte, de
zijïge krullekes wegstreek van
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Netty's blank voorhoofdje en met 'n ‘nacht, kleine lieveling’ haar voorzichtig kuste.
't Huilen stond nader dan 't lachen toen Nancy ‘her little baby’ kwam opeischen.
‘Ik wil geen cadeau; ik geef 't zóó aan Truus, als je me wat koopt’ hield Jet Nancy
terug, die met haar winkelend percé iets wilde uitzoeken tot vergoeding voor haar
lieve zorgen.
‘... Hoe Jet zich voelde, zonder pleegkind,’ informeerde Jo en Charles van uit
Como.
‘Eenzaam,’ schreef ze terug; ‘die Netty was “'n héérlijkheid”.’
Geen enkel bezwaar lag nu nog in den weg, de tijd om naar Londen te gaan kon
dus bepaald worden.
‘Kind, hoe denk je er over?’ kwam Jenny op 'n middag binnenloopen, nadat ze
zomerinkoopen had gedaan met moeder en in Trianon had ‘getead’; ‘kan berichten,
dat we den 8sten komen?’
‘De volgende week?... voor mijn part, ja; desnoods nog eerder... Weet je wat, ik
zal 't even vragen.’
Jet ging naar de eetkamer, waar Moeder 'n vruchtenpudding bereidde, naar 'n
recept van Nancy.
‘Bent u “fruit-salad” aan 't maken? dat heb 'k bij Nancy óók gehad; fijn! ‘Jet
snoepte 'n geconfijte vrucht weg... ‘Zeg Moeder, Jenny is er; wat dunkt u, kunnen
we den 8sten vertrekken?’
‘Is 't niet te gauw? Je moet nog inkoopen doen,’ overdacht mevrouw Vermeulen,
‘je koffer pakken, en hier en daar toch goeden-dag gaan zeggen.’
‘O, dat speel 'k gemakkelijk klaar in 'n week,’ zei Jet luchtigjes. ‘Laat 'k maar ja
zeggen.’
‘Ik mag, hoor,’ kwam ze opgetogen bij Jenny terug.
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Nu begon de pakkerij! De wieg maakte plaats voor 'n groot koffer en Jet schreef 'n
lijst van alles, wat de gapende ruimte moest vullen, behalve allerlei dingen, die ze
óók meenam, als ze gewoon uit logeeren ging, nog: 'n Engelsche dictionnaire, 'n
‘Help u zelf met 't Engelsen’, portretten van Vader en Moeder, W.W., postpapier,
leesboeken, handwerk, halmaspel en (als 't zou kunnen) den trik-trak-bak, deze laatste
artikelen, in geval van regenachtige dagen, waarop misschien verveling zou
binnensluipen.
Telkens als iets was ingepakt, werd het van de lijst geschrapt.
‘Wat beteekent “W.W.”?’ vroeg Tientje op 'n keer aan de koffietafel. Jet had de
bewuste lijst op tafel laten slingeren.
‘W.W.? waar W.W.? wat W.W.?’
‘Op dat papiertje daar.’
‘Wat heb jij met dat papiertje te maken...’
‘Maar Jet, laat zooiets dan niet slingeren,’ zei Truus nuchter. ‘Ik heb me óók al
verwonderd over dat W.W.’
Jet zon op iemand, wier of wiens initialen ‘W.W.’ uidden; om zoo maar te praten
over ‘Wilde Wingerd’, kon ze niet van haar hart verkrijgen.
‘Willem Wolters!’ vond ze als uitkomst.
‘Willem Wòlters?’ herhaalde Truuus met nadruk.
Dus: portretten van Vader, Moeder en Willem Wolters. Nee máár!...’
Jet kleurde; zag zich in 'n warnet verstrikt, nog neteliger dan wanneer ze rond voor
de waarheid had uitgekomen. ‘Ach nee, 't is wat anders; maar ik kan 't niet zeggen.’
Eén lichtpuntje zag ze in deze gekke positie: gelukkig, dat Jo 'r niet is!
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‘'n Duister geval,’ schokschouderde Truus en Tientje lachte.
Na de koffie trok Jet, trik-trakbak onder haar arm, naar boven.
‘Waar gaat dat naar toe?’ riep mevrouw Vermeulen.
‘Meenemen naar Londen; onder in den koffer, de hoeden gaan tòch apart.’
De heele familie lachte; maar Jet, 'n matador in 't trik-trakken hield voet bij stuk.
Tot Dokter Vermeulen moest gebieden: ‘je laat dat ding hier,’ en er niets anders
overbleef, dan den bak weer op z'n oude plaats te zetten onder 't speeltafeltje.
's Middags ging Jet inkoopen doen, winkel-in-winkeluit, ook al weer met 'n lijst.
't Begon met 'n autosluier voor de zeereis. Jenny had 'n vuurroode gekocht; Jet
koos 'n reseda.
Toen naar Gerzon om 'n mantelcostuum - tot het blauwe, dat in de etalage als
‘haute nouveauté’ stond aangeprezen, zou ze maar gauw besluiten - en om
zomerblouses.
‘O dame’, dweepte de winkeljuffrouw, - Jet kon haar lachen niet houden, vond
altijd zoo'n modemagazijn net 'n comedie - ‘dit is 'n schoonheid van 'n blouse, zoo
inchique; en ze staat u, nee pràchtig, vind u ook niet mevrouw?’
Jet stond in dubio, draaide zich voor den spiegel van 't paskamertje, monsterend
‘het voil'tje’, dat ze had aangetrokken.
‘Die écru-kanten vind ik nog grooter schoonheid’, greep ze de excentrieke
benaming van de verkoopster aan. 'k Moest die toch maar nemen.’
‘Wat nu?’ vroeg Moeder, toen ze weer stonden in 't gewoel van de Kalverstraat.
‘Nu handschoenen en dan chocola voor Mrs. Creech,
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en dan nog nieuwe haarpennen; want die erfstukken van Jo heb 'k verloren.’
Gepakt en gezakt kwam Jet thuis, waar ze voor Truus en Tientje haar inkoopen
op de tafel étaleerde.
Zondags ging ze uit op afscheidsvisites.
Eerst naar de tantes Henriette en Louise, oude ongetrouwde zusters van Vader,
antipathiën van Jet. Wat matigden die twee 't recht aan om eeuwig en altijd over 't
huishouden van hun broer te bazen. Ze hadden 'n air, of ze in heel Holland 't
wetgevend bewind vertegenwoordigden.
Tante Louise, meer nog dan tante Henriëtte conservatief ten opzichte van haar
oude, strenge begrippen, zuchtte, toen Jet er pas even was: ‘Hoe je Pa (als Tante
nijdig was, zei ze altijd ‘Pa’) ‘hoe je Pa in vredesnaam toestemming geeft, dat twee
meisjes naar Londen gaan; mijn verstand kan 'r niet bij.’
‘Dat rijkt ook niet hoog,’ had Jet bijna beweerd.
‘Néé...éé, in onze dagen had zooiets niet gebeurd,’ praatte tante Henriette teemerig
en niet op dien heftigen meerderheidstoon van haar oudere zuster. Jet was haar
petekind, ze had voor haar ‘,'n zwakje’, ze vond dat die wel 'n beetje verwend kon
worden; maar om 't openlijk voor haar op te nemen en straks 'n driftigen uitval van
Louise te verwachten, daaraan waagde ze zich niet.
‘Jammer, jammer, dat de tijden zoo veranderen,’ peinsde hardop tante Louise.
‘Tegenwoordig de menschen met hun moderne ideeën, nee, dan heilig onze oude
tijd.’
Ze porde den haard op, die niettegenstaande 't verre voorjaar nog brandde. 't Was
'n knusserig genoegen in 't leege leven der tantes, dat haar klokken-onder-de stolpen
‘krek’ liepen, en de haarden heel den winter, die nota bene gerekt werd tot half Mei,
brandden als
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'n lier. Daar verkneuterden ze zich in; dat was zooiets voor haar beidjes om in te
gloriën!
‘U zult toch wel Vader 'n flink man vinden, al houdt die zich volstrekt niet bij al
dat saai-ouderwetsche.’ Jet draaide ongeduldig op haar stoel; Tante Henriëtte schoof
'n voetenbankje bij.
‘H i e l d hij zich maar bij 't ouderwetsche, zeg 'm dat gerust, compliment van mij...
Zooals hij jullie opvoedt, is ie zelf n i e t groot gebracht; vraag maar, of 't waarheid
is of niet.’
‘Maar tante, is 't zoo verwonderlijk, dat menschen in hun opvattingen en in hun
manier van leven veranderen? Allerlei omstandigheden doen dat. Om maar eens
i e t s te noemen: vroeger waren er de moderne vervoermiddelen niet; de menschen
waren meer hokvast, namen niet, zooals tegenwoordig met dat voortdurend reizen,
telkens nieuwe ideeën in zich op. Reken eens, wat u in uw leven hebt zien komen:
treinen, auto's, electrische trems, de vliegmachines, de fietsen...’
‘Daar heb je 't! Weet je, wanneer wij ideaal-menschen waren in jullie oogen? Als
we 'n auto aanschaften, als we fiets reden.’
'n Schaterlach van Jet ratelde door de hooge kamer met 't zwart-bruin streepbehang,
met de somber-antieke meubelen, die daar stonden norsch en streng. ‘Tantes, u tweeën
op 'n tandum, 't idée!’
Tante Henriëtte waagde half met haar petekind mee te lachen, ving tegelijkertijd
'n woedenden blik op, borend door Louise's brilleglazen. En die - nu ze eenmaal aan
't vitten was - niet meer te remmen:
‘En dan de chique, die geslagen is met Jo d'r trouw; 't grensde aan 't idióte. Laat
hij 's denken aan z'n eigen trouwdag; alles keurig hoor; maar God-bewaar-
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me hoe eenvoudig. En tegenwoordig? de menschen streven naar niets, dan elkaar de
loef af te steken... Wat was dat weer voor nieuwigheid, bruidjes in den stoet?... Om
te láchen was 't... En dan die toiletten van jullie, de koningin kon er mee loopen.’
‘Dank u voor 't compliment.’ Jet boog, trillend van ingehouden kwaadheid.
‘Weet je, wat je Pa van jullie maakt, nuffen, ijdeltuiten, wier prettigste bezigheid
op slot van rekening zijn zal, door de Kalverstraat te flaneeren. Daar, nou weet je
't...’
‘Hei la, Louise,’ temperde tante Henriëtte, klakkend met haar tong; ‘je gaat te ver.’
Bij Jet was de maat tenminste volgeloopen. ‘Weet u wat u bent, tante?...’ Ze stoof
driftig op, stelde zich brutaal-dicht voor tante Louise's stijve gestalte in den grooten
armstoel; ze vatte allen moed op tegenover tante's meerderheid-weten. ‘Weet u wat
u doet? lasteren! Vaders mooie ideeën steken torenhoog uit boven de uwe. Vader is
alles voor ons, de ziel van ons huishouden... Vader weet drommels goed, hoe ver hij
gaan kan; wat dat betreft, heb maar geen angsten... Bah, wat laf, wat laf, Vader af te
vallen, die zoo nobel is, zoo onnoemelijk goed, die heel den dag voor ons slooft en
'k weet niet hoeveel arme zieken helpt, heelemaal ter liefde Gods. Zag u maar in,
hoe oneindig ver hij uitsteekt boven u...’
Jets stem klonk schril-hoog en scherp.
Tante Henriëtte kwam met 'n glas water. Tante Louise trok 't uit 'r hand; 't water
plensde over den grond en 't sitsen tafelkleed.
‘Laat 't, 'k zou 'r nog water geven, brutaal nest als ze is... Hoe is 't in vredesnaam
mogelijk, Henriët'?’
Zelf nam ze 'n slok.
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Jet ging, pauwig-rechtop.
In de gang stond Doortje, de oude meid, 'n familiestuk, handen in de zij, één en
al verbazing, wat voor orkaan kon losgebroken zijn op 't stille binnenwater, waarin
wèl menig draaikolkje diepte; maar waarover de dames toch altijd zoo rustig
heenzeilden, terwijl de lange, magere ‘juffrouw Loewiese’ aan 't roer zat.
‘Rúzie?’ vroeg ze op aanmatigenden toon, net of ze tot 'n paar kinderen sprak:
‘wat gaan jullie nou beginnen?’
Er kwam geen antwoord.
‘Bonjour!’ riep nijdig Jet in de richting van de binnenkamer. Met 'n bons viel de
zware voordeur in 't slot.
‘Nu al terug? en ik dacht, dat je zooveel visites had,’ vroeg Dokter Vermeulen, toen
Jet onverwachts 't kantoortje. binnenkwam, waar hij 'n brief zat te schrijven naar
Como.
‘Ja...’ draalde Jet en ze stelde zich ineens voor, hoe opgetogen Jo dien brief zou
ontvangen, als ze aan 't adres Vaders handschrift zou herkennen. ‘'n Brief van Vader!’
hoorde ze zeggen.
Ze trok haar glacé's uit, gooide ze binnenste buiten op tafel.
‘Hè, zoo'n mensch toch...’
In één rits gingen de knoopen los van 't nieuw jacquet!
Dokter Vermeulen begreep vaag; ze zou immers eerst naar de tantes gaan?
‘Welk mensch? wat is 'r?...’
Jet stond voor 't raam, gaf geen antwoord. Ze beet op haar lìppen, die beefden; ze
wilde zich vermannen.
Maar 't kon niet langer en ineens barstte haar ingehouden zenuwen los. ‘'n Heks
is ze!... ik kom er nóóit meer!...’
Dokter Vermeulen legde z'n penhouder tegen den inktkoker, vroeg: ‘Is 't zóó erg
geweest?’
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Jet merkte, dat hij haar begreep. ‘U had 't moeten hooren, ik zou 't niet eens kunnen
navertellen; 't was zoo gemeen; ik kon 't niet dulden.’
Ze voelde pijnigend de steken, toegebracht aan haar groote vereering en haar èchte
liefde voor Vader.
‘En dat allemaal over u!’ Ze wierp het hoofd tegen z'n breeden schouder, snikte
hortend in haar hand.
‘Hoe ze 't heeft durven zeggen... dat u Kalverstraatloopsters van ons maakt... 'k
Had 'r moeten trappen...; heusch, dat verdiende ze; en eigenlijk heb ik zoo weinig
gezegd, u maar half verdedigd.’
‘Maar goed ook, Jet.’ Dokter Vermeulen hield zich kalm, hoewel het griefde, wat
hij daar hoorde. ‘Luister eens naar Vader en wind je niet zoo op.’ - Hij weerde haar
zacht van zich af. - ‘De tantes zijn wat kras in haar beweringen, dat weten we. Maar
we weten óók, dat ze 't niet half meenen. Nu hebben ze wellicht al spijt.’
‘Spijt,’ herhaalde Jet ongeloovig.
‘Ja zéker... Trouwens, je moet er niet zoo'n ophef van maken; welk mensch, al
heeft hij nòg zulke goede bedoelingen, wordt niet eens beklad. Minder wordt je er
niet om, en, als je verstandig bent, stoor je je niet aan degenen, die zoo averechts
verkeerd over je oordeelen. Door je daden toon je, dat hun opinie glad mis is.’
Jet bedaarde. Vader wist aan alles - al was 't nòg zoo schots en scheef - 'n kalme
wending te geven, dan klonk zijn stem zoo overtuigend, dat je niet twijfelde aan wat
hij voorhield... ‘Maar dat u 't hebben kunt van 'n zuster; 'k wou liever.’
‘Dat doet niets ter zake. Als eigen overtuiging zegt, dat je naar best vermogen
handelt, wat maakt 't dan of
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anderen verkeerd oordeelen, ook al heb je 't van je zuster te verwachten. Daarenboven
als je van de tantes alles wist, wat ik weet, dan zou je bepaald minder opvliegend
zijn geweest. Ik geef gewonnen ze kunnen bitter zijn; maar ze hebben, vooral tante
Louise, veel verdrietigs ondervonden. Geld hebben ze; maar wat geeft geld zonder
geluk. Dat dan soms 't duiveltje van jalouzie met bonkige vuisten aan je hart komt
hameren, wanneer je 'n broer ziet, die 'n lieve vrouw heeft en aardige kinderen, vind
je dat zoo verwonderlijk?...’
‘Nee,’ zei Jet zacht. Maar tòch, medelijden kon ze niet voor tante voelen, eerder
'n geheim genoegen in haar leed...
‘Ik zal 't trachten te vergeten;’ ze gaf Vader ineens 'n zoen. Toen greep ze haar
handschoenen, keerde die om, en knoopte haar jacquet weer dicht. Ze keek in den
spiegel. ‘Wat 'n rooie oogen; zóó kan 'k niet gaan.’ Ze liep naar de kraan, bette haar
gezicht, tot 't presentabel werd. Nog even kwam ze op 't kantoortje terug.
Vader was weer aan 't schrijven, alsof geen slangetongetjes venijnig naar hem
waren uitgestoken. En iemand, zoo fijngevoelig voor anderen, als hij, moest 't
gehinderd hebben. Er was eigenlijk niemand zóó goed en zóó edel als Vader...
‘Je verdere visites korter maken, hoor,’ plaagde hij opkijkend; ‘anders kom je niet
weg naar Londen.’
‘Jet, hier zijn nog 'n paar prachtige sinaasappelen, voor op reis,’ zei mevrouw
Vermeulen den volgenden morgen aan 't vroeg ontbijt.
‘Dank u Moeder; wilt u ze in m'n city-bag doen?’ Jet stond op van tafel. ‘Hoe laat
is 't?... de klok is
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toch gelijk?... Als Frits nu maar gauw komt.’ (Frits was de koetsier van Dokter
Vermeulen.)... Wie gaan er mee; Vader en Tientje? mooi zoo... Hè toe Truus, stop
even m'n kraagje onder.’
Truus schikte 't opgekreukeld kraagje van Jets witmouselinen blouse, waarop
poppig afstaken de ritsjes groen-zijden knoopjes, onder 't jacquet. ‘Kind, hoe voel
je je wel? Alles schrijven hoor van Londen... Vader heeft gezegd, dat ik je mag komen
halen; knus, hè?’
‘Dol, zeg... Vader, zouden we niet te laat komen? we moeten Jenny nog halen.’
‘Heb maar geen zorg... Daar is Frits, geloof 'k. Nu gauw bonjour gezegd.’
Tientje stond al klaar met city-bag, paraplu, parasol en handtaschje. Jet greep in
haast haar gummi-mantel, sloeg dien over haar arm, schikte voor den spiegel nog
even 't zwart voorjaarshoedje, waar 'n vroolijk veldbouquetje tegenaan toefde.
‘Steek maar stevig vast,’ raadde Truus plagend aan; anders ‘'t vliegt de Noordzee
nog in.’
Mevrouw Vermeulen omhelsde Jet. ‘Dag kind, amuseer je; veel schrijven, hoor.
En denk er aan, je als 'n jonge dame gedragen, niet zoo'n wilde robbedoes zijn.’
Jet beloofde 't.
Toen nam Truus afscheid: ‘Dag Jettekind, veel plezier.’
‘Zusseke, dàg.’ Jet nam Zus' kopje tusschen beide handen.
‘Dàg Jèt...
Zus had onnatuurlijk stil zitten ontbijten en al maar toegekeken naar de
bedrijvigheid rondom. Nu ze zeker wist, dat 't ‘meenus’ was met Jets vertrek en ze
wist, het niet te kunnen verhelpen met haar praatjes, die niet
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telden, omdat ze maar ‘kleine Zus’ was, kwam er 'n onbedaarlijke huilbui.
‘Hè, niet huilen,’ praatte Jet half smeekend; ‘dat vin' 'k zóó naar.’
Maar er was geen bedaren aan, hoe Moeder ook troostte en praatte, dat immers 'n
half jaartje wàt gauw om was.
‘Dag Zus!’ riep Jet nog aan de voordeur; ‘lieve meid zijn, hoor! Dag Moeder,
Truus! Dag allemaal!! Dag Anne en Catrien!’
‘Veel plezier, juffrouw, Heel veel genoegen.’
‘Stadhouderskade, waar dokter?’ vroeg Frits en hij klapte 't portier dicht.
‘Staat 't koffer goed?’ kwam Jet buiten 't raampje vragen.
‘'t Staat heel stevig, juffrouw.’
Frits sprong op den bok en voort ging 't de grachten af, rechts om over 't gladde
asphalt van de nog stille Leidsche straat, waar het rijtuigje nu en dan hortte over de
tramrails.
Toen ineens Jet met 'n kleur van agitatie: ‘Váder!...’
‘Wat is 'r?’
‘M'n beurs laten liggen! u weet wel die groote van U, waar ik m'n papiergeld in
gestopt had.’
Frits, onkundig van 'n noodzakelijk intermezzo, reed verder.
Vader zag dadelijk 'n uitkomst. ‘We rijden tot 't Leidsche plein; Tientje gaat door
naar Hooydonk en wij nemen 'n taxi terug.’
‘Dom van me, hè?’ verontschuldigde Jet kleintjes.
‘Wat zal Jenny zeggen,’ zei Tientje, die van harte hoopte, dat Jet op tijd zou komen;
maar door dit avontuur het morgenritje nog intressanter vond.
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Gezellig was 't zoo door ontwakend Amsterdam te rijden met de bedrijvigheid van
bakkers-met-karren, van wit-gekielde melkboeren, die hun melk schuimend lieten
neerspatten uit de koperen kannen in de blikken maatjes.
‘Zouden we 't heusch nog halen?’ angstigde Jet, toen ze met Vader terugtufte.
‘Stellig en zeker; n i e t , als we met 't rijtuig terug waren gegaan... Hier heb je den
huissleutel.’
Jet liep de stoep op en ging binnen. Ze had zich zóó ingedacht, terug te komen,
dat 't niet in haar doordrong, hoe iemand er vreemd van kon staan te kijken.
Ze stoof de trappen op naar haar kamertje.
Moeder en Truus, opgeschrokken door 't leven, kwamen om den hoek van de
huiskamerdeur.
‘'t Was Jet,’ zei Truus, ‘gerust, ik zag 'r gaan.’
‘J e t ; ben jij 't?’ riep Moeder. ‘Wat is 'r.’
‘Portemonnaie vergeten!’ hijgde het over de trapleuning.
‘D'r portemonnaie vergeten,’ herhaalde Moeder lachend, ‘Hoe kan 't bestaan; zoo'n
kind toch.’
‘Dergelijke professorale verstrooidheden kan je verwachten van 'n schrijfster,’
plaagde Truus, toen Jet weer naast Vader in de taxi zat.
De chauffeur zette z'n motor aan.
‘Rij maar gauw,’ maande Truus; ‘de trein van 7.10 moet nog gehaald.’
‘Ajuus!’ wuifde Jet, rood van 't draven. ‘Hèèè, 'k wou, dat de zeewind al om me
heen blies...’
Jenny zat al in 'n coupé-tweede-dames, toen Jet op 't perron kwam.
‘O,’ riep Tientje, daar heb je 'r!... Groot wordt ze hè? nog maar één hoofd kleiner
is ze dan Vader... Hier Jet!’
‘Uilskuikentje, om je money te laten liggen! Verbeel'je,

Lize Bührs, Jet

125
dat we armoe hadden moeten lijden,’ ontving Jenny haar vriendin, blij dat ze present
was. Gauw pakte ze haar regenmantel aan, legde dien, keurig gevouwen, in 't netwerk.
‘We hebben 'n coupé alleen, zeg; fijn! De conducteur zal z'n best doen, dat we 't zoo
houden.’
Daar op 't laatste nippertje, kwamen Toos, Dora en Truud aan!
‘De krans!’ gilde Jet.
‘Dag kinders!’ riep Dora; we komen even goeie reis wenschen.’
‘'n Massa schrijven hoor!’ maande Truud.
‘Hier wat bloemen en chocola.’ Toos - als oudste - strekte beide handen uit, in de
eene 'n bouquet, in de andere 'n doos, waarop ‘Bensdorp’ stond. ‘Van ons drieën.’
‘Reuze-aardig van jullie!’ De presidente nam de bloemen; Jet de chocola, de
geefsters kussend op 'n rijtje.
‘Je weet, zeg: ‘als de kat van honk is...,’ plaagde Dora de presidente, terwijl ze
nog te wachten stonden.
‘Jongens, we gaan de beest uithangen!’ Toos greep Dora en Truud bij den arm.
‘Je zult wat beleven!’
‘Nu, we moeten afscheid nemen,’ kwam Dokter Vermeulen, die met mijnheer en
mevrouw Hooydonk had staan praten, tusschen beide.
Jet kwam nog even uit de coupé. ‘Dag Vaderlief, dag; veel groeten nog aan Moeder
en Truus.’ Ze sloeg haar armen om z'n hals, hief haar gezicht naar hem op en kuste
hem, wàrm, op beide wangen... ‘Dag Tientje, me lange brieven sturen, hoor!... Dag
meneer, mevrouw; dag Toos, Truud, Doortje...’
‘Instappen, dames,’ haastte de conducteur.
‘Hoeden af, dan kunnen we allebei uit 't raampje kijken!’ commandeerde Jet. Jenny
deed 't, juist als Jet zelf.
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Daar kwamen de twee kopjes uit 't open raam, 't kapperskopje van Jenny en dat van
Jet nonchalant en verward.
Tientje liep mee, drukte nog even Jets uitgestoken hand.
‘Goeie reis, hoor, en héél veel plezier! Stuur je eens 'n móóie ansicht?...’
‘Ja hoor! dag Tientje! dag Váder, dàg!!...’
Tot ze uit 't zicht waren, duurde 't wuiven met handen, zakdoeken en
wandelstokken.
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XII
Uit ‘Wilde Wingerd’. Londen 10 Mei.
Daar zitten we dan in 't land van belofte! Jenny en ik in Londen, en dat geen
fantasie; maar pure werkelijkheid!
Toen we vanmorgen aan 't ontbijt zaten en onder 't gebruik van ham-and-eggs ons
dagplan opmaakten, kwam ik met 't voorstel, om 't allereerst ‘aan de schrijverij’ te
gaan, wat Jenny dadelijk goed vond. We begonnen met een brief naar huis en nu
geven we onze Engelsche indrukken weer, Jenny in 'n piekfijn notitieboekje, ik in 't
oud-bekende ‘Wilde Wingerd’.
Eergisteren zetten we voet op Engelschen bodem, na 'n heel prettige reis. Tot
Vlissingen bleven we met ons beidjes. Daar gingen we van 't perron meteen naar de
boot, die op korten afstand ligt.
Jenny liep met de bloemen. ‘Net iemand, die met den handschoen is getrouwd en
op reis is naar manlief,’ plaagde ik.
‘Zeg,’ zei ze huiverend, toen we op de boot waren; ‘toch 'n griezelig idee, straks
zoo midden op zee te zitten.’
‘Hè ja, en dan met man en muis te vergaan.’
‘Schei uit, Jet.’
‘Kind, wees toch niet bang.’ Ik schudde haar arm. ‘Juist zoo eenig, dat we nu
wezenlijk op weg zijn, dat 't ècht gebeurt, waar je maandenlang op gevlast hebt...
Kom, laten we onze sluiers omdoen... Hè, wat wapperen die gezellig in den wind...’
't Werd 'n unieke overtocht; de zee was heerlijk kalm; heel den dag scheen de zon.
We konden voortdurend op 't dek blijven, dineerden er zelfs.
Buiten ons waren nòg eenige Hollandschen aan boord;
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ook was er 'n gezelschap Duitschers; de meeste pasagiers echter waren Engelschen.
'n Oude heer, die te dutten lag in 'n vouwstoel, waartegen ik per ongeluk aanbotste,
den heer in questie wakkerschuddend, hoorde mijn eerste Engelsche verzuchting:
‘O Sir, I beg your pardon’.
't Was 'n gemoedelijk soort heertje; hij keek geen seconde verstoord; doch riep
maar: ‘Never mind, never mind’, en stond op, klaarwakker, om me te laten passeeren
In Queensborough werd onze handbagage gevisiteerd; daarna zochten we 'n plaats
in den trein en ging 't in spannende verwachting naar Londen!
't Was nog ruim 'n uur reizen, door 'n tamelijk onbelangrijke streek. De trein ging
telkens door ijzig-donkere tunnels. Toen eindelijk stopte hij aan ‘Victoria-Station’,
waar we door Mr. Creech zouden worden afgehaald.
‘Zoo gauw je 'n zakdoek ziet waaien, vlieg je 'r maar op af,’ zei 'k tegen Jenny,
die op 't perron stond, terwijl ik de bagage uitlaadde. Daar stonden we temidden van
oorverdoovende drukte, zonder echter 'n spoor van 'n rooden zakdoek, welke als
herkenningsteeken was opgegeven.
Jenny, gauw uit 't veld geslagen, agiteerde zich: ‘Wat beginnen we nou.’
‘We gaan met den eersten den besten trein terug,’ deed ik lakoniek, den spot
drijvend met haar opwinding... ‘Kijk, daar gaan onze koffers, op die kar daar, vooruit
er achteraan; ze worden gevisiteerd... diep je sleutel op.’ Ik troonde haar mee.
O, dat ontstelde gezicht van Jenny, toen de douaan met z'n grove handen in haar
costumenschat grabbelde!
‘Daar heb je 'm!’
Ze schrok ineens op. ‘Wie? wat?’
‘Den zakdoek!... Creech!...’
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‘Miss Hooydonk?’ werd ik even later met 'n beleefde buiging aangesproken. En tot
Jenny klonk 't: ‘Miss Vermeulen?’
We waren 'n tikje verbouwereerd, wisten zoo gauw niet, hoe te zeggen, dat 't juist
omgekeerd was. Toen opeens kwam 't er krek gelijk uit, van Jenny: ‘I'm Miss
Hooydonk’, van mij: I'm Miss Vermeulen’. In ieder geval begreep de heer, wiens
keurig rood-zij pochetje onze verwachting van 'n rooien boeren-zakdoek ver overtrof,
aan 't goede kantoor te zijn beland. Hij stelde zich voor als Mr. Creech, en ratelde
honderd half-verstaanbare excuses over zijn te-laat-komen. Ik ving zooiets op van
‘office’ en ‘business’, en vergaf hem natuurlijk van harte. Had ik 't in goed Engelsch
kunnen omzetten, dan zou 'k hebben gezegd: ‘Zaken gaan vóór’.
Jenny mengde zich niet in dit eerste gesprek; maar scheen te peinzen op 'n vraag,
die, toen ze er mee voor den dag kwam, uitstekend klonk. Of we hier konden
telegrapheeren, dat we goed aangekomen waren.
Op stap naar 't bureau, waar zulks gebeuren kon, streed ik met m'n handen en alle
vindbare woorden, om Mr. Creech tenminste 'n gedeelte onzer bagage afhandig te
maken, wat echter niet lukte.
Onze gastheer maakte niet alleen 'n beleefden; maar ook 'n vaderlijken indruk met
z'n grijzenden baard, z'n diepliggende oogen achter groote brilleglazen, met z'n langen
neus en bleeke tint, met z'n beetje kaal hoofd. Welken indruk wij maakten op hem,
blijft natuurlijk onbekend; hij vond zeker wèl, dat we er vermoeid en hongerig
uitzagen, tenminste binnen 'n minimum van tijd zaten we in 'n lunchroom voor ‘tea
and toast’. Of we zin hadden, boven op 'n bus naar Putney, 't einddoel onzer reis te
gaan. 't Was zacht weer en dus bepaald aan te raden.
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‘O yes!’ riep ik, zoekend naar 'n woord, wat nog sterker m'n ingenomendheid zou te
kennen geven. ‘Delightful!’
‘Heeft 't hier geregend?’ vroeg Jenny, toen we langs 'n laddertje boven op 'n
motorbus waren geklauterd.
Nee, 't asphalt zag altijd zoo glimmend, door 't voortdurend verkeer van auto's.
‘Vin je 't niet zalig, zeg?’ Ik pakte Jenny onder den arm en we keken over 't hekje
in de drukke avondstraten.
't Was nog 'n heel eind naar Putney, éèn van de Zuid-westelijke deelen van Londen,
aan den overkant van de Theems.
Toen we afgestapt waren, hadden we nog 'n minuut of tien te loopen, eerst door
'n lange winkelstraat; toen 'n stillen zijweg in: ‘Lower Park Fields’. Daar moesten
we zijn.
't Bezorgde 'n kleine desillusie, zoo'n donkeren, eenzamen weg, terwijl je je hebt
ingedacht te midden van Londens lawaai te belanden; maar toen we den volgenden
dag Putney beter konden bekijken, raakten we ermee verzoend, vonden we 't een
heel aardig stadshoekje van rustige villa-huizen, er vóór kleine tuintjes, waarin
meidoorns, seringen en gouden regen heerlijk te bloeien stonden en reusachtige
bouquetten leken.
Toen we aankwamen stond Mrs. Creech op den uitkijk. Ze leidde ons binnen in
'n gezellige ‘hall’, die met de eiken banken, de tafeltjes, planten en schilderijen deed
denken aan 'n kamer.
Onze gastvrouw ontving ons allervriendelijkst, toonde zich dadelijk 'n
moedertje-zorg. 't Viel ons op, dat ze er veel jonger uitzag dan haar man. In onze
verbeelding hadden we haar hoog-blond gedacht, in werkelijkheid was ze tamelijk
donker. Tenger en zwak zag ze er
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uit; en toch vlug als 'n kievit, liep ze naar boven, maakte ze licht op de logeerkamer
en schonk ze water in de waschkommen; want we wilden ons zeker graag opfrisschen.
Toen ging ze naar beneden om toebereidselen voor 't souper te maken. Ze is 'n Iersche,
heeft ze verteld, en dat ze met hart en ziel aan Ierland hangt, sprak uit 't enthousiasme,
waarmee ze ons gisterenavond haar volksliederen voorzong en den weemoed, dien
ze legde in andere, meer droefgeestige liedjes van haar geboorteland.
‘Prettige kamer, hè?’ zei Jenny rondkijkend, terwijl we ons opknapten.
‘Ja, en die Creechen lijken aardige lui, vin'je niet? zoo iets gemoedelijks hebben
ze.’
Onze eerste indrukken waren dus heel contente.
Beneden in de ‘sitting-room’ vonden we 't ‘supper’ huiselijk-gezellig op de
vierkante tafel onder de groengekapte lamp.
Mr. Creech vouwde z'n veelbladige courant dicht; Mrs. Creech schoof twee
hooggerugde stoelen aan en ging thee schenken uit 'n nikkel potje, dat warm stond
weggescholen onder 'n geel-gebloemde cody.
Ons eerste maal liet zich kostelijk smaken.
‘Ik voel me al heelemaal thuis hier,’ zei 'k 's avonds tegen Jenny, toen we op onze
slaapkamer naboomben over den langen, afgeloopen dag.
Gisterenmiddag met Mr. Creech naar ‘the City’; weer boven op 'n bus, heerlijk! Wat
'n roezemoezige drukte en 'n kolossaal verkeer! Het bereikte z'n toppunt bij ‘Hydepark
Corner’. Motor- en paardenbussen, auto's, karren en cabs gleden door de straten in
breede rijen van zes of zeven, en op de trottoirs stroomde 'n lange file van menschen.
't Werd zóó 'n opeenhoping, dat de machtige
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arm van 'n ‘policeman’ tusschen beide kwam, om 't verkeer 'n oogenblik stop te
zetten. 't Was kostelijk, vanaf onze hooge zitplaats 't gejacht van zoo'n wereldstad
gade te slaan.
Op ‘Piccadilly’ stapten we af en Mr. Creech liet 't prachtig standbeeld van Koningin
Victoria bewonderen en 't Koninklijk Paleis. Toen naar 'n lunchroom: ‘Lyons Popular’,
waar op de vier étages veel marmer, schitterende kronen warm-roode tapijten en
elegante tafeltjes en stoeltjes 'n rijken indruk geven. We konden nauwlijks 'n plaats
veroveren, zóó vol was 't er van smullend publiek!
Op onzen terugweg passeerden we Trafalgar Square’, 't grootste plein ter wereld
en Mr. Creech wees met trots naar 't beeld van Nelson, bovenop 'n naald, hoog en
droog.
Met den ondergrondschen trein ging 't huiswaarts, wat ook nieuwe, verbluffende
indrukken gaf.
12 Mei.
Nu we eenmaal in Londen zijn geïntroduceerd en er niet meer als
katten-in-vreemd-pakhuis staan, trekken we er, gewapend met 'n platten grond en
aanwijzingen van Mr. Creech, alleen op uit. (Iets voor tante Louise, om van te
sidderen!)
Vanmorgen bezochten we ‘Westminster Cathedral’, 'n heerlijk, monumentaal
kerkgebouw. Nadat we er alle kostbaarheid en pracht hadden bewonderd, gingen we
den toren beklimmen. Jammer dat de moeite maar half beloond wordt; 't gezicht op
Londen is meestal nevelachtig...
Daar brengt de post 'n lang epistel van Truus, en voor ons beidjes 'n brief vol
dwaasheden van T.O.P.!
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Truus schrijft, dat tante Louise bij Vader beklag is komen indienen over mijn
‘verregaande brutaliteit’.
De beklaagde is over de grenzen ontvlucht! Ha, ha!
14 Mei.
't Groote warenhuis bezocht van Selfridge in Oxfordstreet. 'n Museum van duizend
begeerlijkheden zoo'n warenhuis! We brachten er twee uur zoek en deden de noodige
inkoopen. Bij 'n trap naar 't sous-terrain wees 'n handwijzertje: ‘To the bargains’.
‘O Jenn' kóópjes! iets voor ons!’ en wij de diepte in, waar we alweer in 'n formeele
bazar belandden.
Ten slotte rustten we uit, op de vierde étage, waar 'n lunchroom is, en verzonden
er - 'n brievenbus heb je ook in zoo'n warenhuis - 'n stapeltje ansichten, waaronder
'n exemplaar aan ‘van Tiel’ en één aan ‘Kemper’.
16 Mei.
Vandaag is Moeder jarig. Gefeliciteerd, Moedertje, van uit de verte! 't Zal vreemd
zijn thuis, nu Jo en ik mankeeren.
Zou Moeder m'n brief en cadeautje al hebben ontvangen?
Vanochtend zijn we naar ‘British Museum’ geweest. Jenny interesseerde zich
bizonder voor al die antiquiteiten en haalde massa's herinneringen op uit de lessen
over Egyptische, Grieksche en Romeinsche kunst. Mij liet 't nogal koud; alleen de
mummie's met de versteende grijnsgezichten konden m'n kil hart ‘verwarmen’!
21 Mei.
't Zal nooit den majestueuzen indruk vergeten, dien de St. Pauls’ me vanmiddag gaf.
De ‘St. Pauls’ is de
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beroemde Anglicaansche kathedraal, gebouwd naar de ‘St. Pieter’ te Rome. Toen
we binnentraden, was juist 'n namiddagoefening begonnen. Volle, heerlijke
orgelmuziek zwelde door de wijde ruimte, waar 't licht is getemperd tot plechtige
somberheid. Boven de orgelaccoorden galmde helder en rein 't koorgezang; 'n genot
was 't er naar te luisteren in die omgeving van trotsche pracht. Met meerdere toeristen
gingen we stil rond, bewonderden den rijkdom en kostbaarheden, de prachtige
monumenten en praalgraven, die aan de kathedraal 'n statige, geheimzinnige rust
geven.
22 Mei.
Weer heel wat anders te vertellen:
We zijn op 'n ‘avondje’ geweest, en wel met Mr. en Mrs. Creech bij 'n familie
Matton. Veel voorstelling hadden we er ons niet van gemaakt; och, vreemde lui,
vreemde taal, alles vreemd, wat kon je verwachten. Maar 't viel verbazend mee. De
Mattons - mijnheer, mevrouw, twee dochters: Dolly en Grace, en 'n zoon: Henry zijn aardige, joviale lui. De avond vloog om, de oude lui speelden boston-whist en
de jongelui organiseerden matches van table-tennis, waarbij Jenny 'n eersten prijs
won, de gedichten van Longfellow.
Dolly en Grace, twee jolige blondjes, voor wie 'n bezoek aan Holland 'n illusie is,
welke nog hoog in de lucht zweeft, moesten we veel vertellen over ‘dear old Holland’.
Ik liet dit grootendeels aan Jenny over, daar die 'n matador in 't Engelsch is; mijn
kennis lijkt er wel kindergebrabbel bij!
Vóór ons vertrek spraken we af om den volgenden dag met Dolly en Grace naar
‘Hamptoncourt’ te gaan.
Master Henry bood zich hoffelijk aan als cavalier.
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‘'k Zou net zoo lief zónder hem zijn gaan,’ zei 'k vanmorgen tegen Jenny, toen we
op 't afgesproken uur zaten te wachten.
‘Ach... waarom; 't staat beter, als 'n heer meegaat,’ vond zij, en ze speldde zich 'n
anjelier op haar mantel, keek in den spiegel, hoe 't stond.
‘Om Henry?’ plaagde ik, mijn neus vergastend aan den zachten geur. ‘Om ons
lief cavalier'tje?’
‘Hoe kòm je 'r op; kind, wat bezielt je!’
Meteen werd gebeld, hoorden we door 't open raam de rateltjes-stemmen onzer
nieuwe Engelsche vriendinnen en daartusschen het gedempter, ernstiger geluid van
onzen Engelschen... kennis.
Op ‘Hamptoncourt’, 'n kasteel met uitgestrekte tuinen, ver buiten Londen,
amuseerden we ons uitstekend.
‘Chestnut-Sunday’ (Kastanje-Zondag) was 't; naar ouder gewoonte trekken dan
duizenden Londenaars naar ‘Hamptoncourt’, om er den vollen bloei der vele
kastanjeboomen te vieren.
23 Mei.
Vanochtend hebben we 'n cake gemaakt, die patènt is uitgevallen, getuige, dat er 's
middags niets meer van over was! Voortaan wordt onze dagorde eenigszins gewijzigd,
zullen we om den dag òf 's morgens in 't huishouden helpen òf 's middags koken.
24 Mei.
In ‘Richmondpark’ zitten handwerken en schoolherinneringen opgehaald. Lieve
deugd, wat we gelachen hebben! Weet je nog dit, en weet je nog dat... En dan volgden
lange verhalen!
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28 Mei.
Naar 'n prachtig concert geweest in ‘Queenshall’. Ik stuurde er 'n verslag van tenminste in zoover 'k bij machte ben als muziek-recensent op te treden - aan Jo en
Charles, die 't volgens hun schrijven best kunnen stellen daarginder in Frankfort.
1 Juni.
Jenny maakte vandaag 'n pastei klaar, mijn persoontje marmeladepudding. Mrs.
Creech was hoogst tevreden over onze kookproducten.
3 Juni.
'n Langen brief van Vader gekregen, zoo'n gezelligen, éénigen brief, als alleen
Vader schrijven kan.
‘Ik hoop, dat je als up-to-date huishoudster, als 'n bezadigde jonge dame(?!),
doorkneed in de Engelsche taal, naar 't vaderland terug zult komen,’ schrijft hij. ‘Doe
je er je best voor?’
Ik heb geschreven van ja; alleen wat dat bezadigdejonge-dameschap betrof, daar
kon ik m'n eerewoord niet op geven!
4 Juni.
Met Mrs. Creech, Dolly en Grace naar ‘the Quaker Girl’ geweest, 'n kostelijke
operette.
5 Juni.
‘The Tower’ bezocht met z'n schatten van herinneringen aan de Engelsche
geschiedenis. 't Was heel intressant; vooral stonden we in extase voor de
kroonjuweelen.
6 Juni.
Jenny liet vanmiddag de groente aanbranden, zóó, dat
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je 't drie huizen verder kon ruiken. Op 't kritieke oogenblik kwam Henry Matton; die
moet 'n hoogen dunk van Jenny's kookkunst mee naar huis hebben genomen! Ik heb
'r zóó geplaagd, dat ze me ten slotte ‘naarheid’ noemde!!
8 Juni.
Met 'n motor-bus toerden we door East-End, de befaamde en beruchte volksbuurt
van Londen.
Tante Louise, kom je nichtje toch te hulp, die zóó diep ‘wegzinkt’ in den
modderpoel van 'n wereldstad, die zulke hyper-moderne dingen gaat doen!
12 Juni.
Met Mr. Creech de musea op ‘Trafalgar-Square’ bezocht: ‘National Gallery’ en
‘Portrait Gallery’. 'n Mooie verzameling schilderijen van Hollandsche meesters
streelde ons hart; met rechtmatige trots vroegen we Mr. Creech, of ze niet pràchtig
waren.
13 Juni.
'n Zondag. 's Morgens naar de plechtige Hoogmis geweest in ‘Brompton Oratory’.
Toen naar Hyde Park, waar we ons verlustigden in de chique, die er flaneerde, in de
ruiters en amazones, rondrijdend op fiere paardjes, in de ‘meetings’, welke, ook door
suffragetten, gehouden worden in den omtrek van ‘Marble Arch’.
's Middags 'n kijkje genomen in ‘the Zoo’ of ‘Zoölogical Gardens’.
14 Juni.
De volgende week geeft de familie Matton 'n groote buitenpartij, waarvoor we
vanmorgen 'n invitatie ontvingen. Wat 'n leventje toch!
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XIII
‘Miss Jet, 'n telegram.’
Mrs. Creech was 't salonnetje binnengekomen, waar de logée's niettegenstaande
't vroege morgenuur, al vroolijk aan 't musiceeren waren.
'n Blonde, blije ochtend was 't; de zon wierp breede bundels van licht door de open
ramen, zette de kamer in glans, vermooide er 't popperig ameublement, kaatste schel
in de spiegels, maakte 't veel verguldsel tot louter goud.
Jenny speelde; Jet zong; geen van beiden had Mrs. Creech iets hooren zeggen.
Jet bleef zingen, handen op den rug, 't hoofd 'n beetje meewiegend:
‘Nun schlinge in die Locken dein
Das grüne Band gefällig ein,
Du hast ja 's Grün so gern.
Dann weiss ich, wo die Hoffnung wohnt,
Dann weiss ich, wo die Liebe tront,
Dann hab ich 's Grün erst gern...’

Mrs. Creech verschikte wat op tafel, kwam dichter bij Jet en tegen haar arm stootend,
zei ze nog eens, dat er 'n telegram was gekomen.
‘'n Telegràm?’ Jet nam 't verbaasd aan, bekeek 't aan beide kanten, besluiteloos...;
zou dat wel goed nieuws behelzen...
‘Maak jij 't open,’ zei ze met lichte beving in haar stem tot Jenny, ‘'k Begrijp totaal
niet, wat 't zijn kan.’
Jenny, opstaand van de tabouret, deed het en starend op het bijna ongelooflijk
bericht, zei ze dof-zacht - 't klonk als 'n wanklank door de kamer, waar 't trilde van
zon en muziek - ‘Je Vader is ziek geworden, je moet overkomen...’
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‘Vader? ach nee, nietwaar.’ Grijpend uit Jenny's hand 't telegram, dat scheurde door
den ruk, las Jet 't zelf: ‘Vader plotseling ongesteld, overkomst gewenscht.’
Ze liet zich vallen op 'n stoel en tegen den rug verborg ze 't gezicht in haar arm.
‘Toe Jetje wees moedig.’ Jenny boog zich zorgelijk over haar heen, trachtte haar
op te richten. ‘Denk er niet 't ergste van... Kom, wees niet zoo vreeselijk verdrietig.’
Mrs. Creech schudde meewarig 't hoofd, nam troostend Jets hand in de hare. ‘Poor
little thing’.
Jet vermande zich; er moest immers gehandeld. Ze sprong op en vroeg bijna
gebiedend, of ze den ochtendtrein naar Queensborough nog kon halen. Vreemd klonk
haar stem, brandend-rood waren haar behuilde oogen.
Mrs. Creech keek naar 't penduletje op den zwartmarmeren schoorsteen, dacht
even na. - Hoorbaar werd 't geduldig tikken van het uurwerk. - ‘Als je onmiddellijk
gaat, haal je 'm wel; maar je zult je moeten reppen.’
Jet ging direct naar de hall, nam hoed en mantel van de porte-manteau. 't Was, of
ze even wegging voor 'n boodschap, naar de post of zoo.
‘Ik breng je natuurlijk weg,’ zei Jenny.
‘Gauw dan,’ haastte Jet, haar mantel aansjorrend.
Roerloos stond ze te wachten, starend naar 'n schilderij tegen den muur, zonder
dat één indruk van het vriendelijk dorpsgezicht in haar doordrong. ‘Vader ziek en ik
zoo ver.’ Het omklemde haar pijnigend met 'n vreeselijke angst... Natuurlijk, was 't
erg; anders lieten ze haar niet overkomen...
‘Jenny, kòm dan toch!’ riep ze half huilend aan de trap, slaande op één der treden.
‘Daar ben 'k al.’ Jenny kwam beneden.
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‘We hebben 't een en ander ingepakt, mevrouw en ik,’ zei ze, 'n handkoffertje
neerzettend in de hall.
‘Dank je... Heb je ook m'n reisbillet?’
‘Alles is in orde.’
‘Dag Mrs. Creech,’ zei Jet mat.
‘Good-bye, my dear’. 'n Hartelijke omhelzing deed Jet goed in 't angstgevoel, dat
haar verwarde, haar voortjoeg.
Mrs. Creech ging mee tot de voordeur, betuigde telkens haar spijt, niet mee te
kunnen gaan, nu ze toevallig alleen thuis was, gaf Jenny nog eenige wenken, wenschte
ten slotte Jet 't allerbeste met Vader.
Zenuwachtig en gehaast liep Jet naast Jenny voort, tot ze bij ‘Putney-Station’ 'n
auto konden bemachtigen.
‘Stap gauw in,’ zei Jenny... ‘Victoria-Station’, richtte ze zich tot den chauffeur en
maande tot spoed.
Met starren blik voor zich uitkijkend, zat Jet naast haar vriendin.
‘'t Werd Jenny ondragelijk; Jèt - en dat stille, onbewegelijke, was zoo in
tegenspraak. Ze nam Jet's hand in de hare: ‘Toe, zeg eens wat.’
‘Wat moet ik zeggen... ‘Ik weet niet, wat 't is,’ wanhoopte Jet; ‘'k heb 'n voorgevoel
van zooiets vrééselijks... ik durf 't niet zeggen... Jenny, verbééld je...., verbééld je
toch eens... O kind, daar zou 'k nóóit overheen komen...’
‘Zie 't niet zoo somber in,’ bemoedigde Jenny. ‘Kom Jet, jij bent de vroolijkste,
die ik ken, altijd ben je even levenslustig; en nu ineens 't hoofd laten zinken? Dat
màg immers niet... Waarom nu dadelijk 't allerergste gedacht. ‘Plotselinge
ongesteldheid,’ telegrafeeren ze. Misschien stuurden ze dat bericht in den eersten
schrik en is nu de toestand al veel beter.’
‘Vader leed den laatsten tijd aan duizeligheid; dat
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overviel hem soms ineens’, vertelde Jet gejaagd. ‘'t Is nog geen jaar geleden, dat hij
op 'n avond geheel buiten kennis raakte... Niets dan overspanning, geloof me. Is dat
ook werken, den heelen dag... En dan nog de noodige keeren dat hij 's nachts wordt
weggeroepen... ‘Plotselinge ongesteldheid’, 't is z e k e r erg, anders hoefde ik niet
terugkomen... 't Is natuurlijk gevaarlijk... Arme Vader... O Jenn' ik houd zoo dòlveel
van 'm...’
Jenny stelde voor: ‘Laat ik je naar Holland brengen; 't is ellendig voor je, die reis
alleen.’ Maar Jet wilde er niet van hooren.
‘Ik doe 't veel liever, dan alleen hier te blijven’, bekende Jenny; ‘ik geef er niets
meer om.’
‘Nee, ik wil 't niet’, hield Jet vol, hoewel de hartelijke bedoeling goed deed.
‘Verbeeld je, hoe dwaas tegenover Mrs. Creech, als we ineens alle twee weggingen...
Heusch, ik zàl moedig zijn. Ik w i l flink zijn... ik zal er 't beste van denken...’
‘Als je Vader beter wordt, kom je dan gauw terug?’
‘Ik beloof 't.’ 't Klonk éven hoopvol en blij. ‘'t Was éénig hier; wat hadden we 'n
prettigen tijd, hé?’
't Leek Jet, of ze sprak over dagen die lang geleden, dagen die heel, heel vroolijk
waren in vergelijk met nu. ‘Zeg’, vroeg ze. ‘wil je telegrapheeren, dat 'k thuiskom
vanavond?’
Ze hielden stil bij ‘Victoria-Station’; de trein stond klaar. Jet stapte in met 'n zucht
van verlichting. Op weg naar Vader, elke minuut nu dichter bij huis. Goddank!
‘'t Telegram is verzonden.’ Jenny kwam voor de coupé, waar Jet zat alleen, kleintjes
weggedoken in 'n hoek. Arme, zielige Jet...
‘Dag kind, 't beste met alles... Afschuwelijk, dat je weggaat.’ Jenny's stem stokte
in tranen.
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De portieren werden dichtgeslagen; de trein zette zich in trage beweging, gleed het
station uit.
Op 't perron stond Jenny te wachten op Jets laatsten groet; maar die bleef weg,
Tot 't ijzeren gevaarte in de ijle verte verdwenen was, staarde ze het na.
Toen kwam ze mismoedigd terug in 't Londensch gewoel, dat ineens uitdagend
en hinderlijk was geworden...
De avondtrein van Vlissingen stoof 't Weesperstation binnen. De stadstorens moesten
zooeven elf hebben geklankt.
Jets eenzame reis, waaraan geen eind scheen te komen, was voorbij. 't Weerzien
van Amsterdam, van al het oud-bekende, deed 'n hoopvolle gedachte gloren, dat haar
thuiskomst niet treurig zou wezen. Kòn 't wel anders?... Wat 'n veilig gevoel, na het
angstgejaag der laatste uren, zich straks prettig thuis te weten! Alles hooren van
Vaders ziekte en als 't beste verpleegstertje voor hem te zorgen... Zoo héérlijk-veilig...
Bijna vroolijk wipte ze de coupé uit en dragend haar weinige bagage, liep ze over
't perron, waar, lachend en druk pratend, de meeste reizigers voortgingen tusschen
verwelkomende familieleden.
D'r was niemand voor Jet; ‘enfin misschien buiten.’
Net zooals ze dacht: Frits met zijn spannetje! Attent, om 'r met Vaders coupeetje
te laten halen.
‘Zoo Frits.’
‘Dag Juffrouw.’ Frits nam z'n hoed af en alle vragen afsnijdend, zei hij dadelijk
met z'n bekende, gemoedelijkschorre stem: ‘Juffrouw Truus zit in 't coupeetje.’
‘O ja?... Mooi zoo. Rij ons maar gauw naar huis.’ 't Was Jet, of ze op 't oogenblik
niet anders kón zijn
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dan opgetogen. Ze zweepte er haar zenuwen toe op.
Naar huis!...
‘Dag Truus!’ Ze stapte in, sloeg direct met klappenden slag 't portier achter zich
dicht.
‘Dag Jet... dag Jet...’ Truus trok haar naar zich toe, omhelsde haar onstuimig en
op eens barstte ze uit in heftig snikken: ‘O kind!’ Toen liet ze haar los.
Jet zonk als verdwaasd neer, zonder iets te vragen.
Ze veerden voort in Vaders coupeetje.
Roerloos zat daar Jet. Donkere kringen walden onder haar oogen; de frissche blos
die altijd op haar wangen lag, was weggetrokken; haar adem ging stil en snel. Ze zag
naar Truus, wier lichaam schokte onder 'n overweldigend verdriet. Haar zakdoek
met beide handen tegen 't gezicht gedrukt, zei ze woorden, welke onmogelijk te
verstaan waren.
Jet hield haar vuist tegen 't portierraampje, dat hinderlijk rinkelde en ze zocht naar
troostwoorden. Maar ze kòn niets zeggen, ze kon niet. Nog aldoor klampte ze zich
aan 't vooruitzicht van 'n blij weerzien, en daarom durfde ze niet vragen naar 't leed
van Truus, niet reppen over den toestand van Vader. Verbeeld je, dat ze 't ééne woord
moest hooren, dat alle hoop te pletter ging slaan, ze zou er gèk van worden...
Het koetsje reed door de warme-lichte straten, waar 't gonzend rumoer van overdag
nu gedempt was, 't ging den hoek om naar de stille, grijze grachten, waar beweegloos
de boomen haar looverige tak-armen uitspreidden in den stillen Juni-avond.
Wat bij Jets vertrek nog in knop had gezeten, was tot vollen bloei gekomen.
Blijdschap over 't weerzien ondervond ze niet meer; elke gedachte leidde ver af van
elke blijdschap. In haar binnenste was het 'n felle
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strijd tusschen 'n sprankeltje hoop en 't nijpend voorgevoel van 'n groot verdriet.
M i s s c h i e n was al wat ze vandaag beleefde maar 'n angstige droom, waaruit ze
straks vroolijk ontwaken mocht... Maar waarom had dan Truus niet één woord van
bemoediging, waarom had ze zoo'n hartstochtelijk verdriet... Van overspanning?...
misschien vermoeiende dagen gehad... ja; want Vader was e r n s t i g ziek... O, wat
zou ze veel bidden, dat hij spoedig weer de oude mocht zijn, de sterke, flinke man,
dien ze geen van allen konden missen...
Nu stond 't rijtuig stil voor 't huis op de Keizersgracht.
‘Kom Truus...’ Jet huiverde van haar eigen matte stem, die de stilte brak. Ze ging
de stoep op, bekeek 't huis van onder tot boven... 't Oude, lieve huis...
Toen was geen woord meer noodig, om te zeggen, hoe 't met Vader was. Oneindig
treurig en somber strakten voor alle ramen gordijnen of blinden, alsof 't huis zelf
gestorven was, alsof 't voor goed de oogen gesloten had, waardoor eens het moedige
leven straalde.
Truus opende de deur met den huissleutel. Flauw licht fietste door 't kleurig glas
van de ganglantaarn.
Jet sleepte zich versuft binnen, bleef staan op de mat, of ze ergens kwam, waar ze
vreemd was.
De lange gang lag verlaten en stil.
Duidelijk klonk ineens het bekend gekraak van de huiskamerdeur, en Moeder
kwam naar voren, tenger moedertje, heel in 't zwart.
Jet liet zich in haar armen vallen en 't schrilde door de holle, hooge gang: ‘U hoeft
't niet te zeggen; Vader is dóód!’
Somber-drukte dagen kwamen in trage opeenvolging.
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Overgroote belangstelling bewees, hoe Dokter Vermeulen geacht en bemind was
geweest als medicus en als mensch door ieder, die hem leerde kennen.
‘Zoo plotseling, 't is ontzettend’, Jet hoorde 't telkens; maar nog altijd was 't, of 't
gezegd werd over 'n ander, wat dan natuurlijk óók trof, maar spoedig weer was
vergeten, omdat zoo'n sterfgeval niets had gebroken in je omgeving, in je zèlf.
Vader was er trouwens nog, en 't liefst was Jet bij hem, in de kamer, die met de
zwart-bekleede muren, den sterken geur van bloemen, met het geknetter der
vlammetjes op statig-blanke kaarsen aan een kapel deed denken. De doodenstilte
daar gaf rust, was draaglijker dan 't leven er buiten, dat tergend-gewoon doorging,
alsof 't je niet meedoogenloos had neergeslagen.
‘Flink is Jet’, zei bewonderend Jo tot haar man; maar Charles vreesde 'n heftige
reactie.
‘Wezenlijk, 't zou beter zijn, als ze goed uithuilde. Geloof me, dat ze 't voelt; ze
hield verbazend veel van Vader; misschien 't meest van jullie allemaal.
Jo ontkende 't niet, zei zelfs, dat Jet bij hem altijd 'n streepje vóór had. ‘Ze aanbad
Vader compleet...’
De droeve morgen kwam, waaraan Jet de gedachte aldoor van zich had afgeschoven.
Vader zou nu heengaan, voor altijd heen.
Vroeg knielde ze weer bij den doode. Ze bad niet meer, ze bewoog zich niet; ze
staarde alleen met groote, starre oogen naar 't tevreden, rustig gelaat, waarvan ze de
trekken onuitwischbaar wilde prenten in haar geheugen.
Nu ging Vader weg... en... Vader kwam nòóit, onherroepelijk nooit weerom...
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‘Jet’. Charles lag zijn hand op haar schouder en maande fluisterend: ‘ga nu naar
Moeder... kom Jet’...
‘Waarom?’ vroeg ze zacht.
Charles gaf geen antwoord; Jet begreep.
En zich buigend over den doode, drukte ze hartstochtelijk 'n kus op 't ijskoud
voorhoofd. ‘Dag Váder!...’
Toen ging ze haastig de kamer uit, als nagezweept. Maar op de trap begaf haar de
kracht; ze liet zich vallen, en 't hoofd tegen de treden, snikte ze...
Twee rouwmaanden gingen voorbij, stil en eentonig.
Moeder en de meisjes hadden besloten te verhuizen, 'n kleiner, geriefelijker woning
te zoeken.
‘'t Is maar goed ook,’ schreef Jet aan Jenny; ‘je weet niet, hoe verlaten ons huis
lijkt, nu Vader heen is gegaan. Geen gebel en geloop op de spreekuren, 't is dag aan
dag even vreemd; de bedrijvigheid, de gezelligheid hier is weg, niets is er dan
verlatenheid... O, als we aan tafel zitten, die ééne leege plaats, 't is of je er aldoor
naar kijken moet en denken aan hèm. Soms verbeeld ik me: Vader is op reis gegaan,
kan lang wegblijven; maar terugkomen doet hij zéker. Wil je gelooven, dat het me
opmontert? Tot je inziet, dat het begoocheling is en je eigenlijk nog ongelukkiger
bent dan te voren. Ik vind 't leven zoo hard en onbarmhartig en voel me als werd ik
bedrogen. De gedachte was zoo overtuigend in me: 't is iets heerlijks ‘léven’, niemand
en niets kon me uit dien waan trekken. Weet je uit de gebeden na de Mis: ‘wij smeeken
tot U, zuchtend en weenend in dit dal van tranen’? Ik heb m'n ooren wel dichtgestopt,
om 't niet te hooren. Maar nu weet ik 't ineens: de wereld is wèl 'n dal van tranen; ik
kan me indenken elk verdriet, ook heel verdriet als het mijne. Begrijp je al dit dwaas
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en droef gepraat. 't Is niet alleen zoo droevig in'me, omdat Vader stierf; maar óók
omdat er zooveel dood ging van m'n oude levenslust. Ik was 'n ondoordacht kind;
daarom was deze eerste harde les dubbel streng.’
‘Oom Philip, die Moeder met raad en daad bijstaat, heeft gisteren gezegd - Oom
kan gemoedelijk met ons redeneeren, doet me daarin wel eens aan Vader denken -:
‘Jongens, jullie begrijpt, 'n weelde, als 't tot nu toe was, kan 't onmogelijk blijven;
jullie kunt netjes, eenvoudig blijven leven; maar geen bokkesprongen maken, dat
spreekt van zelf.’
Wat kan mij 'n weeldeleven schelen; armoe zou 'k willen lijden, als Vader weer
bij ons was!
‘Later dacht ik over Ooms gezegde dieper na; toen heb ik Moeder voorgesteld in
betrekking te gaan, gouvernante te worden of zooiets. Je kent me: veel beteekenen
doe 'k niet; leeren was niet m'n fort, 't huishouden al evenmin; maar als kinderjuffrouw
of zoo iets kan ik wellicht wat presteeren. Maar Moeder zei, ik hoefde er niet over
te denken, de woorden van Oom Philip moest 'k vooral niet te zwaar opnemen; dus...
in functie van kinderjuf zie je me niet terug!’
Toe, schrijf weer gauw en geef nauwkeurig verslag van wat je iederen dag uitvoert.
Je hindert me volstrekt niet; integendeel 't leidt m'n gedachten af van dat ééne, wat
ik met al 't peinzen erover toch niet kan verhelpen.
Moeder heeft voorgesteld nog 'n maand of wat naar Londen te gaan; maar ik zou
niet willen, wéér zoo ver van huis. 't Is den eersten keer t e veel opgebroken. Heusch,
wanneer je ziek ben of je hebt verdriet, is 't nergens veiliger dan thuis.
Nu, dag Jenn'! Doe veel groeten aan Mr. en Mrs.
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Creech; bedank Mevrouw voor haar langen brief, zeg dat ik haar deze week nog zal
antwoorden. Groet ook de Mattons van me; kom je nog veel bij ze aan huis?
Dag m'n beste! Maak veel plezier, dan mis je me des te minder.
In den geest omhelsd door:
Je Jet.
P.S. Nog altijd vergat ik dit vertellen, dat 't met Gusta Hoorn weer ‘ins Reine’ is. Na
Vaders dood stuurde ze 'n briefje. (Ik zal 't tusschen m'n paperassen opzoeken en
copieëren.)
‘Beste Jet!
Uit de courant vernam ik het plotseling overlijden van je Vader, hetgeen me ten
zeerste trof. Van harte condoleer ik je; moge Onze-lieve-Heer je sterken, dit groot
verdriet - want 'n groot verdriet zal 't zeker voor je zijn - moedig te dragen.
Het bevreeemdt je wellicht, van mij 'n schrijven te ontvangen; maar ik wilde
zeggen: laat wat tusschen ons voorviel, vergeven en vergeten zijn. Alles wel
beschouwd had ik ongelijk. Daarom beken ik schuld en hoop, dat onze verhouding
weer worden zal zooals vroeger. We spreken elkander nog nader. Wees hartelijk
gegroet door:
Je deelnemende
Gusta Hoorn.’
Wat zeg je er van? 'n Heele overwinning voor iemand als Gusta! ik heb na dit
schrijven haar eenige keeren ontmoet; nu is 't weer, of nooit een sprookjesprinses 'n
kink in den kabel bracht!
Verleden week was 'k weer op krans (voor 't eerst
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na maanden). Toos, Dora, Truud en ik vinden dat Gusta nog als kranslid kan toetreden.
Schrijf ook even jou opinie.’
Uit Wilde Wingerd.
17 Augustus.
Eindelijk geslaagd met 'n woning naar onzen zin; 't moet 'n vriendelijk benedenhuis
zijn, in de van Breestraat. Je zou beu worden van dat zoeken. Als 't aan m i j had
gelegen, allang had 'k toegehapt; maar Moeder en Truus met haar oneindig geduld,
bléven ‘huizenkijken’, tot ze vanmiddag thuis kwamen met 't nieuws: ‘we hebben
gehuurd.’ 'n Verademing was 't!
Zus, verrukt over de komende verandering, is met Truus 't nieuwe huis in
oogenschouw nemen.
Tientje logeert de heele vacantie al in Zandvoort. De zeelucht zal haar goed doen;
ze zag er magertjes en pieps uit. Geblokt heeft ze om over te komen, alsof ze de
domoor van 'r klas is. Doch dat niet alleen: stellig geloof ik, dat ons Tientje meer
verdriet heeft van Vaders dood, dan iemand denkt. 'k Zie haar nóg op 'n middag van
school komen met twee bloempotjes, in elken arm één. Bloeiende margrieten waren
't.
‘Waarvoor?’ vroegen we.
‘Die zet ik op m'n kastje’, zei ze, en daar we weten, dat Tientje 'n zwak voor
bloemen heeft, was niemand verbaasd, dat ze daarvoor haar spaarduitjes aansprak.
's Avonds vond ik haar bezig. Vaders portret te omkransen met zwart lint. Aan
weerskanten stonden de bloempotjes.
Ze kreeg 'n kleur, toen ik haar overviel, maar 'k liet dadelijk merken, dat ik 't
schattig van haar vond. ‘Als ze verwelkt zijn, krijg je van mij nieuwe, hoor,’ beloofde
ik. ‘Dan staat Vaders portret altijd tusschen bloemen.’
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19 Augustus.
Ons huis is verkocht; de groote aanslagborden zijn weggenomen. 't Oude huis,
waarin we zooveel heerlijks beleefden, hoort nu aan 'n vreemd... Waarom toch is
Vader heengegaan en worden we hier verjaagd. Waarom wordt ineens zooveel
heerlijks weggerukt, zonder dat 't met g e w e l d kan worden tegengehouden. Je zoudt
't leven haten, waarin 't geluk zóó wankel is en onzeker. Ik kàn er niet in berusten;
ik voel me zóó opstandig. Zoo was 't ook vroeger, wanneer me op school 'n straf
werd gegeven, die te streng leek. 'k Ben koppig en hatelijk tegen ieder, die me in den
weg loopt. En... ze dragen toch 't zelfde leed als ik, maar ze kunnen 't zooveel
moediger dragen, ze voelen vast niet dien geweldigen opstand in zich.
Truus vroeg, of 'k meeging naar de van Breestraat; ze moest 't een en ander meten
voor 't plaatsen der meubels.
‘Dank je,’ heb ik gezegd: ‘'t nieuwe huis intresseert me geen lor. Kwak er alles
neer, schots en scheef; 't kan me niets schelen.’
‘Hè Jet,’ was al wat Truus zacht-verwijtend zei. 't Was misschien beter geweest,
als we flink ruzie hadden gekregen...
20 Augustus.
Ik heb spijt over de kwade luim van gisteren, tracht 't op allerlei manier weer goed
te maken. Vervelende werkjes neem 'k Truus uit de hand, en als 'n gedwee schaap
ben ik vanmiddag met Moeder naar de ‘van Bree’ gegaan. Toen we daar liepen door
de leege, vreemde kamers, had 'k ineens zoo'n medelijden met Moeder en 'k heb
gezegd: ‘Moedertje, u zult zien, we maken 't
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wel gezellig; u krijgt nog wàt 'n prettig leven met uw dochters... Ach, ik meen 't niet,
als 'k zoo afschuwelijk vervelend ben.’
Toen barstten ineens m'n zenuwen los in 'n onbedaarlijke huilbui. Ik kòn niet meer.
21 Augustus.
Vanmiddag vond ik, in m'n kast rommelend, de copie voor het kinderboek; die
dóórlezend herleefde ineens de lust tot schrijven. Maar 't werd zoo'n tragische
geschiedenis, dat ik den heelen boel weer verscheurde en in de prullenmand gooide.
'n Kinderboek zonder lach en vroolijkheid... Stel je voor!
23 Augustus.
Frits is afscheid komen nemen; hij gaat in betrekking bij 'n dokter buiten de stad.
Stoere Frits, die 'k zoo dikwijls in regen en wind met vroolijk gezicht op den bok
zag zitten - Frits in z'n functie van Dokter Vermeulen's koetsier was bepaald 'n
bekendheid - hij leek 'n schooljongen, toen hij met dikke tranen in de oogen, ons de
hand drukte ten afscheid.
‘'t Ga je goed, beste kerel,’ zei ik, z'n hand schuddend.
‘Al gaat 't nòg zoo goed, juffrouw; 'k zal nooit de familie Vermeulen vergeten.’
Toen ging hij.
24 Augustus.
Dat nu juist tante Louise moest komen, toen ik m'n schijntje geduld had verzameld
en de gordijnen van onze zaal aan 't verkorten was, om ze voor de zijkamer van 't
nieuwe huis pasklaar te maken.
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‘Kijk, dat doet me plezier.’ Zóó kwam ze binnen. ‘Ben je gordijnen aan 't vernaaien?
Verstandig, heel verstandig, dat Moeder jullie leert aanpakken.’
‘Ik doe 't uit eigen beweging, tante. 't Hoefde volstrekt niet, de behanger mocht 't
doen; maar ik heb 't Moeder voorgesteld.’
‘Zoo ... des te beter... Behangerswerk betaal je peperduur tegenwoordig, en ... 't
is nu de kwestie, om op de kleintjes te letten!
‘Gut tante, totaal niet; “geen bokkesprongen”, heeft oom Philip gezegd; volstrekt
niet, dat we 'n dubbeltje hebben om te draaien, voor we 't uitgeven.’
Die zàt!
Tante boog critiseerend over m'n werk. Gejaagd joeg 'k den naald door de stof.
Daar had je de poppen aan 't dansen! ‘Maar kind, wat 'n koeiesteken! en wat 'n
luie-naaistersdraad! Hoe is 't in vredesnaam mogelijk...’
Ik wilde me nu eens bedwingen, ging kleinere steken nemen, knapte 'n eind van
den draad af.
Moeder kwam binnen en Tante, poeslief, zei: ‘Zoo Gertrude, hoe gaat 't je? Henriët'
komt dadelijk; ze moest naar de modiste, de bloemen op d'r tokje waren zóó
verschoten 't Zal 'r plezier doen, als ze haar petekind - o dat peetschap! - zoo ijverig
bezig ziet. Ik zeg maar: 'n sterfgeval kan heel treurig zijn, tóch brengt 't dikwijls
uitstekende gevolgen te weeg.’
Dat was te kras! ‘Tante, wat banaal, wat vreeselijk ongevoelig! Verbeeldt u u, dat
Vaders dood noodig was om mij aan 't naaien te zetten?? Hier - 't gordijn ging tegen
den grond - geen steek doe 'k er nog aan!... Uitstekende gevolgen, stel je voor...’ De
kamer liep ik uit naar de eetkamer, waar Truus aan 't pakken was, en
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stampend op den houten vloer, viel 'k uit: ‘Die tante Louise toch, je zou d'r...’
‘Leg je weer met 'r overhoop? lachte Truus. ‘Kind, denk maar, ze is niet wijzer.’
26 Augustus.
Ons huis krijgt hoe langer hoe onooglijker aanzien. Verscheidene meubels, die we
niet meer kunnen plaatsen, zijn naar de verkooping gegaan. Gek, dat 't je ter harte
gaat, zoo'n dood meubel te zien wegdragen; 't is, of al die vertrouwde dingen om je
heen, 'n stukje levensgeluk uitmaken.
27 Augustus.
Gusta is voor 't eert op krans geweest. Louise van Leeuwen, die in vacantie is, kwam
ook. Had Jenny niet gemankeerd, onze klas was weer voltallig geweest.
'n Vreemd, ‘unheimisch’ gevoel overmeesterde me toch, toen 'k daar met m'n
verdriet zat tusschen de vroolijkheid van de anderen, met m'n sombere rouwjapon
tusschen de zomersche toiletjes.
31 Augustus.
De laatste dag in ons huis! 't Is Koninginnedag. Hinderlijk dat feestgejoel, dat
dreunend klokkenspel en het gewapper van die vlaggen. Morgen gaan we hier weg,
sluiten we 'n vroolijk, onbezorgd leventje onherroepelijk af.
3 September.
't Nieuwe huis is betrokken en we hebben 't reusachtig druk. Gelukkig komt er wat
orde in den verbazenden rommel der eerste dagen; 't lawaai van sjouwende en
hijschende mannen hooren we al niet meer. Versuft sta 'k soms te kijken, is 't, of we
'n vreemd huis komen
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inrichten en straks weer naar de Keizersgracht terug zullen gaan. Als 't eens waar
was!
5 September.
Vaders verjaardag... Wat 'n heele andere, wat 'n feestlijke dag was 't verleden jaar!
Toen stonden de vazen in de zaal vol rozen, Jo had 'n prachtig stuk ingestudeerd,
Zus en Tientje hadden 'n versje.
Nu zijn we naar 't kerkhof geweest, we hebben den grijzen steen van Vaders graf
met frissche bloemen bestrooid. Uit de grauwe, mistige lucht viel 'n saaie motregen,
àlles stemt vandaag melancholiek. 't Was of de bloemen op Vaders graf geen bloemen
waren, maar èlke bloem 'n troostlooze gedachte.
6 September.
Moeder is ziek geworden. 't Was te voorzien; het werken van de laatste dagen moest
opbreken. Moeder is iemand, die rustig leven moet; we hebben haar immers nooit
sterk en flink gekend. Arm Moederke!
Truus en ik zullen haar verrassen, en de suite keurig op orde brengen, eer ze
beneden komt. 't Zal 'n pleistertje op de wonde zijn!
11 September.
De kamers zijn klaar en zien er werkelijk vriendelijk uit. Vooral in de serre met witte
tuinmeubeltjes, met de geelgenopte gordijnen en 't uitzicht op den tuin is het 'n aardig
zitje.
Kwam Moeder nu maar beneden; maar ze is nog erg zwak en klaagt over
aanhoudende, zware hoofdpijn.
13 September.
We hebben 'n ruststoel in de achterkamer gezet en
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nu ligt Moeder daar, terwijl Truus en ik de bovenverdieping op orde maken.
15 September.
'n Warme, zonnige dag; de dokter gaf onze zieke toestemming voor 'n wandelingetje.
Moeder leek oud geworden, toen ze zoo langzaam, langzaam voortging aan den arm
van Truus.
We hebben onze buurt wat nauwkeuriger opgenomen, deden voor elkander, of we
er veel belang in stelden.
Truus ontdekte, dat 'n paar huizen verder Willem Wolters z'n kamers heeft. ‘Gut
Jet’, plaagde ze - natuurlijk 't scènetje indachtig, dat zich vóór m'n vertrek naar
Londen afspeelde!
't Was volstrekt geen nieuwtje; ik ontmoette hem al 'n paar keer, dan liepen we
samen op; maar noch 't één noch 't ander geeft reden, dat Truus me zoo veelbeteekend
moest aankijken.
20 September.
Op 'n kleinigheid na zijn we aan kant, en Moeder is gelukkig zoo goed als hersteld.
'n Beetje meer voelen we ons ingeburgerd hier, nu de kamers zijn aangekleed met
de bekende meubels van 't oude huis.
'k Geloof, dat de laatste weken me hebben omgetooverd tot 'n huishoudster. Hoe
kan 't eigenlijk bestaan! Soms vergelijk ik me met 'n jong, vurig paardje, dat wordt
getemd; 't wil niet; maar 't m o e t !
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XV
Met den zomer was 't gedaan, 't werd 'n onstuimige herfst. Urenlange regen geeselde
de huizengevels, plaste kletterend neer op de straatsteenen, vormend groote plassen,
die trilden in den wind. 'n Dolle storm joeg door de lucht, deed de takken der boomen
zwiepen en de verschrompelde bladeren rondom neerfladderen.
'n Eentonige Zondagmiddag was 't, nu 't buiten zoo onopgewekt uitzag.
‘Jet’, vroeg Truus, ga je mee vòòr tafel nog even naar de kerk? Er is Aanbidding;
misschien komt er niet van, om vanavond naar 't Lof te gaan.’
‘Goed.’ Jet klapte 'n boek dicht, waarin ze meer had gebladerd en ezelsooren
gemaakt, dan gelezen. Ze hield anders veel van lezen, ze kon òpgaan in 'n boek, maar
dit was saai en ijselijk geschiedkundig met telkens 'n opsomming van data en plaatsen.
't Rook daarbij zoo oud, 't papier was al geel geworden. Jo had vergeten naar de
biblotheek te gaan, en zoo had Jet zich moeten vergenoegen met het eenig boek, dat
ze uit Vaders verzameling nog niet gelezen had. Den triestigen invloed van 'n
Zondagmiddag, met 't staag geluid van neertikkende en uitspattende droppen, was
er echter niet door verdreven. Nee, dan liever 'n roman, waarin je de menschen voelde
leven - geen menschen uit 't grijs verleden; maar twintig-eeuwsche menschen, met
wie je méé kon leven - zoo'n boek, dat je heelemaal absordeerde en telkens 't
verborgen verlangen aanvuurde, zèlf weer te schrijven.
Jet ging zich klaar maken. ‘Wat 'n stortbui!’ zei ze, de voordeur openend; ‘zouden
we er doorgaan?’
Truus keek in de grijs-grauwe lucht - kon er nog
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'n zonnestraaltje dóórbreken? - Ze stak haar paraplu op. ‘Kom, 't is dichtbij; smelten
zullen we niet.’ En ze gingen.
't Was tamelijk leeg in de groote, stille kerk; hier en daar knielde iemand in den
schemer van 't late middaguur.
Jet volgde Truus, die naar voren liep tot dicht bij 't altaar met veel kaarslicht en
bloemenhulde voor den verborgen God van Liefde.
Buiten vlaagde de Noordenwind hoog door de lucht; hier ademde alles vrede en
rust. Het noodde tot vertrouwelijk bidden.
Jet knielde neer, keek 'n oogenblik verstrooid rond; maar zag toen op naar de
blanke Hostie tusschen het flonker-geschitter van goud en edelsteenen, en ze verdiepte
zich in Hem, die zich grenzenloos vernederde terwille van ondankbare
menschekinderen... Hier leefde Jezus, die eens de glorie was van haar eerste
Communniedag. Nooit meer had ze Hem zóó nabij gevoeld, als toen, dat ze Zijn
blank bruidje was geworden...
... Hoe ze nu op dezen stormigen herfst-middag ineens moest denken aan dien
verren lente-morgen vol zon... Maar hier troonde immers Hij die steeds dezelfde
bleef, Hij, dezelfde rijke Koning, die haar op dien glorie-dag gemaakt had tot
koningskind...
Geboeid bleef ze opzien, overdenkend dit groot liefdemysterie, en 'n veilig gevoel
kwam over haar van 'n Macht, die waakte, die zorgde over haar kleinheid. Toen,
voor 't eerst na Vaders dood, drong 't zich naar haar lippen, werd 't haar éénig
verlangen: ‘Uw wil geschiede, in alles...’
Opeens werd haar gedachte afgeleid. Wat zou Truus hebben?’
Ze keek opzij, zag haar aandachtig bidden, handen
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voor 't gelaat; maar 't leed geen twijfel, zooeven had ze 'n snik gehoord. Misschien
dacht ook Truus aan Vader, klaagde ze haar nood... Zou er nog iets anders haperen?
Ze was de laatste dagen bizonder afgetrokken, zoo onnatuurlijk, zoo heelemaal niet
Truus...
Toen ze weer buiten liepen, kwam Jet onomwonden met haar vraag voor den dag:
‘Truus, waarom heb je verdriet?’
De regen was veel minder; ze konden kalmer praten dan straks.
Truus keek verwonderd; dat Jet iets had gemerkt speet haar. ‘Daar moet je maar
niet naar vragen,’ zei ze.
Doch Jet hield vol... ‘Om Vader?’
‘Ook al.’
‘Dus nog om iets anders?’
‘Iets wat 'k wezenlijk niet zeggen kan. Als je alles wist, zou je me zeker gelijk
geven.’
Jet bleef aanhouden, niet uit nieuwsgierigheid; maar uit belangstelling, uit
echt-gemeend verlangen Truus te helpen, als ze kon. ‘Misschien kan ik iets voor je
doen.’
‘O nee, onmogelijk... Waarom zou ik 't dus zeggen en je er mee lastig vallen.’
‘Vertel 't dan alleen, om je hart uit te storten,’ zei Jet met overtuiging. ‘Je leeft
zoo voor je eigen, nooit spreek jij met iemand. Heb je er heelemaal geen behoefte
aan?’
‘Jawel; maar ik vind altijd: laat ieder z'n eigen leed dragen; waarom moet 'n ander
er óók over tobben...’
‘Omdat gedeelde smart halve smart is... Kom, spreek ronduit; dadelijk zijn we
thuis, ik weet 't wel, dan is er natuurlijk geen denken meer aan.’
Truus weifelde, voorzag 't wèl als 'n verlichting, wanneer
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ze haar geliefd geheim kon uitzeggen. ‘Veronderstel je niets?’
‘Veronderstellen? 'kHeb geen flauw idee, wat 't zijn kan.’
‘Ach, dan is 't ook veel beter, dat je 't niet te weten komt.’
‘Truus, vertrouw me; heusch, ik zal zwijgen,’ probeerde Jet nog, en ze weerhield
haar, om over te steken en op huis aan te loopen, ‘Kom, zit er niet over te piekeren;
maar zèg 't.’
Toen liet Truus zich overhalen, bekende ze eenvoudig met haar lieve, zachte stem:
‘Door Vaders dood is m'n grootst verlangen verijdeld.’
‘Welk verlangen?’
‘Ik wilde naar 't klooster...’
‘Naar 't klóóster? Truus, naar 't klóóster? werkelijk?’
‘Ja heusch; liever vandaag dan morgen, bij weesjes b.v. of bij zieken, je zoo
heelemaal geven, niets meer vragen voor je zelf, dan te mogen zorgen voor die arme
stakkers, héél den dag voor ze te werken... Maar wat geeft 't of 'k er naar verlang, 't
is onmogelijk dat ik weg ga: ik kan thuis immers niet gemist, dat zie 'k véél te goed.
'k Heb gedacht over vreemde hulp; maar, - in zoo'n klein huis - Moeder zou zoo
iemand voortdurend om zich heen hebben... Néé, m'n stellige overtuiging is: ik moet
blijven bij jullie, en voorloopig met de kleine werkkring thuis tevreden zijn... Later
misschien...’
‘Ben ik 'r dan niet?’ Jet bleef staan, dacht op 't oogenblik aan niets anders dan
Truus te helpen.
‘Jij? Ach Jet, 'n bovenste-beste ben je, heusch, en ik ben overtuigd, dat je 't goed
meent; maar ik geloof, dat 't voor jou iets verschrikkelijks zou zijn, om 't huishouden
waar te nemen, zooals ik dat nu doe. Helpen is nog heel wat anders dan dat de zorg
op je neerkomt.’
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‘Als 'k geen huishoudster ben, kan ik 't toch worden? Wat moet, dat moet; en wanneer
'k bepaald iets wil, dan gaat 't wel. Nu moet je zelf maar weten, of je me leeren wilt.’
‘Je spreekt in 'n opwelling.’ Truus' stem klonk tòch gelukkig; haar verlangen was
zóó groot, scheen iederen dag dringender te worden.
‘Nee, niet in 'n opwelling, niet in 'n vlaag. Dacht je, dat 'k niets voor je over had?
Ik ben niet zoo sentimenteel, om m'n zusters om de hals te vliegen, ze “lieve schat”
en “engel” te noemen; maar als 't er op aankomt, heb 'k heusch wel wat voor jullie
over, 'n heelen boel, hoor.’
Truus greep stevig Jet's arm, ze keek haar 'n oogenblik diep in de oogen, en ‘dag
Jet’ zei ze ineens heel hartelijk.
Toen begonnen ze alle twee te lachen.
Ze liepen naar huis. Jet drukte op 't ivoren belknopje.
‘Zeg niets aan Moeder, aan niemand,’ vroeg Truus; ‘laten we den tijd maar
afwachten.’
‘Uitstekend’, zei Jet en ze stapte binnen met het vast besluit, zich te offeren en
zoo voor Truus 't geluk te erlangen.
's Avonds, toen ze op haar kamer kwam, waar Zus in 't pitch-pine ledikantje sluimerde
als 'n roos, en ze neerknielde voor 't avondgebed, dacht ze zich de toekomst in, zooals
die wachtte, wanneer Truus weg zou gaan en zij haar ledige plaats moest innemen.
T r u u s weg ... naar 't klooster... Ze had eens hooren zeggen, dat Onze-lieve-Heer
de liefsten voor zich vroeg...
Dikke tranen gleden bevend langs Jets wangen.
Maar toen, opziend naar 't kruisbeeld, waarvoor ze knielde, opziend naar den
doodsbleeken, bloedenden Jezus,
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vond ze kracht, herhaalde ze stil voor zich heen, wat ze 's middags had leeren zeggen
met volle overgave: ‘Uw wil geschiede... Ook in dit nieuwe offer...’
Jenny was van Londen terug; Jet ging haar verwelkomen met 'n groote bouquet van
witte en lila chrysanten.
De kamer binnenkomend, waar Jenny, druk redeneerend troonde in 'n kring van
tantes, neven en nichten - Jenny was 'n groote familie rijk - had ze gevoeld, hoe
heerlijk deze thuiskomst was in vergelijk met de hare. Maar om in niets de vroolijke
stemming te storen, was ze opgewekt mee gaan praten.
‘O, daar heb je Jet!’ had Jenny geroepen. ‘Dag Jèt!’ Er had in haar spontane
omhelzing veel meer gelegen dan 't enkele: ‘dag Jet’; maar de tegenwoordigheid van
zooveel vreemden weerhield haar, zich vrij uit te geven.
‘Kom naast me zitten, zeg; hier op den divan; arm in arm, net als twee gelieven’,
had ze oolijk gepraat en Jet naar zich toegetrokken.
De heele kring had gelachen; maar Jet zag gelijkertijd meelijdende blikken vallen
op haar rouw.
't Was tòch leuk weer zooveel over Londen te hooren; ze zat er met plezier naar
te luisteren. Sympathiek van Jenny juist over die dingen te spreken, die zij - Jet - nog
gezien en van genoten had.
Vóór haar vertrek sprak ze met haar vriendin af, dat ze den volgenden avond het
nieuwe huis zou komen zien. Daarna zouden ze samen naar Toos gaan, om krans te
houden.
Den volgenden dag haastte zich Jenny, na tafel vlug weg; klokke half zeven belde
ze al aan 't huis in de ‘van Bree’.
Jet deed zelf open; Catrien, de meid - ze deden 't
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nu met één - was net uitgegaan op 'n boodschap.
‘Hemel wat vroeg!’ lachte ze. ‘Heb je gedacht 'n kasteel te moeten bezichtigen!
In tien minuten zijn we rond, hoor, in drie, als je het 'n beetje gauw doet!’
Jenny, in grijs najaarscostuum, 'n coquet, groen hoedje, - in Londen gekocht - op
't blonde haar, stapte binnen. ‘Nee, ik dacht, we kunnen dan vroeg van huis gaan.’
Druk voeten vegend, voegde ze er half fluisterend aan toe: ‘'k Heb je nog 'n màssa
te vertellen.’
‘Hè, 'k verheug me op onze wandeling’, deed Jet gemeend-vroolijk; ‘'t is
schappelijk weer, hè? 'k ben er vandaag nog niet uit geweest.’
‘Zóó druk gehad?’
Truus en ik hadden 't er opgezet vandaag de kasten in 't sous-terrain op orde te
krijgen, en dat zijn er zoo'n stuk of vier, vijf.’
Jenny keek even verbaasd; was 't Jet Vermeulen - de zorgelooze, dolle
Jet-van-school -, die daar praatte?
Jet opende de deur van de achterkamer, waar de heele familie present was, en ook
‘Miet’, die achter den rollenden bal van Zus dolle sprongetjes maakte, niet ontbrak.
't Licht was op en de gashaard gloeide in rosen schijn; 'n waas van huiselijkheid
hing over de kamer.
‘Wat echt gezellig hier’, praatte Jenny enthousiast... ‘Zoo Mevrouwtje, hoe gaat
't u? dag Truus, Tientje, dag Zus - hola poes, 'k zou over je vallen - Hoe is 't met
jullie allemaal?... Hier, voor elk wat uit Londen; 't is maar 'n aardigheidje, hoor, geen
kostbare dingen.’
Ze deelde pakjes rond, bracht vroolijkheid en afleiding mee. Aandachtiger keek
ze rond. ‘'n Eenige huiskamer; zoo smaakvol ingericht.’
‘Hebben Truus en Jet 't niet uitstekend klaargespeeld?’ vroeg mevrouw Vermeulen
met rechtmatigen trots en
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toen met 'n knipoogje: ‘Onze Jet wordt zoo'n goeie hulp.’
Moeders waardeering deed goed; 't was Jet aan te zien.
Gezellig dronken ze met elkander thee.
't Lief en leed van de laatste maanden werd te berde gebracht, 't vele verdriet met
zachte, voorzichtige woorden. Tot Jet ten slotte haar vriendin meetroonde, om verder
't huis te gaan zien.
‘Leuk nestje is 't; echt knus’, praatte Jenny, toen ze de familie goeien dag kwam
zeggen, ‘'k Zou hier best willen zitten.’
Mevrouw Vermeulen trok het in twijfel; als je zoo'n prachthuis bewoonde als de
Hooydonks, wilde je toch niet ruilen met 'n dood-eenvoudig benedenhuis als dit.
Gearmd gingen Jet en Jenny door de rustige straten van de ‘nieuwe buurt’, op weg
naar Toos, die in 't begin van het Singel woonde.
En toen ze 'n tijdje zoo liepen, kwam Jenny met het geheim voor den dag, dat al
twee volle dagen haar op de lippen brandde. Ze had er vanzelf tegenop gezien, 't Jet
te vertellen, omdat voor haar 't verblijf in Londen zoo treurig was geeindigd en zij?
ze had er juist 't geluk gevonden!
‘Hoe maken 't de Mattons?’ vroeg toevallig Jet, en zoo werd de brug gelegd, waar
Jenny nu maar overheen had te loopen.
‘O, bèst gelukkig... 't Is over hen, zie je, dat 'k iets te vertellen had.’
Jet, door Jenny's opgewonden blijheid al iets vermoedend, keek haar recht in de
oogen... ‘Zóó, over de Mattons?.., Wil 'k raden?’
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‘Da's goed!’ Jenny's oogen flonkerden... ‘Zeg, wat dènk je er dan van?’
‘... Dat onze Jenny Hooydonk mettertijd wordt “M r s . H e n r y M a t t o n ”.’
‘Ja!! Kind, wat 'n inzicht heb jij!’
‘Gefeliciteerd, hoor!’ Jet kneep in Jenny's arm - naar ouder gewoonte - praatte
druk en enthousiast, hoewel de gedachte opkroop: ‘alwéér een weg.’
Jenny vertelde hoe alles in z'n werk was gegaan, hoe Henry en zij dadelijk
sympathie voor elkander hadden gevoeld, dat langzamerhand die sympathie was
geworden echte liefde, en ze vóór haar vertrek 't jawoord had gegeven. ‘Want zie je,
Henry is 'n schàt,’ dweepte ze; ‘als je 'm door-en-door kende zooals ik, zou je 'm ook
'n b i z o n d e r iemand vinden... Hij komt natuurlijk zoo gauw mogelijk kennis maken
met m'n familie; binnen zes weken zal het 'n publiek engagement zijn.’
Nu ze eenmaal over de brug was, praatte ze door, opgewonden en verrukt, vertelde
ze ook: ‘Binnenkort komen Dolly en Grace; dan gaan we elken dag met z'n viertjes
uit, zeg. O kind, ik kan m'n geluk niet òp!’
‘Wat leuk toch,’ zei Jet; maar 't klonk niet zoo van harte. Ze voelde: de vriendschap
met Jenny ging aan 't brokkelen, kon onmogelijk blijven zooals vroeger.
‘Hoera! daar is ze!’
Toos, Dora, Gusta en Truud, die meer dan 'n kwartier op den uitkijk hadden gestaan,
kwamen zelf met breeden zwaai de voordeur openen en verwelkomden luidruchtig
de ‘verrezen presidente’. In de voorkamer hamerden twee broers van Toos 'n marsch
op de piano. 't Was 'n leven in de gang, of 'n jongensschool was losgelaten! Tot
mijnheer Verhoeven om den hoek van z'n kantoor-
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deur riep - zonder eigenlijk te weten, wat er gaande was -: ‘Is 't bijna uit met dat
helsch lawaai? ik heb menschen bij me, we kunnen elkanders woorden niet verstaan.’
Dicht ging de deur en ineens werd 't kalmer. Alleen Toos bleef giegelen, fluisterend:
‘'t Zijn Engelschen; Jenn' je moest even gaan helpen, Vader zit bepaald in zak en
asch; vanmiddag heeft hij beweerd, dat 't Engelsen hem glad is ontgaan!’
‘Ooo!’ kwam Frans Verhoeven tusschen beide; ‘dan is dàt reden, dat ze elkaar
daarginder niet verstaan, niet o n s “helsch lawaai”.’
Uit ‘Wilde Wingerd’.
10 Januari.
Truus heeft Moeder verteld dat ze naar 't klooster gaat.
‘Ik zou je raden,’ had ik gezegd, ‘er Moeder nu op voor te bereiden, je zou dan
wellicht met Paschen kunnen gaan.’
‘Met Paschen al?’ Truus' oogen tintelden van geluk. ‘Vind je me geen groote
egoïste, zeg?’
‘Jij, en egoïste, hoe kom je 'r op! Als je 'n egoïste was, zou je niet aan 'n werkkring
beginnen, die één en al opoffering is.
Zoo dacht ik er over.
15 Januari.
Jenny's verloving is publiek. Vanmiddag was er receptie. Wat stond ze er verrukt
naast haar slanken gentleman; wat straalde 'n geluk en zonnigheid om beiden heen.
't Was er zóó vroolijk, zóó feestelijk, dat 't wel leek of in 't leven geen verdriet en
teleurstelling bestonden.
Ik bleef 'n poos met Jenny praten. ‘Zeg,’ zei ze
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ineens en ik herkende haar als de oude, malle Jenn' van school, met wie je kon lachen,
dat de bank er van schudde - ‘van Tiel is 'r geweest, er kwam geen krakelingetje
meer uit 'r hoed en 't sleepje was óók verdwenen. Kan je 't je voorstellen?!’
30 Januari.
Jo heeft 'n kindje!! ‘Paul’ heet 't, naar Vader. Charles schrijft: ‘'t is 'n zwartkopje, 'n
echte Vermeulen, die sprekend op z'n moedertje lijkt.’
Jo aan de piano, Charles met z'n viool, dat kan ik me levendig voorstellen; maar
die twee met zoo'n kleinen peuter, dat moet 'k eerst zien! Moeder en Truus zijn nu
naar Frankfort; 't zal wel zomer worden, eer ik er kom.
En ‘Tante Jet’ is zóó benieuwd naar klein Paultje!
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XVI
Mijnheer en Mevrouw Hooydonk zouden ter eere van Jenny's verloving 'n
jongelui's-diner geven; op voortdurend aandringen van Henry en Jenny, had ook Jet
de invitatie aangenomen.
‘Kom’, had Jenny gepraat, ‘je moet je niet gaan afzonderen, daar ben je veel te
jong voor. Trouwens je bent in den lichten rouw en kunt best aan dergelijke feesten,
die 'n intiem karakter dragen, deelnemen.’
Jet had opgeworpen, dat ze eerder in den lichten rouw waren gegaan, om Tientje
en Zus, die zoo jong waren; 't had niets gegeven.
En Jet was gegaan, in 'n wit japonnetje, door de naaister gemoderniseerd en
opgesierd met paarszijden ceintuur, waaruit 'n bouquetje keek van fluweelige pensée's.
'n Vroolijk feest was 't. Over de rijkgedekte tafel, met zacht-kleurige bloemensier,
met zilver- en kristalgeflonker op 't zijïg damast, klonk opgewekt 't Hollandsch en
Engelsch. Tot hilariteit van de gasten, moesten de verloofden zich oefenen in elkanders
moedertaal.
‘Henry, 'k heb vrees, dat vrouwlief later den boventoon zal voeren,’ sloeg 'n neef
van Jenny den spijker op den kop; ‘ze brengt 't er vrij wat beter af dan jij!’
Henry klaagde, dat Hollandsch 'n onleerbare taal was. Jet troefde hem, met te
verzekeren dat hij verstandiger had gedaan, z'n oog niet op 'n Hollandsch meisje te
laten vallen, waarop Henry dadelijk reägeerde: ‘Jenny was such a charming Dutch
girl’.
‘Heb je 'n aardigen tafelheer?’ vroeg Jenny, toen tusschen diner en dessert 'n kopje
mocca werd gebruikt in 't salon, en ze met Jet even alleen stond.
‘Willem Wolters? zeker heel aardig... Waarom heb
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je dien nu juist naast mij gezet.’ - Ze wist, dat Jenny de tafel had geregeld; en wist
ook dat 't thuis geplaag zou geven.
‘Nou, ik dacht zoo: buren, dat past aardig bij elkaar. Je moest toch naast iemand
zitten!’ draaide Jenny, wel wetend, dat ze er Willem 'n enorm plezier mee had gedaan.
De prettige stemming bleef, heel den avond, en Jet amuseerde zich beter, dan ze
vooruit had gedacht.
‘... In 't najaar hopen we m'n vrouw en ik allen, die dit feest opluisterden met hun
tegenwoordigheid, op Jenny's bruiloft terug te zien’, zoo eindigde de gastheer 'n
hartelijke speech. ‘Moge de animo, de vroolijkheid even groot zijn als op dezen
avond, dan zullen wij beiden - en 't bruidspaar natuurlijk in niet mindere mate - 'n
groote voldoening smaken. De gedachte aan Jenny's verlovings- en huwelijksfeest
zal dan bij ons allen steeds blijven in vroolijke herinnering.’
Er werd op geklonken en gedronken.
‘Ad fundum!’ riep 'n student aan 't eind van de tafel, en ‘Lang zullen ze leven!’
klonk 't met flinke, opgewekte stemmen, waaruit 't meenen sprak.
Om elf uur kwamen de rijtuigen. De gasten trokken succesievelijk weg, meenemend
elk z'n deel aan de feestvreugde.
‘Ga jij met 'n rijtuig?’ vroeg in de kleedkamer Willem Wolters aan Jet.
‘Nee, met de trem’, zei ze eenvoudig.
Moeder had wel voorgesteld, 'n rijtuig te sturen; maar Jet had 't afgeslagen: ‘'t is
totaal onnoodig, hoor Moeder.’
Willem bood zich aan als geleide. ‘O, heel graag’, zei Jet. Ze sloeg 'n avonddoekje
om met wapperend veeren randje, dat zich vormde als 'n lijstje rond haar gezicht.
Leuk stond 't!
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Willem hielp aan haar mantel.
‘Ziezoo, reisvaardig?’
‘Om u te dienen, mijnheer’, deed Jet hoffelijk, en ze ging nòg eens afscheid nemen.
Buiten stelde Willem voor om te loopen, waar Jet niets tegen had. 't Frischte je
op.
't Was 'n heerlijk-mooie avond; veel sterren pinkelden hoog boven de huizenrijen
aan 't stille firmament. De stadsdrukte was tot avondrust gekomen.
Willem sprak met Jet na over 't feest... ‘'t Was bepaald héél gezellig, vond je niet?’
‘Ja 't viel erg mee... Die Jenny, 't geluk straalt haar de oogen uit.’
‘Zeg... benijd je haar niet 'n beetje?’ vroeg hij opeens, opgetogen, dat ze zooiets
over ‘geluk’ tot hem zei.
‘Benijden? wel nee; iedereen is niet tot 't huwelijk geroepen, en zeker niet zoo
jong.’
Hij begreep haar verkeerd, dacht, dat ze één van de weinige meisjes was, die
beweren, elk huwelijksaanzoek van de hand te zullen wijzen. ‘Jou roeping niet? Jet,
juist de roeping voor jou. 'n Allerliefste, 'n ideaal-vrouw zou jij zijn!’
‘Hemel me asjeblieft niet op, Willem; dan zou 'k doodgewoon 't land aan je krijgen’,
verzekerde Jet.
‘Nu heb je 't dus niet?’ vroeg hij opgewonden.
‘'t Land? ach nee.’
‘Geef je wel 'n beetje om me?’
‘'n Beetje? nou ja 'n beetje wel; maar wat kan 't je schelen.’
‘Zou je niet’ - Wims stem klonk gejaagd; maar ook heel hartelijk en warm - ‘zou
je niet héél veel van me kunnen houden? net zooveel als Henry en Jenny van
elkander?... evenveel als ik van jou?... Als je
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wist, hoe zielsvéél ik van je hou, hoe 'k alles voor je zou overhebben.’
‘Willem, hoe hèb ik 't met je?’... Jet stond verbluft, nu ze overvallen werd met 'n
vraag, die ze in naïven eenvoud totaal niet had voelen komen. En toch, als ze opzag
naar Wim met z'n trouwe oogen, z'n golvend haarblond, met z'n flink en lenig postuur,
dat den laatsten tijd iets mannelijkers had gekregen, zonder dat 't
jongensachtig-eenvoudige er mee verdwenen was, voelde ze zich tot hem
aangetrokken, was hij haar heel sympathiek. De kracht, de rust, die van hem uitgingen,
wekten tot eindeloos vertrouwen.
Stilte van veel ongesproken woorden hing tusschen hen beiden.
‘Geef me antwoord, Jet; ik heb naar je antwoord zooveel maanden verlangd, er
naar gesnakt heb 'k.’
Jets gedachten gingen terug en, ofschoon ze er tegen kampte, drongen tranen naar
haar oogen. ‘Hoe kan je eigenlijk zooiets vragen... 't is betrekkelijk zoo kort van
Vader... Je weet niet, wat Vader voor ons was... en hoe 'k nog altijd zoo vreeselijk
veel verdriet heb over z'n heengaan.’
‘Ik wil je weer gelukkig maken.’
‘Gelukkig... onzin.’ Jet haalde de schouders op. ‘Wat is geluk?... je kunt er geen
dag staat op maken... vandaag heb je 't, morgen is 't ontnomen. Ik vind geluk zoon
vaag woord.’
‘Maar Jet, je bent véél te jong om er zoo'n pessimistische levensbeschouwing op
na te houden; je praat zóó verbitterd...’ Z'n stem klonk ernstig. ‘Mag 'k eens zeggen,
wat jij doet? Je begraaft je in je eigen leed, je vermoordt je heerlijke levenslust. Dat
heb 'k lang gemerkt en er om getreurd, heusch, meer dan
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jij natuurlijk vermoedt; want je bent 'r het meisje niet naar, om je te bekreunen, wat
jongens over je denken; maar nu màg 't niet langer; je zou er in ten onder gaan en
nooit zou ik mezelf vergeven, dat 'k niet alles in staat stelde, dat te voorkomen.’
‘Verdriet is er, er aan ontkomen kunnen we niet, we moeten 't zelfs dankbaar
aanvaarden; daarvoor zijn we menschen, door God in de wereld gezonden om te
v e r d i e n e n 't geluk van hiernamaals. En tòch vind ik, 'n mensch moet uitstaan
bòven zijn leed, er niet in ten gronde gaan... Ach, 'k weet wel, hoe 't ging bij jou: 't
leed kwam niet langzamerhand; ineens sloeg 't je neer. Je had 't leven vroolijk,
zorgeloos ingezien tot nog toe, je kende de smart alleen van vreemden, en toen je
opeens zèlf werd getroffen, had je geen kracht, om moedig weer op te staan.’
Jet luisterde gespannen. De tranen droppelden neer... Wat wist hij precies - beter
eigenlijk dan zij zelf - wat in haar was omgegaan. Zou door zijn liefde hij haar zoo
goed begrijpen?
‘Laat mij je opheffen, Jet; word weer jong, weer de levenslustige van vroeger...
Twijfel je, of we samen gelukkig zullen worden? Denk je niet, dat 't leven - zooals
't nu eenmaal is met z'n moeilijkheden en teleurstellingen - makkelijker te dragen is,
als men elkander steunt, elkaar in alles vertrouwt? Vertel 't me eens... Of wil je nu
soms niet ernstig praten, nu we pas van zoo'n vroolijk feest komen...’
‘Ik wil wel, maar ik kan niet ineens zeggen, hoe ik over alles denk, Je komt me
zoo plotseling overvallen.’
‘Dat begrijp 'k; maar je kunt er over nadenken, kalm en rustig, en dan met me
praten. Wil je... lieveling?’
Jet beloofde 't, met zachte stem.
‘Ach,’ zei hij, ‘je moet niet denken, dat 't om m i j
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heen altijd maar zon was, lange na niet. 'k Heb eigenlijk nooit 'n prettige, huiselijke
omgeving gehad, en daar heb ik juist behoefte aan. Moeder stierf vroeg; toen werd
'k naar kostschool gestuurd. De vacantie's, die waren wel prettig, ik w i l d e ze prettig
hebben, zocht honderd afleidingen; maar thuis was 't stil en saai. M'n zuster was
getrouwd; Dolf werd 'n man, keek naar zoo'n jonger broertje niet om.’
‘Na 't kostschoolleven begon de studententijd, hier alleen op kamers. 't Begeerde,
vrije leven van student, met z'n jool en plezier! Goed; ik heb aan alle pret meegedaan,
jullie zult me nooit 'n kniesoor hebben gevonden; maar 'k heb 'n geweldigen afkeer
soms gevoeld van heel dat vrije, hooggeroemde studentenleven. Je hebt geen tehuis
waar iemand je wacht en iets voor je voelt. Daar zullen honderden hun hand niet
voor verdraaien; maar ik heb er altijd hinder van gehad. Zoo'n hospita.., voor
klinkende munt houdt ze je kamer schoon, zorgt ze voor je eten; maar beknibbelen
doet ze nog zooveel 't maar kan; ze denkt als j i j ophoepelt, voor jou weer 'n ander.’
Jet hoorde hem aan, gaf met 'n enkel kort gezegde te kennen, dat ze hem begreep,
dat ze 't voor hem voelde.
Ze waren bij huis gekomen. Willem nam den sleutel aan, dien Jet uit haar zijden
taschje had opgezocht, stak hem in 't slot en opende de deur.
Op zijn verzoek kwam hij niet terug, vreezend, dat ze haar jawoord zou geven, uit
medelijden, en later tegen haar wil, haar belofte gestand zou doen. Zoo was ze...
‘Nacht Jet.’ Ze drukten elkaar de hand. Jet v o e l d e zijn greep, voelde warm zijn
groote hand de hare omklemmen, en 't werd haar, of ze 'n bescherming had ge-
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vonden in hem, tegen 't harde leven. Vreemd klopte haar hart, met zoo heftigen slag
als nooit te voren en ze kreeg 'n verlangen, Wim in haar armen te sluiten en te zeggen:
‘Ik ben je dankbaar, aan jou wil 'k heel mij zelf wel geven.’
Maar die intieme gedachten werden geen woorden. Wel klonk 't héél hartelijk,
toen ze eenvoudig zei: ‘Dag Willem, tot ziens, hoor.’
Ze keken elkander aan; zijn blauwe oogen ontmoetten haar spiegelend-donkere,
en Willem wist nu, dat z'n vrees, door haar afgestooten te worden, wel wat getemperd
mocht worden.
Jet ging binnen; ze deed de knippen op de deur. Willem hoorde 't buiten, lachte;
omdat ze 't zoo flink deed en zoo vlug.
Regelrecht ging Jet naar boven; in huis was 't doodstil, hoorde je alleen 't tikken
van de groote gangklok. Op haar kamer maakte ze licht, gooide mantel en avondkapje
nonchalant op 't bed, en zette zich bij de tafel, 't hoofd steunend op de ellebogen.
Denken moest ze, heel lang en diep denken over alles, wat nu warrelend ging door
hare geest. Als wilde, witte sneeuwvlokken, opgezweept door den wind, joegen haar
gedachten.
Vreemd, dat Wim van haar hield, dat hij niet meisjes als de nichtjes van Jenny; of
Dolly of Grace aantrekkelijker vond, pikanter. Daar had je Annie Hooydonk, met
haar zacht karakter, haar allerliefst gezichtje; dat hij die niet gekozen had boven de
heel gewone Jet! Gaf ze ook om hem?... Ja, eigenlijk was hij altijd 'n vriend voor d'r geweest, had
ze altijd gemeend, dat hij, evengoed als Jenny, haar vertrouweling kon zijn. Maar
met jongens was je vanzelf gereserveerd, je maakte nu en dan plezier met ze; daar
bleef 't bij, je wilde niet
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anders. Dat ze zoo spoedig aanzoek zou krijgen, had ze nooit bepeinsd. Zooiets,
meende ze, zou misschien gebeuren over 'n jaar of tien, wanneer ze meer ‘vrouw’
zou zijn... En toch, nu ging zich ineens in haar leven de geschiedenis herhalen, die
heel, heel oud en toch altijd weer fonkelend nieuw is!
Wat was 't iets machtigs en heiligs in je, als je liefhad. 't Was zoo teer en mooi,
dat je bijna vreesde voor 'n woord, dat 't heerlijke zou verbreken.
Haar ziel kon wel jubelen van geluk en dankbaarheid. Er was 'n bloem gaan
ontknoppen waarvan 't zaad lang had verborgen gelegen, 't stille zaad met de groote
levenskracht! Moest ze zich nu niet bekennen: als ze aan iets heel gelukkigs had
gedacht - 'n kindje bijvoorbeeld - dan was daar altijd 'n gestalte bij gekomen, die
leek op Wim, die... Wim zèlf was!
Nu had hij 't gezegd, hij wilde haar tot z'n vrouw hebben... Jet glimlachte; zij
getrouwd... Ze was nog zoo heel jong.
Hij zou notaris worden, was al candidaat. Later op 'n klein dorp... De kamer
vervaagde, alles om Jet werd onwezenlijk, ze blikte de toekomst in. 'n Buitenhuisje,
het hunne, zag ze staan, tusschen lommerig groen, vriendelijk en vroolijk onder 'n
blauwen hemel - ze zag 't natuurlijk alles even zonnig en mooi! 't Notarishuis en zij
daar meesteresse, daar in die rustige omgeving heelemaal leven voor hem, hem geven
't langgewenschte, prettig tehuis!
Ze completeerde haar toekomstbeeld en - dàt was 't heerlijkst! - 'n kindje zou ze
gaan dragen in haar armen, 'n kindje dat tegen je lachen zou als tegen de liefste op
heel de wereld, omdat je er m o e d e r over was en al je zorgen er naar uitgingen.
Samen - Wim en zij -
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opgaan in zoo'n broos leventje; dat moest 'n wonder geluk zijn voor beiden. Had ze
niet Jo benijd om haar kleinen Paul, had ze den avond, dat Netty werd weggehaald,
niet stil liggen schreien onder de kussens? En dat waren nog maar kinderen van
anderen...
Jet weefde zich de draden van haar overdenkingen tot 'n fijne sluier, die waasde
om haar heen...
Toen ineens werd 't teere weefsel vaneen gereten. Wat was ze dwaas, zich blijde
toekomstbeelden te droomen! 't Reëele leven had immers heel andere eischen. Ze
had Truus beloofd: ‘ik neem hier de zorg van 't huishouden op me!...’ Die woorden
terugtrekken?... Ze schudde 't hoofd. Nee, dat nóóit, dat nóóit; om niemand ter wereld,
ook niet om Wim. Maar hoe zou ze'n oplossing vinden...
Ze waren beiden jong; er konden nog jaren verloopen, eer hij benoemd werd. Ze
zou vragen of hij wachten wilde, tot er 'n uitweg kwam, tot Tientje van school zou
zijn en haar plaats ging innemen.
't Geluk lag ver; maar 't was er toch. Ze zouden samen opgaan naar 't ‘Beloofde
Land...’ Veilig en heerlijk moest 't zijn, iemand naast zich te weten, die moediger
was en sterker, die je liefhad zooals Wim. Want dat hij haar, heel innig liefhad, had
ze gelezen in zijn oogen, had ze duidelijk gehoord in zijn stem...
Zus begon te woelen, deed slaperig de oogjes open en verbaasd - zeker over 't licht,
en Jet, die daar aan de tafel zat - keek ze over den rand van 't ledikantje.
‘Jet...’ vroeg 'n vakerig stemmetje, ‘ga je niet naar bed?’
Jet schrok op uit haar gedroom, zag de kamer rond... 't Was, of over alle dingen
hing 'n weefsel van groot geluk...
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Ze bemerkte ineens, dat de lamp suisde, als droomde ze ook, in stil gepeins...
‘Zeker, zus,’ ze ging naar 't bedje; ‘maar 'k ben immers op diner geweest?’
‘O... da's waar.’
‘'k Heb 'n héérlijk zakje meegekregen voor jou en voor Tientje - ‘Dat is voor “de
kleintjes”, had Jenny, 't haar toestekend, gezegd - Wil je 'n stukje chocola?’
‘Já, fijn...’
Zus ging even rechtop zitten en Jet stopte haar 'n groote praline in den mond. Ze
geloofde echter niet, dat Zus er naar waarde van genoot; want heel gauw druilde ze
al weer weg.
Lekker warmpjes dekte Jet haar toe. Toen ineens beurde ze haar weer op, en 't
hoofdje tusschen haar arm, kuste ze het.
‘Nacht Zusseke.’
‘Nacht Jè...èt...’
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