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Eerste deel
[I]
DE kinderen aan het lage einde der tafel, knoopten de servetbandjes los - Bijoute,
de golf van haar bruine krullen in één schuimval over haar gezicht, - en wenkte Oma:
of ze op mochten staan? En toen Oma's aandacht op dien afstand, want er zaten dezen
Zondag vele groote menschen en wel tien kinders aan den familiedisch, moeilijk te
vatten bleek, gleed matrozen-Pietje, snel en schuw, wijl hij iets ongeoorloofds
ondernam, van het muziekboek, dat zijn zitplaats verhoogde, en dook verrassend op
naast Oma's leunstoel.
De oude dame neeg heur zacht bepoederde wang naar de geheven lipjes, en voelde
het vluchtig kusje vóór haar oor het gefluister: ‘of we op mogen staan?’ ving. Het
was als het geritsel van een muis bij haar slaap, en als van een muis was ook zijn
mondje, vochtig en spits, toen hij haar, in de vraag, nogmaals kuste.
Ook zij fluisterde, en het verzoek bleef als een geheim behandeld tusschen Oma
en Piet, terwijl zij door den open, wild omrankten toog den bleek verlichten tuin
aanzag en over de vroegtijdig dalende duisternis dacht, en daarop ja-knipte met de
oogen, en hij nog weten moest: of ze allemáál naar buiten mochten? zónder hoed?
en of ze de rozijntjes mee mochten nemen?
Glimlachend trok Grootmama, met heur fijne, half in kant verscholen vingers,
fonkelend van juweel, een kristallen schaaltje van het midden naar den tafelrand, en
wipte al wat er op lag in Piet's tot een schuitje saamgevouwen handen. En de andere
kinderen, die het zoet verdrag gewaar werden, wierpen de servetten neer en tuimelden
van de stoelen:
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‘We mogen van Oma!’ en renden over den krakenden parketvloer, tusschen de wijde,
wit geruite deuren door, den tuin in, rond de perken vol teedere kleur.
Ineens was het nu rustig aan de tafel, waar de kinderstoelen, ordeloos achtergelaten,
door Bart, den koetsier die 's Zondags mee-diende, geruchtloos werden recht gezet.
Alleen tante Liesbeth, de jongste dochter van het huis, die, nu Mademoiselle van
de van Reenens met het kleinste kind in de stad was achtergebleven, de zorg voor
de overige grootendeels op zich voelde overgedragen, zat ongedurig buiten het
tafelgesprek, en verschoof bij elken wilden kreet, die van de paden in de eetzaal
doorklonk.
‘Mag uw Jantje....?’ haar oogen weifelden naar den jongen man die naast haar
moeder zat, ‘zoo alleen maar met al die grooteren?’
Hij lachte gul: ‘Laat maar gaan, hij redt zich wel, Jan is een kerel.’
‘Ik wou anders toch....’
Zij aarzelde tusschen haar verlangen naar de kinderen en de kleine tafelplichten,
die haar nog restten, halveerde vlug de fluweelen perziken, stak de zilveren
druivenschaar in den zwaren tros en wenkte Bart om met de schaal rond te gaan.
Over al wat haar handen bereidden, behendig en zonder gedruisch, lichtte haar
ernstige aandacht en in haar verinnigd gezicht schenen de oogen donkerder wanneer
zij opsloegen van heur bezige vingers dan wanneer zij droomden in het niet.
‘Bijoute is er toch bij,’ zei Sidonie van Reenen achteloos, haar elfjarig dochtertje
luchtig overschattend, en de grootmama, met een heimelijke voorkeur, polste den
gast of ook hem de vermaarde gelijkenis tusschen haar en het oudste kleinkind
getroffen had?
Zij vroeg dit, gelijk zij alles deed, lichtelijk behaagziek, op den zacht tastenden
toon, dien zij zich als gevierde gastvrouw onwillekeurig had aangewend. Zoowel
tegenover haar man en kinderen, als tegenover vreemden, pronkte zij met zichzelve:
de mooie mama, de lieve grootmoeder en de levens-lange liefste van een aanzienlijk
man. Elk deel van haar bekoorlijke kleine persoon scheen haar bijzondere ijdelheid
op te wekken: de zijden rolletjes van haar samengesteld kapsel, het vlokje oude
ivoorkleurige kant, dat het vluchtig dekte, haar porselein-fijne handen en de gitjes
op de spitsen harer schoentjes. En de kinderlijke stem, die van den Franschen tongval,
want zij was uit Marseille geboortig, de lichte beweging en zachtere ronding deels
van nature, deels uit overleg behouden had, ving iedere vreemde als in een zilveren
web. Aan haar tafel zat zij te gast en de beminnelijke bedrijvigheid 's morgens in de
drukke huishouding bepaalde zich tot een praatje met het personeel, dat de oude
mevrouw in haar mauve matinéetje als een vorstin vereerde,
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het schikken van enkele bloemvazen, het vullen der bonbonsmandjes of het
aanbrengen eener versiering van strik of kant, liever gespeld dan genaaid, aan gordijn
of cache-pot; en ze eindigde gemeenlijk in een spelletje triktrak met Bijoute.
Liesbeth, de dochter, haar ontgroeid sinds deze haar verloving met een jongen
man van goeden huize zonder schijnbaar ernstigen grond verbroken had, voltooide
dan zwijgend wat mama begonnen was.
Mevrouw van Landschot bemoeide zich, omdat weldoen haar innerlijk streelde
en zij er van haar echtgenoot het geld voor kreeg, met de armen van het dorp, en van
alle buitens in den omtrek wist zij de verjaardagen en de gebeurtenissen van droefheid
of vreugde, waarbij een deelnemend woord, een paar vruchten uit de kassen, of
bloemen uit den overvollen tuin haar in vriendelijke herinnering konden brengen.
Zij had den hovenier om te plukken, het linnenmeisje om het mandje van den zolder
te halen en Bart om weg te brengen.
En mocht het haar wat druk worden, dan was Liesbeth er nog om het korfje ook
in te schikken.
Zoo had zij aan de zieke vrouw van haar tafelbuur, Mr. Scheffer, hoewel zij noch
haar noch hem anders kende dan van hooren noemen door de van Reenens, wier
buren zij waren, een kistje druiven gezonden, met een paar rozen op de vruchten en
een rose lint om den steel, begeleid door een geurig briefje in het Fransch, want het
sierlijk Fransch bleef haar schrijftaal, gesteld. Mr. Scheffer, evenals zijn vrouw,
getroffen door deze smaakvolle vriendelijkheid, liet door van Reenen bij zijn
schoonmoeder belet vragen om haar persoonlijk te kunnen danken. En op dit eerste
vlottend bezoek was eene uitnoodiging gevolgd: de laatste week van zijn
zomervacantie met de beide oudste kinderen op ‘de Hoven’ te komen doorbrengen;
een uitnoodiging, met lust aanvaard, om de lieve oude dame en om de vreugd voor
Zus en Jantje, die door mama's ziekte den ganschen zomer te kort waren gedaan.
Liesbeth verontschuldigde zich, voerde glimlachend aan, dat het nu buiten zoo
verdacht stil was geworden.
‘Ga maar,’ knikte haar moeder. ‘Laat de koffie....’
‘Op het terras? 't Kan nog wel, Bart....’
De knecht had al begrepen, bood den ouden heer van Landschot het open kistje
sigaren, zette een zilveren kandelaar van het dressoir naast zijn bord vol schillen.
Mevrouw verzocht hem haar een sjaal te halen.
De vlam ging als een toorts van hand tot hand, en in die flikkering vonkten de
kleine bruine oogen schelms naar den gast, terwijl zij tusschen de glanzende
pareltandjes van haar geestigen mond de vraag, waarop hij bevestigend had geknikt,
uitspon:
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‘De booze “men” zegt, dat ik Bijoute, mijn evenbeeld, vóórtrek. Maar dat is laster.
Al verdiende het kind misschien wel een kleine vergoeding voor die gelijkenis met
een oude vrouw....’
‘Mijn lieve mevrouw,’ weerde Mr. Scheffer, als in onverhoedschen aanval geraakt:
‘dat laatste mag ik niet onderschrijven!’
‘En daar meent Mama ook niets van,’ vleide rustig, met hoffelijken hoofdknik
naar zijn echtgenoote, de oude heer. Hij stak het verguld sigarenbandje aan zijn
smallen pink en verzocht zijn zoon André om het zijne, voor Joost's verzameling.
‘Opmerkelijk,’ meende van Reenen, handenwasschend in het groene kommetje
naast zijn glazen, ‘zooals een karakter zich vroeg teekent in een kind. Bijoute was,
ik zou haast zeggen, al bij haar geboorte.... petite femme.’
‘Zoo was ik in mijn jeugd, en zoo was Sidonie. Liesbeth geheel ánders.’ In dit
laatste woord leek haar lieve stem even te verkleuren, en het was op een toon eener
onwillekeurige verdediging dat de vader schertsend opnam: ‘Liesbeth is mijn kind,
Liesbeth en Robert, die in Californië woont. De overigen zijn allemaal Fransozen,
Mama's kroost.’
‘Lijkt uw dochtertje op uw vrouw?’ vroeg mevrouw van Landschot het gesprek
weer wendend naar den gast.
‘Mijn dikke zus? Hoegenaamd niets, op geen van ons beiden; wij noemen haar de
vondeling. Mijn vrouw is tenger en heel donker, zij zou tot de Fransozen kunnen
behooren.’
Hij had een glimlach, die zijn hoekig, bruin en doorploegd gezicht, waarin de
oogen verwonderlijk bloeiden, zóó plotseling verzachtte, dat wie hem aanzag
onbewust iets van dien glimlach overnam, en Liesbeth, die voor Marguérite van
Reenen een cape had gehaald en door de eetzaal naar den tuin terugkeerde, bleef met
den rooden omslag over haar arm bij de tafel staan, en luisterde, en lachte even mee.
En de stem was verrassend als de oogen.
‘De kleinste, wiens geboorte ons deze onaangename zomer bezorgd heeft, is een
zwartje.’
Sidonie van Reenen, die haar achtste kind verwachtte, en zwaar en vermoeid in
haar stoel leunde, staarde hem leeg aan, haar wrevele gedachten bij Emma, het zwakke
schepsel, dat telkens neerviel na volbrachten plicht, en nu dezen langen eenzamen
Zondag in het ziekenhuis lag terwijl haar man.... Och, juist als Menno.... Pleitten zij
daareven niet nog voor het geluk van een groot gezin in hun stand! Zij maakte een
matte beweging thans op te willen staan, zonder dat het haar moeder's ingenomen
aandacht trof, drong eindelijk zijdelings:
‘Mama! de koffie wacht buiten.’
‘Oui, oui, nous irons!’
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En spelenderwijs, zóó, dat het was een gunst en een natuurlijke bevalligheid tevens,
nam mevrouw van Landschot den arm van haar gast en ging met hem de anderen
vóór.
Op het witte terras, dat met drie breede treden afliep naar de glooiende grasvelden
vóór het huis, wachtte het Saksisch koffieservies op de zevenkantige tafel, waarbij
de groene stoelen behoorden, met gevlochten zitting en vergulden bies. De balustrade
rondom stond scherp uitgesneden in de schemering, die al wat donker was vervaagde
en het witte vreemd belichtte, en uit de doffe geraniumbladeren, in grauwsteenen
potten op de hoeken en langs de trappen van het bordes, bruisten de roode trossen
met stille uitbundigheid.
‘Het zal gauw te donker worden,’ meende mevrouw van Landschot, haar fonkelende
hand om het warme kannetje van grijs gebloemd porselein, één spitse vinger op het
dobberende dekseltje.
‘Twee klontjes, mijnheer Scheffer?’
‘O mevrouw, mag ik het doen?’ schoot op een druk drafje Mies Ruijsch uit de
eetzaal, waar ze met André was achtergebleven. Uit andere kringen dan de familie
van Landschot en daarin, als André's verloofde, met onwillekeurig voelbare
welwillendheid opgenomen, hoopte zij door een gestage hulpvaardigheid een zeker
te-kort te dekken, en iets wezenlijks te winnen.
‘Heel graag, lieve kind, maar wacht.... dit is mij toevertrouwd.’
‘Mevrouw,’ nam Scheffer buigend het met onderscheiding geboden kopje aan, ‘ik
dank u zeer.’
Hij stond met zijn langen, lenigen rug naar de tafel en keek in den zwoelen tuin.
Tegen de donkere diepte van rhododendrons speelden de witte kinderen, een
fladdering van lichte beentjes en luchtige rokjes op het geschoren gras.
Zij deden: wie het eerst bij tante Liesbeth is! En de grijze lucht, waarin een weinig
paars dreef, leefde van hoog geluid.
Gehurkt, heel jong op eenmaal, ving Liesbeth in haar dunne, als stengels uitgebogen
armen, nu het eene dan het andere warme wilde kind, dat tegen haar borst vloog als
een duif en daar even, hijgend, gevat bleef, vast in de teedere bloei. Maar dan weer
loswoelde, driftig, met de vlakke handjes tegen Liesbeth's schouders, om toch den
nieuwen ren niet te verzuimen!
Jantje Scheffer, waggelend en gillend, was altijd de allerlaatste. De anderen lachten,
maar zijn pioenrood gezicht stond op schreien van verdriet.
‘Jongens,’ riep tante Liesbeth de grootsten, ‘luister eens!’
Dicht omringd, haar gebogen hoofd haast in Bijoute's krullen, een
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arm om Piet en een om Zus, fluisterden ze toen in een complotje: nu dapper Jantje
eens te laten winnen!
‘Ja, ja, dat is goed, dat is goed!’ moederde Bijoute.
Terwijl Grootvader op de steenen trappen Joost wenkte om hem de sigarenbandjes
te geven, Joost van Reenen, die maar één arm had en een slappe mouw, en bij elk
spel schuw werd ontzien, stelden de kinderen zich op. Tante Liesbeth, alleen, ver
weg onder de lijsterbes, knielde in heur geheven neteldoekschen rok, klapte in de
handen en telde helder en luid: ‘Van een, van twee, van....’ zij poosde om de
gewichtigheid van het oogenblik en Jantje, niet te houden, tuimelde uit de lijn.... ‘van
drie!’
Dat was een zwerm.... een beweeglijkheid.... Klein Jantje, als uit een kanon
geschoten, allen vóór.
‘Toe maar Jan!’ hielp Scheffer, schaterlachend om zijn zoon.
De kinderen duwden elkaar naar links, naar rechts, hotsten en botsten. Alleen
Jantje rolde op zijn korte beenen, als een bal, in één rechte lijn. Hij zag op noch om....
zijn mondje berstte open als een rijpe papaver, wijd van zijn wringend lijfje slingerden
de kleine vuisten, krampachtig dicht.
Aan den rand van het terras over de lage balustrade, bogen de grooten en hitsten:
Haal op, Janneman!
Hij liep, hij liep....
Tante Liesbeth, met haar armen uitgerekt als om hem eer te bereiken en sneller te
grijpen, zag hem komen, blazend, voorover, of hij aanstonds struikelen zou. Hij
dreigde, zwikte....
Op haar knieën schoof ze hem één pasje tegemoet....
En boms daar lag hij, daar had ze hem!
Als een veer die valt en springt, kaatste hij op van den grond en toen hief ze hem
hoog boven haar hoofd, met zijn bol in de lijsterbes, terwijl alle menschen en kinderen:
hoera! voor Jantje riepen. En zoo, in haar armen, droeg ze hem naar het huis, kuste
onderweegs zijn vochtige wang en voelde zich als een moeder gelukkig. Wanneer
Liesbeth liep was het of ze danste, zoo ijl was haar figuurtje en zoo licht haar tred.
De kinderen volgden haar tot aan het terras, waar Scheffer den gloeienden kampioen
aannam over de verschansing in één sterken zwaai. Mies reikte Liesbeth haar kopje
en wierp haar een kussen toe. Nog trillend van inspanning zat ze neer op de onderste
trede en het parelen hangertje op het bloote hartje van heur hals deinde met haar
weeke borst.
Tusschen de steenen kegels bedelden de handjes, als elken Zondagavond, om de
overgebleven klontjes. Joost, die boven aan de tafel zijn verzameldoos had uitgeschud
voor tante Mies, vroeg aan Oma: of hij de klontjes verdeelen mocht?
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‘Ja, Oma?’
En verwonderlijk rap en behendig klemde hij toen de suikerkom in het stompe
armpje, liet de zilveren klauw happen, en elke vangst viel onder gejuich in de holle
handjes, beurt om beurt. Piet als een echt konijn, spitste een snuitje door de opening.
‘Nu een spel met allemaal,’ knabbelde Bijoute, afkeerig van haar bed en in stille
vrees Koos-van-Oma, de oude kindermeid van toen mama klein was, om den hoek
van het huis te zien verschijnen.
‘Oom Theo! oom Theo, je kan me toch niet krijgen!’
Oom Theo liep niet hard, hij beperkte zich tot een verschrikkenden uitval van twee
klinkende stappen.
Maar mijnheer Scheffer sprong over de balustrade, zette Bijoute na. Dat was er al
een! En oom André en tante Mies verklaarden zich ook bereid. En Opa? hè, toe,
Opa?
Maar wat? Voor verstoppertje werd het te donker, krijgertje was te wild, en om
boompje te verwisselen ontbraken de boomen.
Toen verzon weer tante Liesbeth: ‘Van de herder en de schaapjes,’ en dat vond,
gelijk al tante Liesbeth's plannen, onbetwisten bijval! Jantje was uitgerust en Joost
kwam naast haar staan. Zij verschikte wat aan zijn kraag: ‘We doen allemaal mee,’
zei ze.
‘Of ze dit ook nog zou kunnen?’ vroeg Oma, spelend met de zwarte
zilver-doorweven sjaal, welke Bart haar had gebracht, en op haar toon van vleiende
bezwaarlijkheid.
‘Ja, ja, Oma ook!’ beslisten de kinderen. ‘En Opa is de herder. Opa is de herder!’
Toen werd Opa, die lid was van de Staten en een eerbiedwaardig man, naar de
rhododendrons getroond, en moest daar blijven op de streep, die Piet groef met zijn
bruine hak.
Bovenaan de trap, waar Bijoute bedrijvig een rieten stoel uit de hal heensleepte,
zou Oma staan, en roepen aan Grootvader, zóó wilde het de overlevering: ‘Herder,
herder, laat je schaapjes gaan!’
Mevrouw van Landschot verzocht Sidonie, die zich het spel uit eigen jeugd
herinnerde, haar de tooverwoorden vóór te fluisteren. En de heer Scheffer bood zich
aan de wolf te willen zijn.
Zijn lange krachtige beenen beloofden den kinderen een angstig plezier.
‘O de wolf!’ gilden ze, ‘wát een wolf!’
Grimmig zocht hij zich een hol tusschen de eerste vier laurierkuipen aan het begin
van de oprijlaan. Hij blies en bromde, terwijl hij zijn horlogeketting losknoopte en
de manchetten uit de mouwen schoof en Liesbeth, met een grapje naar de kinderen:
of ze wel zou durven? hem naderde om hem van deze kleine beletselen te bevrijden.
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Hij lachte haar toe, bemoedigend, met zijn diepen lach. En uit zijn handen, bruin als
zijn gezicht, met sterke smalle nagels, bleeker dan de huid, ontving zij de gladde
ketting, die door heur vingers glipte, het horloge uit zijn zak, zijn manchetten en den
warmen zegelring.
‘Ik zal alles op de tafel leggen,’ zei ze, snel keerend.
Voor de rhododendrons scholen ze saam, de trappelende voetjes, de wippende
rokjes, de losse meisjesharen en de matrozenkragen, al de ooms, tante Liesbeth en
de nieuwe tante van oom André, allemaal schaap-mee.
Liesbeth boog haar arm om Joost's rechterschouder, en de leege mouw hing stil
verscholen tusschen hen beiden in.
‘Wij gaan samen, tante Liesbeth,’ nestelde hij zich, ‘ik kan zóó hard loopen.’ Hand
in hand ook wachtten de tweelingen, Hetty en Olga, stil en wijs, onafscheidelijk en
immer zwijgend.
Oma versmaadde den stoel! Fier en fijn postte ze zich bovenaan den terrasrand,
de tipjes harer voeten juist over de trede. Boven de glinstering van haar sjaal wiegelde
heur grijze hoofd en de roode geranium-tongetjes lekten haar handen. Sidonie van
Reenen nam den stoel, sloot even de oogen.
‘We beginnen!’ beval André, ‘we beginnen!’
‘Nu Oma! Oma moet eerst roepen....’
De oude dame kuchte. Sidonie zag op en fluisterde....
En door de teedere stilte, vol verwachting, dreef het zilveren stemmetje trillend
en heel hoog, en het woord: ‘skaapjes’ was zoo aardig nu Oma het zei.
Piet blies Opa, die naar de eerste bleeke sterren keek, geagiteerd in:
‘Nu moet u zeggen tegen Oma: ‘Ik durf niet.’
‘Ik durf niet.’
‘Voor wie niet?’ vroeg Oma, met een nadrukkelijkheid welke de spanning
verhoogd.
‘Voor de rogge-rogge-weerwolf niet.... Toe nou Opa,’ smeekte Piet.
‘De rogge-rogge-weerwolf zit gevangen tusschen twee ijzeren tangen, hij ziet geen
zon of maan....’
‘Nu komt 't,’ duwde Bijoute tegen Liesbeth, ‘nu komt 't.’
Even stilte. Zomeravond zonder ritseling of gerucht. Toen zong Oma het
verlossend: ‘Herder, herder....’ en nog vóór het slotwoord viel, draafden de schaapjes!
Maar te halverwegen - ze wisten het vooruit en gilden over den ganschen tocht loerde de wolf bij de laurierkers.... schoot toe uit den hoek en joeg door de joelende
kudde en klauwde en greep.... En met Jantje aan de eene hand en aan de andere oom
André, sleepte de wolf den eersten spartelenden buit in het denkbeeldig hok, en een
stofwolk rolde hen na.
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De ontsnapten, springend van opwinding de trappen op en af, beraamden de nieuwe
vlucht. Nu werd Oma de herder, en moest Opa lokken. Liesbeth speelde mee of het
haar zelve een plezier was: ze overlegde met de kinderen, hoe zij nu den wolf zouden
verschalken? Eerst bedaard opwandelen, terugtrekken, en dan onverwacht met een
vaartje...
‘Ja, ja!’ slikte Bijoute.
‘Herder, herder, laat je schaapjes gaan....’
Dreigende kalmte.... de wolf haalde den vóórvoet weder onbevangen binnen het
hok. Bij de rhododendrons toefde Grootvader met gelatenheid. Tot op eens....
Als bloesems op den wind stoven ze! En ditmaal waren de dribbelige tweelingen
er bij.
Scheffer spaarde Liesbeth met Joost, die zoo genoot....
En zij hadden elkaar maar aan te zien om zich stil te verstaan, dat wannéér het
Joost's beurt was.... dit met beleid.... zonder argeloos wilden greep naar wat ontbrak,
zonder worsteling, en zonder dat hij viel.... En het was als een heimelijk verdrag toen
onverhoeds, tegen het einde van het spel, de wolf bovenmatig brullend den kleinen
Joost onderschepte, terwijl tante Liesbeth losliet, en hem luchtig op zijn handen
wegdroeg naar het hok.
Liesbeth staarde hen na....
Daar was nog nooit een vreemde zoo gevoelig geweest voor het kind, dat gasten
haatte, omdat ze hem schuwden.
Ze volgde de kinderen blindelings en loom....
‘Tante Liesbeth!’ waarschuwde Bijoute nog. Maar tante Liesbeth was al gevangen.
Ze liep, ze wist nauwelijks hoe, den wolf pardoes in de flank. Ze voelde zijn warmen,
vasten greep om haar pols, en zag zijn oogen, donkerder nu de avond viel, en heel
dichtbij. En ze glimlachte flauw, zonder verzet.
De ouderen zaten verspreid in de groote hal, die met de smalle bibliotheek de geheele
breedte van het huis innam en, vroolijk van bloemen en palmen, het gezin in den
zomer diende tot woonvertrek. De ruiten reikten er tot op den grond, en de clematis
van het terras krulde langs de lijsten. De linnen gordijnen hingen binnen naar
weerszijden ingeplooid aan koperen roede en werden slechts des morgens gesloten,
wijl in den namiddag de buitenzeilen beschermden tegen de zon en er 's avonds rond
het afgelegen huis niemand liep dan wie op het erf behoorde.
De heeren speelden biljart; wijdbeens steunden ze op de queue, als op een polsstok,
rondom het groote meubel, dat zich in de ruimte verloor. Van de twee lampen er
boven werd het licht door koperen kappen omlaag gedrukt, het viel vol op het koele
groen, op de witte richtende hand en
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het glad gescheiden haar van Theodoor die stiet, en de ivoren ballen glansden als
appelen, rood en blank.
Mevrouw van Landschot, buiten den lampschijn, zat in een hoek der gebloemde
sofa, spelend met haar ringen, en fluisterde misnoegd tot Sidonie in den anderen
hoek, die bijkans sliep. Zij was tegen spelen op Zondag, doordrijverij van van Reenen,
die zich verveelde 's avonds buiten, en verweet het haar dochter. Heur wrevel, en
ook een weinig vermoeidheid na het jeugd- en levenslustvertoon van den geheelen
dag, hadden het licht in haar gezicht uitgenepen; het lag kleurloos, rimpelig en
plotseling oud, tegen de rozenguirlande van het kussen achter haar hoofd, en haar
slappe kleine mond geeuwde telkens, achteloos. Alleen in het kuiltje van haar schoot
leefden de juweelen en drupten tusschen haar bleeke vingers, telkens als haar hand
met loom gebaar bewoog. Naar dit geflonker keek zij door heur wimpers, die schaduw
wierpen op haar poederwitte wangen, een weinig ingezogen om den fijnen neus.
In de bibliotheek, waarvan de deur half open stond, schreef de oude heer een
bladzijde muziek over van een handschrift, dat in een periodiek stond afgedrukt. Hij
bespeelde geen instrument meer, maar hij las muziek, het eene werk na het andere,
zooals zijn vrouw romans las, en hoorde, terwijl niets dan zijn oogen bewogen, in
zijn hoofd het machtig orchest.
Op het, toenmaals nog buiten alle verkeer gelegen landgoed, dat reeds zijn
grootvader had toebehoord en vervolgens zijn vader, en waar een gouverneur de
jonkers had onderwezen, was de muzikale zin van den gevoeligen oudste, den
ingetogen droomer, een geheim gebleven.
Na den dood van de vreemde vrouw, die zijn moeder was geweest, had hij op de
kleine witte piano in haar verlaten boudoir, waarop grillige kelken van uitheemsch
glas rinkelden, wel eens zijn voorzichtige handen gelegd. Een dun geluid, als van
versleten munten, trilde er uit. Later leerde hij de noten, en na zijn huwelijk in Parijs
nam hij nog vioolles. Maar wat hij uiten kon beantwoordde nimmer aan wat diep in
hem zong, en daarom zwegen zijn vingers voor zijn luisterende ziel. Zij werden stram
met de jaren, knokig en wat beverig. De viool lag waardeloos op den zolder.
Eens nog was ze beneden gehaald, door Bijoute, en had Grootvader haar een
toonladder leeren spelen. Het duurde dagen eer haar kin in het kuiltje paste en haar
warme hand den strijkstok wist te vatten. En toen het eindelijk gelukte, één snaar fel
piepte, waren ze in de vreugde daarover zóó pijnlijk gestoord, dat Grootvader de kist
weder voor goed gesloten had. Want uit een hoek van de hal, waar niemand hem
bemerkte, sloop op eenmaal Joost, en zijn arm jaloersch gezicht was nat beschreid.
De oude heer kon het handschrift niet gemakkelijk onderscheiden. Nu en dan hief
zijn bevende linker de loep, die naast hem lag, en tuurde
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hij door het wonderglas, dat wit vlamde op het papier. En fijntjes etste hij de zwarte
oogjes, opene en dichte, schrapjes en vlagjes en allerhande boogjes, en met bijzondere
zorg trok hij de sleutelkrul vóór elken nieuwen balk.
Tegen den verguld donkeren achtergrond van gelijke rijen oude boeken werd zijn
gebogen hoofd als zilver zijïg, en zijn magere zwarte figuur, stramrecht, hoewel hij
schreef, leek uit hout gesneden. Hij hoorde, zonder dat dit hem stoorde, het bolle
ploffen der ballen, en de sloffende passen van André met zijn meisje, die in het
maanlicht wandelden over het terras en om het huis.
Telkens, wanneer Sidonie haar oogleden hief, zag ze door de groote ruit die beide
jonge menschen, het meisje met den rooden mantel van Marguérite om de schouders,
haar hoofd onbedekt en sneeuwig belicht boven de volgeplooide kap, André donker,
met zijn arm onder den mantel en zoo diep naar haar toegebogen, dat zij van gelijke
grootte schenen.
Sidonie tuurde naar het paar met een onbestemde afgunst, waarin zij alle jeugd
benijdde, wijl ze zelve te kort was jong geweest. Van haar leven waren het half jaar
harer verloving en de vluchtige roes daarna, de schittering van dien geluksstaat meer
nog dan de blijde diepte, het hoogtepunt geweest. Nu was zij, verwachtende haar
achtste kind, alleen nog moeder, en haar man, slank en koen ruiter en gevierd
kameraad bij elk regiment, noemde haar ‘Mama’ als de kinderen, uit scherts die haar
griefde na heur trots om het eerste kind, en bijkans kwetste door een toon van
goedmoedige onverschilligheid, zonder gloed of koestering sinds.... Tusschen hen
beiden werd nooit gesproken over het kind. Van Reenen vermeed hem en deed
verlegen bij elke liefkoozing. Maar soms, klakkeloos. bracht hij hem een geschenk
mee en zette dat bij zijn bed terwijl hij sliep, als om zóó, zwijgend, iets van die
dagelijksche schuld af te lossen.... En den volgenden morgen deed hij dan nog korter,
weerde schielijk: 't is goed, 't is goed! wanneer Joost, den gezonden arm rond vader's
hals, bedanken wou.
Van zijn andere kinderen, het aantal waarop hij blufte als op de portretten zijner
voorvaderen om de eer van het geslacht, was alleen Bijoute hem werkelijk lief, de
oudste, het freuletje, dat op zijn paard zat en de bewondering wekte, welke zijn vrouw
te vroeg verloor.
Sidonie, naijverig op haar dochtertje, op haar kinderjuffrouw, op de binnenmeid,
op ieder, die rank en vlug en wel-gekleed bekoren kon, zocht troost in een houding
van belangwekkende lijderes, welke haar verontschuldigde voor de huiselijke plichten
en veroorloofde in den ruststoel op het terras, over de Fransche romans uit haar
moeder's bibliotheek, den dag te verdroomen.
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Daarin doorleefde ze, gaver en inniger dan ooit een vreugde in haar wezen kan zijn,
de tintelende verfijning van Parijzer hoogtij. De streeling van veel week licht was
om haar, terwijl zij las, een geur van cigaretten en verwelkende rozen, de zwoele
wiekslag van vonkende waaiers.... De rinkeling van het goud, dat over de speeltafels
sprankelde, hoorde ze, de bleeke lach der aangebeden vrouwen en de stille ruisching
van zijde, veeltintig als een waterbel.... Omringd door mannen van naam en hoofschen
zwier, verloren en gewonnen in het parelnet der speelsche minnarijen en verrukkelijke
heimelijkheden, feestte haar geest, terwijl haar lichaam zwaar lag, afgemat, en niet
meer schoon, en niemand haar in het bijzonder huldigde of genegenheid bewees.
Wat de moeder, in de jaren van haar man's plaatsing bij de legatie te Parijs, toen
zij. in eersten opbloei, teer als de kanten die zij droeg, en op voetjes die geen
straatsteen raakten, hem vóór fladderde van salon tot salon, rijkelijk had genoten en
uitgevierd, om het later, te harer voldoening, lichtvaardig, als een benijdbaar sprookje
den kinderen te verhalen, was in dit oudste kind bewaard gebleven als een netelig
zaad en opgeschoten tot een vreemde plant, die in de schaduw van haar mokkend
hart dor stond en stak.
Om de wereld te bereiken had Sidonie haar jeugdvriend, den soberen dominé's
zoon, teleurgesteld, en den lachenden cavalerist, den bekenden Caets van Reenen,
gehuwd. Maar in het kleine garnizoen, waarheen hij kort na de geboorte van Bijoute,
om schulden werd verplaatst, waar Joost kwam, en elke verwachting daarna angst
en wrok baarde, was heel het leven tegen haar wenschen opgestaan. Een korte
worsteling, waarin zij onderging met verlies van haar eenige schoonheid: de
morgen-frischheid eener gretige jeugd. Geelbleek en zeer gezet, geleek zij thans haar
Fransche grootmoeder, en het Fransche bloed was in haar aderen gegist.
‘Het is toch kinderachtig van André,’. mijmerde mevrouw van Landschot, heur
matten blik naar het raam waarachter het paar wandelde, ‘zich niet te willen kleeden
voor tafel.’
‘Och,’ zei Sidonie, zonder bijval of verzet. Zij deelde Mama's grieven omtrent
André, die, nadat zijn vader hem, ongeschikt voor kamerstudie, in een landbouwbedrijf
had gekocht, zich meende te onderscheiden door eenvoud en boerschen zin, maar
liet zich in heur koele gelatenheid van dien avond niet storen.
De thee werd binnen gebracht, de staande lamp, waaronder het zwarte blad met
de zilveren handvatsels, laag aangestoken. De kap verdubbelde in de ruit, die nu
zwarter spiegelde, onwezenlijk als een droomkelk. ‘Bart wordt oud,’ geeuwde Sidonie,
den wegsloffenden knecht naoogend.... ‘hij zit als een zoutzak op het rijtuig, en om
tafel te dienen....
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hij laat het theeblad nog eens vallen, zoo beven zijn handen.’
‘Ik had ook liever een jonge knecht erbij, met een beetje cachet, maar je weet hoe
Papa....’
‘Papa doet àlles, wat u vraagt,’ besliste Sidonie kort en even wrang waar de
gedachte raakte aan haar naijver, die woekerde tot zelfs in haar moeder's geluk.
‘Maar ik vraag niet alles, wat Papa zou kunnen doen,’ glimlachte de oudere vrouw,
fijntjes, een weinig gestreeld toch, en argeloos naast anderer lot.
De dochter stond op om de lamp hooger te draaien, zij zag de stoom uit de
bouilloirtuit puffen en zette thee. De palmen en de donkere dahlia's 's morgens door
Mies in den hoek, in Keulsche kan geschikt, leken te herleven in den breederen schijn,
volgeel als zon, en het zilver en porseleingerei twinkelde.
Mevrouw van Landschot richtte zich op, veerkrachtig hief zich haar kleine ronde
borst, die aldoor deinde en schitterde, uit het smalle keurs, en haar gezicht look op
in vriendelijkheid.
Van de open trap daalde Liesbeth, blozend boven de flakkerende kaars, die zij hield
in de eene hand, terwijl de andere het spinnend haar gladstreek onder de wrong. Zij
had de visite-kinderen van ‘het Kelholt’ aan de hoede van den tuinman, welke hen
met den ezelwagen kwam afhalen, overgedragen, voor alle snoeperijen een zakje
gevonden en, omringd van groot en klein, Jantje één minuutje op den rug van het
ezeltje getild. En nadat zij, nagewuifd en nagedraafd tot aan den draai bij het hek,
waren weggereden, hadden Koos en zij het dartel volk van het huis teruggeklapt,
verzameld en vermaand, en zoo naar boven en naar bed gebracht. Zij waren, door
het spel verhit, buitengewoon woelig en weerbarstig geweest, vooral Zus Scheffer
en Marguérite, die van geen einden wisten. Jantje alleen, oververmoeid, en van lucht
en lach verzadigd, was, terwijl zij hem zijn kousen uittrok, welzalig ingesluimerd
op haar schoot, doch weder ontwaakt in de lakens, killer dan zijn warm lijfje en nu
dwingende om Papa, die komen moest om hem, als álle Zondagen, toe te dekken.
‘Mijnheer Scheffer....’ Liesbeth naderde het biljart, waarover zich de heeren
vouwden, en de kaarsvlam achter haar schuttende hand scheen rozig door heur
vingeren:
‘Jantje wil niet gaan slapen vóór u hem hebt ingestopt.’
‘Ik kom, ik kom....’
Hij stiet los en behendig, de ballen klotsten tweemaal en scheidden, doelrecht; hij
verontschuldigde zich bij zijn speelgenooten en nam, danken voor haar zorgen gelijk
hij dikwijls deed, den blaker, dien zij
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hem reikte met het haar eigen onbewust gebaar van toewijding, welke het gebodene
schier tot een geschenk verheft, van haar over.
‘Heeren, een oogenblik.... Ik schaam me, tante Liesbeth, over de ondankbaarheid
van mijn zoon. In plaats te waardeeren, dat weer eens een vrouwenhand zijn lakens
gladstrijkt....’
‘Vaders stoppen beter,’ lachte van Reenen, zich wringend voor een
achterwaartschen stoot, waarin de witte bal hoog opketste boven den laken rand: ‘dat
zeggen de mijnen ook.’
‘Er schijnt een zekere voorkeur te bestaan,’ knikte Liesbeth, de peinzing over het
verschijnsel in haar verlichte oogen. En haar mond werd een verrassing toen ze,
krullend in de hoekjes, de proef lachte op de som: ‘vanavond tenminste heb ik nog
een invitatie.... voor Grootvader.’
‘Stoor ik?’ vroeg ze, buigend over den drempel van de bibliotheek, waar de oude
heer stil knikte boven het beschreven blad en met verschrikte trilling zijner grauwe
wimpers een lichte sluimering verried ‘of Opa nog even bij Joost kwam?’
Hij tastte naar den pennehouder, aan zijn open hand ontrold, en ordende het
vloeiboek. En terwijl hij opstond, lang en schraal, een blauwig witte lok over het
hooge voorhoofd, zijn oogen zacht stralend bij de gedachte aan het kind dat hem
verwachtte, sprak opmerkelijk uit deze verschijning, frisch, verzorgd en fijn, de
innerlijke gelijkenis met de dochter, die naast hem stond.
Zij ging hen voor en voelde hen volgen, de oude man rechts de jonge links, naast
elkaar op den breeden looper. De eene schaduw op den muur dekte de andere, een
scherp profiel, met sterk gebogen neus, sprong uit.
Hoe warm was het geluid der vreemde stem, dat langs de treden steeg.... Of het
alles in huis veranderde....
‘Marguérite's ketting is gebroken,’ riep ze van boven, ‘die haal ik even.’
Snel glipte ze de kamer in van Sidonie waar de meisjes sliepen, terwijl de heeren
het portaal overstaken en klopten aan het balconkamertje, bij Joost.
Bijoute en Marguérite achter de gordijnen van den ronden uitbouw welke kon
worden afgeschoten van de oorspronkelijk vierkante kamer, vonden in tante Liesbeth's
onverwacht bezoek, nadat ze - heusch een beetje boos om zooveel ongezeggelijkheid
- haar kort te voren had verlaten, een aanleiding den afgesloten dag te heropenen en
kropen, nog vóór zij tastend de lucifers vond, al op haar knieën elk aan het voeteneinde
van haar bed, om omstandig te verhalen hoe het roode kettinkje aan de rhododendrons
had gehaakt, en knàp....
‘Ja, blijf nu liggen, Bijoute.’
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‘En al de kraaltjes, wel duizend....’ snoefde Marguérite, de heldin van het ongeval,
‘zoo maar in het gras, en in mijn hals.... een kriebel!’
‘Ik zal ze meenemen en aanrijgen, als je gauw gaat slapen.’
Maar juist toen ze weer lagen, tot rust gebracht en toegedekt, en Liesbeth, die de
deur van het balconkamertje had hooren sluiten, over de tafel boog om naar de kaars
te blazen, keek om het bloem- en vogelvol gordijn, een lief grijs hoofd.
‘Opa!’ juichte Bijoute.
Met Opa kwam mijnheer Scheffer. Die speelde weer de wolf, schertste en plaagde,
moest al de poppennamen weten, en of Marietje en Liesje zoet waren? Een heel feest
was 't....
Met hun drieën vervolgden zij toen de ronde, een bezoek bij Piet en een op de
oude kinderkamer, waar de tweelingen, kleurloos en kleintjes samen lagen in één
bed, door Koos, die psalmen las, bewaakt. De eene sliep, ze leek nauwelijks te leven,
de andere opende de rood-omrande oogjes, keek star en lachte onhoorbaar. De
tweelingen kwijnden; vanaf haar ongewenschte geboorte waren ze zoo, waswit en
peinzig, als oude wijfjes.
Voorzichtig drukte Scheffer de deur der kinderkamer dicht achter den heer van
Landschot en Liesbeth, en terwijl zij naar de logeerkamer gingen stond zijn gezicht,
dat, zonder overgangen, wisselde naar de uitersten, bekommerd en norsch.
‘Als het mijn kinderen waren....’ hoorde Liesbeth hem mompelen. Zij vroeg niets,
zonderling beklemd. Op de witte gangmuren wiekte hun schaduw. Zij zocht iets
luchtigs om nu te zeggen, iets zonder zin. Toen lachte de oude heer, die niet verstaan
had en wiens montere geest, schoon een oogenblik gedrukt, licht veerde in scherts:
‘La ronde de nuit,’ en ontspande de stemming.
‘En nu naar Janneman,’ zei Scheffer.
Het gesuizel van Zus' regelmatige ademvlucht vulde de kamer. In het gebeeldhouwd
groote-bed, met den statigen mantel van vaalroode plooien uit zwaarvertakte kroon,
dutte ze, naast haar vader's plaats, en rustig op het garnalig vlechtje, haar mond open,
één ronde arm uit de opgestroopte mouw. Maar in het ijzeren hoek-ledikantje lag
Jantje wachtend wakker en door de mazen van het witte vlechtwerk glunderden zijn
oogjes naar het naderend licht:
‘Pappa!’ zuchtte hij, tegelijkertijd verrast en gansch bevredigd.
Over den hoogen wand dook het donkere hoofd, zóó diep tot het aan het warme
kussen raakte en Jantje het pakken kon, en toen was daar beneden een gefleem en
gefluister, een kussen en koozen.... Liesbeth, die op dezen avond in diezelfde kamer
de kinderen naar bed had gebracht, zonder nevengedachten, en zonder bevangenheid,
werd op de waschtafel,
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waarbij zij stond, het gebruikt scheergerei gewaar, flacons, en een paar ivoren
knoopjes; over de stoelleuning hing een gekreukeld vest.... En zij wist zich op eenmaal
in de vertrouwelijkheid van een ander leven, of zij daarvan nu deel uitmaakte met
alle bijzondere voorwerpen, die haar omringden. En half bewust, en door een vreemde
onrust heen, voelde zij zich daar gelukkiger in dan zij te voren was.
‘Nacht zoete Pappa.’
‘Nacht mijn baasje.’
Zij boog behoedzaam Zus' arm onder de dekens, haalde het laken tot heur halsje
en vouwde de kleertjes op den stoel voor het bed, om, terwijl haar vader al ging, in
deze voldoening, zwoel als een geur, nog te toeven, zich te koesteren.... Zij zocht de
drijfveer niet.
‘Zeg nu maar tante Liesbeth goedennacht.’
‘Waarom?’
‘Wel, omdat we nu gaan slapen.’
‘Allemaal?’
‘Allemaal.’
De vader richtte zich op, streek de losse haren van zijn voorhoofd en week terzijde
om Liesbeth plaats te laten toen zij, werktuigelijk langs hem heen, zich bukte naar
zijn kind, dat met open armpjes en gedwee geheven lippen gehoor gaf, en in de
schemerige diepte op haar heete wang het kusje voelde, fluweelzacht, den adem, of
er een veertje langs steek....
Samen gingen zij naar beneden, zwijgend zij, terwijl hij achteloos, natuurlijk, als
viel hem dit daar juist in, waardeerde: ‘De kinderen zullen u missen, u werd zoo
goede maatjes.’
Beneden had Mies de thee ingeschonken. De oude heer van Landschot zat met de
jongere heeren in den kring. De hoek, waar het toegedekt biljart stond, lag in het
halfduister en onder de eene, laag-gelaten lamp doezelde nog de sigarenrook en trok
in lange pluizen naar de leege schouw. Naast de sofa had Theodoor, op verzoek van
Mama, den drakenstoel uit de bibliotheek gerold, een groot meubel op klauwpooten,
nog herkomstig uit het huis-in-de-stad, waar de familie in vroegere jaren de
wintermaanden doorbracht. En nu stond deze ledig, bewaard voor den gast. Met een
handgebaar noodde mevrouw van Landschot hem aan haar zijde, kort, hupsch, naar
Franschen trant: ‘Zet u.’ Zij zat nu weder slagvaardig, haar wijd gevleugeld neusje
boven het doorschijnend kopje, in den warmen geur, die haar verkwikte al vóór zij
nipte....
‘Merci voor je lekker kopje thee, Mies, prees ze, en de naam werd vloeibaar en
zijig in haar mond. Mies, blozend, keek snel naar André, wat ze altoos deed bij lof
of blaam.
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Op het driekant stoeltje naast haar kwam Liesbeth met, in de schaduw van haar
schoot, het verguld pillendoosje vol kralen, tusschen duim en vingers draad en naald,
in starre aandacht naar elkaar gericht, gemikt, en doorgehaald. En ieder sprak toen,
waar er daarbuiten overdag weinig afwisselends voorviel wat, herdacht, den avond
vullen kon, naar aanleiding van het gebroken kettinkje, over het wilde spel der
kinderen in den schemertuin. Op den achtergrond der sofa leunde Sidonie, in de
weekheid der kussens, zwijgend naast Mama, welke zich wijdde aan den heer Scheffer
en opnieuw diens afwezige vrouw in het gesprek betrok.
Hij vertelde haar, terwijl allen luisterden, hoe lang het vermoedelijk nog moest
duren eer zij uit het ziekenhuis ontslagen worden zou....
‘Zoo, dus niet vóór Januari?’
‘Ik vrees van neen, mevrouw.... Een juffrouw? Neen, pardon, nog niet, ik denk er
wel over.... het zal moeten.... Maar een vreemde....’
‘Juffrouwen!’ smaalde Sidonie, die leek te slapen, doch plotseling in een harer
ergernissen scheen geraakt.
‘Ja,’ beaamde Scheffer. ‘Emma zou het ook prettiger vinden, als we het zóó vol
konden houden. En.... voor het oogenblik zijn de meiden heel geschikt, moet ik
zeggen.’
In Liesbeth's bezige vingers groeide het bloedrood koordje geleidelijk. Soms hief
ze het even naar het licht, dat door heur haren zeefde, terwijl ze het hoofd weder
boog, en neervlood langs haar teederen hals. En haar vingers werden, zoo spelend,
spits als kleine kaarsjes en bijkans vroom van toewijding.
Zij hoorde spreken over Emma, als over iets dat heel ver is, en schier onwezenlijk.
Haar wel-tevreden gedachten paarden zelf niet dezen naam van onverschilligen klank
aan den jongen man, die tegenover haar zat, en haar, in de veiligheid van den
familiekring, meer dan wanneer zij met hem alleen was, leek te naderen. Zoodat,
hoewel haar open lippen niet bewogen, er een wijsje begon te zingen in haar hoofd,
en zij alle dingen goed en prettig vond.
In den hoogen boog van het raam stond de maan, vol en schitterend wit, als
bevrozen glas. Daaronder werd het wazig van de warmte binnen en gleed telkens
een druppel, hel en snel, als een ster die verschiet.
De oude heer vertelde een, door allen behalve door den gast meermalen uit zijn
vriendelijken mond vernomen anecdote.
Sidonie lag met gesloten oogen.
In de oogenblikken van stilte, die, naarmate de avond vorderde, meer en langer
vielen, was het geratel van die kraaltjes in het doosje op Liesbeth's schoot, vaak het
eenige gerucht.
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[II]
TOEN Liesbeth den volgenden morgen werd gewekt, door een kiezel die Bijoute
mikte naar haar raamkozijn, koperrood van Oost-Indische-kers, voelde zij zich frisch
en verkwikt ondanks den slapeloos doorwoelden vóórnacht, welken zij zich
ternauwernood herinnerde. Ja, ze wist nu toch weer.... wonderlijk vervuld had haar
het overmoedig gezicht van Dick Maton, den jongen man, met wien zij, zoo zij niet
had ingegrepen, thans getrouwd zou zijn geweest. Tot in haar droom waren haar
gedachten, wee als verlangens, niettegenstaande zij toch vasthield aan het feit: dat
zij hem miste met verlichting en in vollen vrede, als lange, leege armen uitgerekt.
Nu, terwijl zij op haar rug lag, met open oogen naar de groene zoldering en de
verwarde haren rond haar helder hoofd, zag zij het verleden met Dick weer, zooals
het in werkelijkheid geweest was. Alleen in het allereerste begin, toen haar eigen
nieuw gevoel haar verraste en zij heilig geloofde zijn jeugd, waarnaast zij zich allengs
verouderen voelde, lief te hebben, had het geluk, als met één vroolijken vinger haar
aangeraakt. Een korte vreugde van bemind te worden, jong-bemind en uitverkoren,
en heel den langen dag gevierd! Totdat zijn lach haar ging hinderen, zijn vlakke,
argelooze lach, om alles, om niets, en zijn lust, altoos, en zijn kussen, overal. Zijn
matelooze, vermoeiende vereering....
Tot zijn liefde zonder smaak of zin haar vernederde en de blijmoedige, weelderige
knaap, Mama's trots en Sidonie's troost, haar tegenstond als een te rijpe vrucht of
een overzoete geur.
O, om toen, na dagen zwaar van aarzeling en zwarte nachten vol verwijt en
schaamte, te durven tasten in die zonnige zekerheid! Eerst woordeloos, slechts met
haar oogen, die smeekten.... Maar zijn roode lippen kusten ze dicht, en zijn aanbidding
bracht meer bloemen en geschenken dan te voren, tooide haar met een sieraad, dat
hij zelf ontwierp, van parelen en turkooizen. Toen met een half verholen woord, dat
zuchtte door zijn lach en in de klatering verging. Hij leek onkwetsbaar als een jonge
god in het pantser van zijn geluk. En dan, in vertwijfeling, poogde zij haar verlangen
naar steun en innigheid te onderdrukken, en bevrediging te vinden in deze praal. En
toen dat zich niet regeeren liet, schreef ze hem een brief, dien ze niet verzond. Want
hij schreide even licht als hij lachte. Na nog een week.... bemerkte haar vader de
blauwe schemering onder haar vermoeide oogen en stelde Mama, glimlachend, met
Dick de maand voor het huwelijk vast. En toen sprak ze, blindelings snel en luid, als
aan het oor van een doove....
Den volgenden morgen verliet hij het huis, begeleid door André. Zij stapten vlug
aan, zwijgend, en gingen het hek door zonder op te zien.
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Voor het hooge raam van de kinderkamer wuifden vergeefsche handjes, beneden in
de bibliotheek zat de oude heer van Landschot, stramrecht, en schreef in bevende
letters op geel geschept papier, de verontschuldigingen zijner dochter aan den vader
van Dick Maton. De oude mevrouw weende als om een doode; zij was heel boos en
gansch onthutst, dat dit ingrijpende, zoo dicht nabij en onvermoed, een geheel jaar
lang haar vriendelijk leven had bedreigd. Aan haar adres kwam toen ook, nadat de
sneeuw was weggedooid en Liesbeth oplook met de lente, de brief van Dick, die zijn
nieuwe verloving meldde met het Haagsche meisje, wier naam hij op de Hoven
meermalen had genoemd. En zij beantwoordde deze onderscheiding met een schrijven,
even fijn van gedachte als van schrift, het wapen der van Landschots en relief in den
linkerhoek, en een lila lak op den omslag.
Daarna, alsof met dit lak het oude verzegeld was, bespaarde zij Liesbeth haar
zachtzinnige bevreemding, die wreveler, want weerloozer maakte dan verwijt, en
scheen zij van den schok hersteld.
Maar Liesbeth had het tekort in haar moeder's hart gespeurd, en in de verlichting
die, na het oogenblik der bevrijding, leegte liet, voelde zij in het afgelegen huis het
dubbele verlies.
Niet dat had haar vervuld dien nacht. Verlangen, redeloos, rood verlangen, en de
weelderige verbeelding van iets, wat niets was geweest... En daarvan de blozende
bevrediging....
Dien nacht had Dick - zij wist het nu helder en getrouw - Dick, maar anders dan
hij was, ouder, een man, haar opnieuw gekust. En ze had de liefde liefgehad, als op
den eersten dag.
-----------------------Een tweede kiezel raakte het raam, zóó scherp, dat de ruit achter de zonnige linnen
gordijnen, waar een zwarte kapel op zat, leek te knappen, en Liesbeth, plotseling in
den koelen morgen verplaatst en opgesprongen, stak haar hand tusschen de strooken
der neteldoeksche ondergordijnen door, klopte driftig en vertoonde een dreigende
vuist. Buiten stonden Bijoute en Marguérite, in de wazigheid van den vroegen ochtend,
op klompen en met roode schorten voor. Piet sleepte de groote houten hark door de
oprijlaan, en Joost, midden op het grasveld, liep mee met Derk, den tuinman, die de
snijrol duwde langs het geschoren lint, terwijl de opgeroste sprieten dolden om het
rad.
‘Kom je, tante?’ danste Bijoute op de holle klompen, waaruit haar lange dunne
beenen staken.
Liesbeth's hand, van achter de gordijnen, opende het raam en haar hoofd, in het
losse haar, boog tusschen de saamgenepen strooken over den groen- en gouden
vensterboord:
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‘Laat Joost met zijn sandalen uit het natte gras gaan, en vraag Koos je vast een glas
melk in te schenken. Ik kom dadelijk.’
Door de herinnering aan den vreemd-levenden nacht bevangen, was ze later dan
gewoonlijk en aanvankelijk loomer van beweging.
Herinnering, doorschijnend als glas, en vol ijl geluid, waaruit het onduidelijk beeld
van Dirk vlood als een vogel met den eersten morgenstraal, doch waarvan de
toovervorm bleef en, terwijl ze zich wiesch en kleedde, traag verging in het licht. Ze
slifte op haar fluweelen muiltjes met den ruigen handdoek over den arm naar de
badkamer en voelde de vreugde van al wat ze deed, het helder water lavend, en het
zeepschuim zacht, als dons.
In de slaapkamer teruggekeerd, bemerkte ze achter het gevlokt neteldoek, waar
de zon in schitterde, haar vader met van Reenen, drentelend langs het smalle pad,
dat achter de rhododendrons omboog naar den vijver. En uit vrees dat allen, ook de
gasten haar vóór zouden zijn, repte zij zich nu, zag zonder verwijlen, zich langs den
grooten spiegel heen en weer bewegen, luchtig in het verbleekte groen van haar
morgenjapon, tusschen de witte meubels en de open laden, waar lint en kant.
uitkruifden.
Zij hoorde de schuifelvoetjes beneden haar venster en onderscheidde Jantjes lagen
lach uit de dunne stemmen der kleine van Reenens en het doorfladderd gekakel van
het opgejaagd gebroed. Daarna, van uit het huis, vermanend handgeklap, een
mannelijke slag, die de lucht vulde, en waarop al de laarsjes en de klompjes overhaast
terugroffelden, en naarstig veegden aan den schrapper en de groote borstels bezijden
het stoepje van de achterdeur.
En toen viel stilte in, morgenstilte, helder en licht, en vroolijk doorrateld van het
snijdend wiel, dat joeg in het hooge gras.
Liesbeth haastte, liet alles open en overhoop.
Beneden, waar de eetkamer vol zon stond en wespen stoeiden om de roode
vruchtendril op de tafel, zaten de kinderen, rustig, en naar rang van jaren, Bijoute
naast Opa, en dan Joost, en zoo vervolgend, tot tante Mies, die dezen morgen voor
Liesbeth de leiding van het tafereel op zich genomen had, naast de allerkleinste
bleeke Olga, de rij sloot. Zus en Jantje Scheffer zaten aan weerszijden van den leegen
stoel, waar achter hun vader stond, met de andere heeren in gesprek.
De oude mevrouw en Sidonie ontbeten gemeenlijk op haar kamers, soms, later en
afzonderlijk, beneden, en het bleef een dagelijks terugkeerend klein privilége: Oma's
kopje thee boven te mogen brengen, of de beschuitjes te bereiden op heur wachtend
bord.
‘Dank je wel, Mies,’ zei Liesbeth, terwijl ze rond ging en, even wippend op de
teenen als toen ze een kind was, haar vader's versch geschoren wang met de lippen
raakte en aan de anderen haar hand reikte,
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frisch nog van het bad.... ‘alles al voor mij gedaan, je hebt het druk gehad!’
‘Waarom zou jij alles doen,’ meende Mies, met het rechtvaardig overleg, dat in
haar ouderlijk huis over veel kinderen en weinig bediening den arbeid eerlijk had
verdeeld. ‘Wil je een ei?’
‘Graag.’
André knikte naar zijn aanstaande vrouw.
‘Marguérite ook een gekookt ei? Niet? Geklutst dan? Ja? Zèlf doen? Hier kind.’
Bijoute griste Marguérite het glas met het beenen lepeltje uit de handen. ‘Dat kán
ze niet!’ gispte ze.
‘Chut!’ suste Liesbeth, met ouder gezag, terwijl Mies, een weinig verslagen, weer
zitten ging.
‘Opa!’ riep Joost den ouden heer, die, in een jachtgesprek gestoord, onwillig gehoor
gaf: ‘Opa.... wég wesp, ik heb vannacht zoo gedróómd!’
‘Zoo, mijn jongen.’
‘O! En weet u waarvan?’
‘Neen, waarvan dan wel?’
‘Van die,’ wees Joost, met verlegen durf en glunder of het een onderscheiding
gold naar Mr. Scheffer.
Een vlug rood vloog over Liesbeth's gebogen gezicht. Zij nam van Bijoute het
gele glas over.
‘Kijk eens aan,’ deed Scheffer verrast, terwijl hij een reepje brood mikte in Zus'
open mond, ‘dat is een eer voor mij.’
‘Van Grootvader ook erbij,’ peinsde Joost voort, met wijde oogen, die den droom
nog zagen.... ‘en van tante Liesbeth.’
Een lach van vriendelijke verstandhouding raakte Liesbeth, hoewel ze niet opzag
en aarzelde vóór ze vast en onbevangen teruglachte.
‘Quelle belle rencontre,’ viel de oude heer monter bij, ‘Mies, schenk me nog een
kopje thee, kind.’
‘Maar wat 't was....’ zuchtte Joost, vermoeid van het vruchteloos denken, ‘weet
ik niet meer.’
Het was Liesbeth een verlichting en een teleurstelling tevens dat hij het niet meer
wist. Vervuld van den bewogen eigen nacht, drukte haar die als een geheim. Alsof
ze iets ongeoorloofds had gedaan en dit nu verbergen moest, terwijl ze, in het prille
licht van den morgen, tegenover de kinderoogen, koel en klaar, het verraad vreesde
van haar onrustig gezicht.
Zij werd zóó stil en in zichzelve verdiept, dat Theodoor vroeg: of zij niet goed
geslapen had? waarop de anderen met bijzondere opmerkzaamheid naar haar zagen.
Door de dunne huid kleurde, als een golf die rijst en daalt, het ongedurig bloed.
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‘O jawel, best....’
‘Ook gedroomd, net als Joost,’ plaagde de oude heer.
‘Van mijnheer Scheffer,’ ontviel Mies, gul en plomp, een uiterste van
gemeenzaamheid waartoe ze oversloeg, zoodra de vormelijke oude mevrouw, welke
zij vreesde met zenuwachtig ontzag, aan den familiekring ontbrak.
Allen lachten. Scheffer ook, argeloos. Hij speelde met de franje van een opgerold
vingerdoekje om Zusjes neus, langs haar mond vol scherpe tandjes, die hapten, hapten
naar den pluim!
‘Wie mag de thee boven brengen?’ vroeg Bijoute, optredend, de oudste, die
regeerde.
Onzeker zochten Liesbeth's schuwe oogen de rij langs:
‘Wie is aan de beurt?’
‘Olga!’ wisten drie besliste stemmen.
‘Olga dan.’
- ‘Ik geloof, dat Mama al lang op is....?’ overwoog André, luisterend. Maar Olga,
Oma's geschulpt bord met de beschuitjes aan haar mager lijfje gedrukt, glans in de
roodomrande oogjes, die tuurden naar het straaltje uit den zilveren tuit, stond ademloos
bereid, en toen ze, gevolgd door Bijoute, welke haar tot de slaapkamerdeur begeleiden
zou, met wankele wijze stapjes den parketvloer overstak, ging aller glimlachende
aandacht naar haar.
Oom André had juist gehoord. Op het portaaltje, dat de trap ter halverwege in
tweeën deelde, kwamen ze Oma, met onder de witte kantsjaal uitgebreide armen, al
tegen. Olga, om heur verijdelde beurt, begon te schreien, maar Bijoute liep als een
kleine heraut met het bordje de ontbijtkamer weer in en kondigde aan, rechtstreeks
tot oom André, die goed geraden had:
‘'t Was Oma toch!’
De oude dame, met onthutste Olga aan de hand, talmde op den zonnigen drempel,
een portretje uit haar Fransche jeugd, alvorens zij binnentrad op het gejuich der
kinderen.
Mies sloot de deur achter haar.
Vluchtig kuste ze de kleinsten, vroeg met belangstelling den gast: of het kraaien
van de hanen hem niet ontijdig had gewekt? En terwijl zij neerzat, dicht bij het groote
raam van witte ruiten, was ze ouder dan den vorigen avond en zóó, tot in heur
wimpers, van geurige poeder bestoven, dat zij met haar lieve bruine oogen, onder
het vlinderdons der fijne leden, in al dat zachte wit een duifje geleek.
Zij bleef, zonder aandacht voor wat Bijoute's bedrijvige vingers voor haar
neerzetten: het gepelde eitje en de onder een glas gevangen wesp, zich wijden aan
den gast, terwijl Liesbeth naar boven ging om Sidome haar ontbijt te brengen, en de
jeugd op mocht staan....
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En toen zij gereed was vroeg zij Mr. Scheffer, die. nadat de andere heeren met de
kinderen naar buiten waren gegaan, haar cavelier was gebleven aan de ledige tafel,
met haar op te wandelen naar den vijver, waar Grootvader en Joost de karpers
vischten.
Liesbeth, door het raam van Sidonie's kamer, zag hen gaan, zachtvoets, of ze
schoven over het lichte pad, den langen man en het broze vrouwtje, met de
vingertoppen op zijn donkeren arm en de sleep van haar kleed hoog in de andere
hand. En de Valencienne-kantstrooken onder het, in strakken boog getrokken paars
en zwart, tipten over het zand, lieten achter de scherpe hakjes een fijn spoor. Haar
hoofd neigde naar links en de geheven wang was zichtbaar, terwijl zij scheen te
luisteren naar wat hij, even overbuigend, haar vertelde.
‘Mama,’ sprak Liesbeth, hoewel zij de gedachte liever niet verraden had, in
onbestemden wrevel uit tot Sidonie, die zich onwel gevoelde en half gekleed rustte
in den rieten stoel naast het bed: ‘legt altijd zoo beslag....’
‘Waarop?’
‘Op alles.... op ieder, die hier komt.’
Sidonie rekte zich naar het raam, bemerkte nu ook het paar, dat stilstond bij een
rozenperk.
‘Ik houd niet van Scheffer,’ zei ze stug, als zocht zij, onwillekeurig zich in dit
geval van naijver vrij te pleiten.
‘Niet?’ vroeg Liesbeth, zonder zich af te keeren van het venster. Zij hoopte, en
intusschen voelde zij de onrust voor dat onverschillig kwaadwoord kloppen in haar
polsen, dat Sidonie een reden zou noemen. Maar deze bevestigde kort:
‘Neen.’ Met haar bleeken vinger volgde zij de zilveren kronkeling harer initialen
op den haarborstel in haar breeden schoot.
De andere zag, zonder het beeld in zich op te nemen, Mr. Scheffer bukken naar
de rozen, en Bijoute, die van den vijver kwam, draven langs het pad naar het huis en
wederkeeren met een mandje.
‘Waarom is hij dan eigenlijk hier?’ vroeg ze misnoegd, alsof ze haar zuster's
uitspraak, ook ongestaafd, aannam en deelde.
‘Menno mag hem, de kinderen spelen samen, en Mama heeft nu eenmaal graag
vreemden. Hij deed beter zijn zieke vrouw gezelschap te houden’.
‘Daar komt hij toch vandaan.’
Het klonk te mat om er eenige verdediging in te onderscheiden, en ze kon op
denzelfden zakelijken toon laten volgen:
‘Is 't een ongelukkig huwelijk?’
Sidonie geeuwde, hief in een moe gebaar den borstel en streelde, de oogen gesloten,
heur zwaar haar achterover, zacht en met genot.
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‘Och, wat noem je een ongelukkig huwelijk.... wat weet je erván.... van een ánder.’
Het mandje, in mevrouw van Landschot's handen, vulde zich met rose rozen. Zij
stak er een in de kant van haar sjaal, waar de slippen kruisten op haar borst.
‘Hij doet altijd heel lief tegen Emma.’
Liesbeth wist niet wat zij nu wenschte te vernemen, iets wat dien man neerhaalde
of ophief?
Sidonie zweeg. Zij hield voelbaar een gedachte in.
Het paar, thans vergezeld door Bijoute, die het mandje droeg, vervolgde den weg.
De lucht was warm en stil, de morgendauw verdampt. Door het gras ratelde nog
altoos de snijrol, regelmatig.
‘Blijf je boven, of....?’ vroeg Liesbeth, toen er, tot haar onbevredigde geruststelling,
niets volgde, terwijl ze zich lusteloos afwendde van het raam en het leege kopje
meenam naar de deur.
‘Neen, ik kom beneden, dankje.’
Ze ging ook naar den vijver. Langs den ganschen zonnigen gevel had ze de linnen
gordijnen neergelaten, het geelgestreepte rolzeil gespannen over het terras. In de hal
was het toen koel en rustig, en daar, in den schommelstoel, was ze even
neergewiegeld, nadenkend. Een vluchtig, verward gedachtenweven, en aldoor - het
werd haar, terwijl ze voorbij het rozenperk het pad afdaalde naar het water,
vaagbewust - tot een grens.
Aan den kant, tusschen de hooge lisschen en het riet stond de oude heer te visschen
naar de karpers, welke hij wilde overplanten van dezen vijver naar den kleineren,
verderop. Om den rand van zijn groven stroohoed krulden de langste lokken van zijn
rug weer op, en rond zijn oorschelpen vlokten ze naar voren; diep daalde de schaduw
van de neergeslagen luifel over zijn turende oogen en den fijnen neus, waarop zich
een matje etste van licht. Als een fontein boog de lange hengel omhoog uit zijn
magere hand, terwijl zijn eene voet vast-stond in het rotsig overblijfsel van een brugje.
Op die verhooging zat ook Mama, half naar den plas gewend, de kanten sjaal tot
een kapje opgehaald over het door de mazen glinsterend haar.
‘Chut!’ - wenkte, terwijl Liesbeth naderde met zacht geknerp van kiezels onder
haar voeten - Joost, die, over den emmer gebogen, bij elken forschen staartslag der
gevangen visschen een fonkeling van druppels ving: ‘Chut! anders bijten ze niet, we
hebben er al vier.’
Langs den anderen oever, onder de hooge boomen, wandelde Menno van Reenen
met Mr. Scheffer. In de verte schoot telkens de klatering der kinderstemmen op in
de stille, geurige lucht.
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‘Wie is er bij hen?’ fluisterde Liesbeth.
‘André en Mies, ze spelen in den kuil.’
‘Het is dadelijk tijd voor de kleintjes.’
‘Ja.... Kijk!’
Het water rimpelde, de dobber bewoog. In den emmer spartelde het en plonsde.
‘Grootvader, Grootvader gauw!’ hijgde Joost, zijn nat gezicht rood van drift.
En de dobber dook, zwiepte omhoog.... In wijden boog flitste de rukkende,
druipende buit door de lucht.
Joost greep toe; onder de linkermouw wist hij den glibberigen visch vast te
klemmen tot zijn hand voorzichtig den angel uit den happenden bek had bevrijd. En
toen, glip door zijn natte vingers, en plomp....
‘Dat is de vijfde,’ knikte hij, weder zakelijk en beheerscht, terwijl Grootvader het
nieuwe aas reeg aan den haak, en ver naar voren buigend, inwierp.
Liesbeth, turend over het water, zag de beide heeren pratend verder gaan.
‘Kom, dit is de laatste voor vandaag, nu naar de andere vijver,’ zette Grootvader
den hengel tegen een jongen berk. ‘Neen, Joost, ik zal de emmer dragen.’
De oude mevrouw schudde het luchtig stof van haar kleed. ‘Het wordt heel warm
vandaag,’ zei ze, langzaam keerend naar het huis, waar Sidonie, breed in veel plooiend
wit, leunde over de balustrade: ‘Ik zal Koos zenden om de kinderen te halen, die naar
bed moeten.’
Liesbeth volgde, nu ook Mama dit scheen te verwachten, haar vader met Joost.
Over den emmerrand plaste het water, liet een donker spoor achter hen op het zandpad,
dat eerst steeg, en daarna weder daalde.
Dichtbij den kleinen vijver ontmoetten zij de heeren, die, in de schaduw van een
beuk, cigaretten rookten op een bank tusschen de varens. Van den kuil kwam Bijoute,
springend over wortels en stronken, over de lange braamranken, wier doornen haakten
in haar rok en raspten langs haar kousen. En in een ommezien had ze haar vader's
rust verstoord, zijn zijden zakdoek uitgehaald, hem met een grashalm in den rooden
nek gepikt, achter zijn ooren en, tik, tik als een mugje, op zijn bloote kruin, en hem
eindelijk opgejaagd, met reuzestappen door de groene struiken.... waar haar vluchtend
schortje in gloeide en hare klare lach in klonk!
Het schikte zich toen vanzelf, dat de oude heer met Joost, den emmer tusschen
hen in, den weg vervolgde en Liesbeth met Scheffer doelloos opwandelde in de
richting van het huis. Zij kwamen Koos tegen, die naar den kuil klom en werden,
wijl zij langzaam liepen en wel eens stil stonden om naar het lachen van een specht
te luisteren of een denappel
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op te rapen, later weer ingehaald door de buitgemaakte kleinste van Reenens en Jantje
Scheffer, met zijn armen om Koos' hals en een been aan elken kant langs haar breede
heupen. Over haar schouder riep hij den groet, hem door Bijoute geleerd: ‘bonjour
Papa, bonjour tante Lies,’ en herhaalde dien al hooger, al heller, tot Koos, kregel,
hem neerliet op den grond. Zwijgend en zoet volgden de tweelingen, op witte beentjes
en met golvende witte hoeden van geborduurd neteldoek, waaronder haar bleeke
neusjes schuil gingen.
Scheffer vertelde Liesbeth, onbevangen en levendiger dan gewoonlijk, van zijn
gesprek met van Reenen, dat de kinderen had betroffen, in het bijzonder Olga, de
allerminste, wier oogjes....
‘Ik raadde hem, toch eens met haar naar Utrecht te gaan.’
Liesbeth keek op: ‘En zal hij dat doen?’
‘Jawel, jawel, als hij maar eenmaal op de gedachte is gebracht.’
Zij lachten beíden, met schampere verstandhouding. Een lach, die even kraste in
de welluidendheid van dien zomermorgen en bij Liesbeth in een wrevelen zucht
verging:
‘Als Sidonie maar niet altijd ziek was, nergens op lette....’
‘Ja,’ viel hij vlot in, terwijl zijn gedachten oversprongen op zijn eigen gezin....
‘als de moeder niet voor de kinderen kan zijn, komen ze alles te kort. Bij mij thuis....
toen Jantje laatst zoo hoestte en ik telkens uit moest,’ hij schopte korzelig een
paddestoel om.... ‘aldoor in angst zat, dat de meiden de deuren niet dicht zouden
houden....’
Liesbeth verbeeldde zich het leege huis, zag het kind ziek, de vader in zorg....
In de natuurlijke vertrouwelijkheid van dit gesprek look ze op, hoorde de innigheid
in zijn bedwongen toorn, schouwde, zwijgend van ter zijde, zijn bewogen gezicht.
Aan Sidonie's oordeel dacht ze niet meer, maar al wat hij zeide en de wijze waarop
hij het zei, zijn stem, zijn rustige stap naast den hare, bevestigde onbewust zijn waarde
voor haar.
Zij liepen langs de rhododendrons, langs het lage perk vol blauwe violieren, wier
geur hen nawoei, en kwamen aan het terras, waar Sidonie lag te niezen en mevrouw
van Landschot, achter een wit tafeltje vóór het open triktrakbord zat te wachten op
Bijoute.,
Maar ze gingen, verdiept in zichzelven, met een onbestemden glimlach tot groet,
de steenen trappen voorbij en vervolgden tusschen de gelederen van grootte tobben
hortensia's, rose, groenwit en paars, hun wandeling door de oprijlaan.
Sidonie's zwarte oogen gloorden over den vergulden kop van haar boek. De oude
mevrouw zoemde een bergerette en liet een ivoren schijf van het spel duikelen
tusschen haar witte vingers. De zon scheen in de edelsteenen, die kleur spatten....
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‘Veux-tu sonner,’ verzocht ze over haar schouder, ‘pour mademoiselle Bijoute, qui
se fait attendre.’
Aan het einde van de oprijlaan, waar Liesbeth verwachtte dat haar gezel keeren zou,
liet hij haar voorgaan door het hek den grintweg op. Daar liep geen mensch dan zij.
In de hooge verte gonsde, als een hommel door de stille lucht, de klok in den nok
van het landhuis.
‘Dat is voor Bijoute,’ verklaarde Liesbeth snel, als vreesde ze dat dit onbegrepen
sein hem terug zou roepen: ‘Mama wacht haar.’
‘Ik dacht, dat het al “midi” beduidde.’
‘O neen, pas elf.’
‘Gelukkig!’ lachte hij hartelijk, ‘morgen wandel ik hier niet meer, elk uur is er
een.’
De gereede zin der vlakke wellevendheid: ‘U moet weerkomen,’ woog Liesbeth.
Ze sprak dien niet uit.
Onverschillig zei ze: ‘De van Reenens gaan overmorgen ook naar huis.’
‘Ja, ja dat is mijn troost, het buurhuis weer bevolkt.’
Ze staarde in de wazige verte, waar een kerktoren in opstak als een naald:
‘Maar hier wordt 't wel leeg dan.’
‘Stil? Niet? In de winter?’
Hij zag haar belangstellend aan bij die vraag, welke voor het eerst zoolang zij
samen spraken haar zelve betrof, zag in het scherp profiel tegen de groene haag de
oogen, die niet knipten. Hij schatte haar leeftijd, haar eigenlijken aard....
‘In de winter wel,’ zei ze, na even kuchen, rustig. ‘Mama en Papa en ik, met ons
drieën.’
Hij herinnerde zich, dat ze verloofd was geweest.
‘En nooit verlangen naar de stad, naar wat afwisseling?’
‘Niet naar.... wat men zoo afwisseling noemt,’ ontkende ze, licht blozend. ‘Wel
naar de stad; vroeger hadden we ook een huis in Arnhem. Maar ik zou daar een doel
willen hebben.... een zorg. Als Mama niet...’
En opeens ontwikkelde zich in haar hoofd, vol onbestemde gewaarwordingen, een
plan, waarvan de plotselinge ontroering haar aangreep al bij de gedachte, de argelooze,
waaronder het andere vormeloos lag, buiten de grens van haar denken, als een ver
en onontgonnen land....
Hij trok een rank hop uit de haag, een langen lichtgroenen slinger, en speelde er
mee. Ze waren nu bij het begroeide tolhuis en keerden daar, als bij afspraak, om.
In den kerktoren sloeg het half twaalf, een verre druppeling van geluid, zoo teer
als van een schapenbel. En in nog een verderen toren sloeg het, maar dat was
nauwelijks te hooren....

Top Naeff, Voor de poort

32
Liesbeth hield zich, terwijl het plan haar naar het hoofd steeg, met geweld in
evenwicht, merkte iets op over de rank en over de witte kelken die hier en daar
optuitten uit het geschoren groen der dichte haag, en die zoo schielijk verwelkten in
de hand.... Daarna kon ze, terloops en langzaam als in een onverwerkten inval, in
vaag verband met het voorafgaande laten volgen:
‘.... 's Winters, wanneer de boomen kaal zijn, en nergens meer bloemen.... ja, dan
moet alles uit ons zelf komen.... Deze winter blijft Mies waarschijnlijk buiten....
Mama wil, dat ze wat leert van de huishouding, zooals wij die gewend zijn, vóór ze
trouwen in het voorjaar. Als dat er van komt....’
Zijn oogen dwaalden over de haag en de glooiing vol velden, verschillend van
vorm en kleur al naar het gewas dat zij droegen, een staalkaart van grijs en groen,
de omgeploegde vakken zwart ertusschen. Tegen het donkere boomenverschiet van
de Hoven, langs den zoom van het goed, reed een der kinderen op het oude paard,
dat door Bart aan den teugel werd geleid.
Niettemin luisterde hij naar wat Liesbeth vertelde en in de achtelooze omschrijving:
‘zooals wij die gewend zijn,’ ontging hem zelfs niet het standsbesef der van
Landschots tegenover de schoondochter, die zich had los te maken van alles waaraan
zij gewend was geweest. Hij dacht hierover nog na en zijn deernis ging naar ijverige
Mies, terwijl Liesbeth onzeker voltooide:
.... ‘Mama en Papa hebben dan gezelschap aan haar.... misschien kan ik dien tijd
bij Sidonie gaan logeeren.... meteen voor de kinderen.’
Het bereikte hem niet aanstonds.
‘Na de bevalling neemt het kleintje haar natuurlijk heelemaal in beslag.’
‘Ach ja,’ beaamde hij nu, belangstellend en gulhartig: ‘dan kunt u wat over die
arme witte muizen moederen. Dat zal haar goed doen!’
Weer doorvoer haar iets als een vluchtige teleurstelling, totdat hij, in denzelfden
opgewekten toon, ook zijn voordeel vriendelijk overwoog:
‘En misschien varen wij er dan ook nog wel bij en behoeven mijn Zus en Jantje
tante Liesbeth niet geheel te verliezen.’
Haar adem ging kort en snel.
Telkens, wanneer hij haar naam, als uit den mond der kinderen noemde, verheugde
haar het woord, dat levenslang haar waardeloos eigendom was geweest. En zoo
bekoorde haar op dat oogenblik de toevallige klank in zijn stem, dat zij, met een
gemeenzaamheid, welke haar ingetogen aard verloochende, haastig en bijkans
fluisterend verzocht: ‘Maar praat er nog niet over, met niemand....’ en in de bange
vertrouwelijkheid van dit klein geheim hem, op de smalle grasstrook waar hij liep,
haars ondanks, nader drong.
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Hij knikte, wierp de hoprank over de haag.
Zij waren nu dicht bij het hek.
‘Kijk,’ wees hij naar het paard, dat stilstond voor het terras. ‘Piet zit op Nora, ik
kon eerst niet onderscheiden wie het was.’
De kinderen aten dien middag, ter eere van den laatsten dag van het verblijf der
gasten, vóór de groote menschen en aan een afzonderlijke tafel van het poppenservies;
wat een feest was!
Wie klaar was mocht, omdat het elken dag nog vroeger donker werd, opstaan en
naar buiten gaan.
Daar zaten, op het schaduwvol grasveld vóór het terras, de ouderen om de
namiddag-thee, welke mevrouw-zelve voor ditmaal schonk. Het algemeen gesprek,
dat immer in den laten middag kwijnde, alsof het zich met de bloemen voor de
schemering sloot, om straks onder de lamp weder open te gaan, leefde een oogenblik
op met het gejoel der kinderen.
Twee mochten Grootvader tegemoet loopen buiten het hek over den grintweg,
waarlangs hij met de honden moest terugkeeren van zijn wandeling naar het dorp.
‘Tot aan de tol,’ riep Sidonie, in een achter haar handwerk verborgen geeuw,
terwijl ze door de dunne plooien van haar los kleed de avondkoelte voelde en rilde.
Mr. Scheffer sprong op. Hij verveelde zich en vond in de opdracht der kinderen
een uitvlucht.
‘Jongens, ik ga mee!’
En op een drafje schoot hij tusschen Joost en Marguérite, sloeg zijn arm om den
jongen en nam het meisje aan de hand. Maar al gauw riepen ze:
‘Wie het eerst bij het hek is!’
Koos dreef de overigen naar den viersprong achter de rhododendrons en daar
deden ze een kringspelletje, waarbij ze een lied zongen van een vogel, die gevlogen
komt....
Over de stille boomen steeg hun hoog geluid. En tot aan de theetafel klonk het,
zilverfijn.
Eerst toen het volkomen donker was geworden en Grootvader met de rammelende
sleutels, op de hielen gevolgd door Joost en Marguérite de honden in de traliehokken
had gesloten, werd de bel voor kinderenbedtijd geluid. Bart, die de stoelen uit het
gras haalde, hielp ze vangen, een voor een, en leverde ze uit.
En toen de maan begon te blinken over de bloemen, werd het huis van binnen
verlicht, en gansch doorschijnend, of het louter van glas was.
De dames, behalve Sidonie, waren nog boven.
‘Kom, moeder,’ schertste van Reenen, terwijl hij voorbij zijn lus-
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telooze vrouw naar het bitterglas liep, dat terwijl hij zich kleedde op den rand van
het biljart had gestaan, en nu in één, door de stille hal zuigende teug werd geleegd:
‘Ga je ook wat optuigen, al de ladies maken groot toilet.’
Sidonie zweeg stug, ze verroerde zich niet. Den geheelen langen middag had haar
Mama's verzoek: den scheidenden gast ter eere aan de tafel bijzondere zorg te wijden
en zich te kleeden ‘en petit gala,’ gelijk ze schertste met streelend handgebaar langs
eigen sierlijke gestalte, ontstemd, het primitief vermaak der voorbereiding geergerd.
De eenvoud van dezen landelijken luister, waarin de anderen zich thuis gevoelden
en als kinderen genoten, wekte in haar, die leefde in den verbeelden glans der wreedste
weelde, mokkenden spot. En zij wachtte zich wel voor de poovere poging mede te
willen dingen in dit vertoon, voor een schijn van ijver....
‘Kom,’ drong Menno, hartelijker.
Zij wiegelde met den schommelstoel, de spits van haar, onder het zware lichaam
opvallend-kleinen voet tipte regelmatig aan den steenen vloer.
‘Aan mij is geen eer meer te behalen,’ zei ze ruw, ‘als je dàt....’
Ze zweeg alweer, te mat voor het oud verwijt. En hij, gewend aan het schamper
zelfbeklag, dat immers uit haar toestand voortkwam en verband hield met haar
ontevreden aard, dacht ongedeerd reeds aan iets anders: ‘Zeg,’ hernam hij levendig,
de oranje karaf, die naast hem stond, kantelend boven zijn glas: ‘we hadden het van
morgen, Scheffer en ik, over Olga. Hij raadde me haar oogen eens te laten
onderzoeken.’
‘Waar bemoeit hij zich mee!’
‘Och, hij leeft daar nu, in Utrecht, door zijn vrouw, zoo in die wereld van knappe
bollen en kwalen, onwillekeurig....’
‘Dokter Vinke zegt, dat 't alleen uit haar gestel voortkomt en wel beter zal worden
als ze goed gevoed....’
‘Wordt ze dat?’
Zij spraken zelden samen, buiten, waar ieder zijn weg ging. Ze hadden het afgeleerd
en spitsten zich zoo wantrouwig voor elke gewone vraag, dat het antwoord telkens
viel als op een beleediging:
‘Natuurlijk.’
Van Reenen duchtte een twistgesprek. Hij behoefde trouwens de toestemming
zijner vrouw niet om, op een keer dat Scheffer Emma weder ging bezoeken, met
Olga hem naar Utrecht te vergezellen. Mogelijk kon hij dan, na het consult, het kind
bij Emma in het ziekenhuis achterlaten, en zelf doorsporen naar Amsterdam, om
Georgine over die verhuisplannen te spreken. Want dat ging nu niet, alweer andere
kamers, nieuwe meubels; geen gordijn paste ooit! En zijn gezin, nog aangroeiend,
en weinig florissant wat de laatste telgen betreft, kostte veel geld. Hij

Top Naeff, Voor de poort

35
wenschte nu ook wel, dat Sidonie niet.... Enfin.... het hekkensluitertje. Ce n'est que
le dernier pas qui coute. Hij floot en trok de Friesche klok op, die naast de schouw
hing.
Sidonie, aldoor wippend, wrokte, onbekommerd over Olga, tegen Scheffer, die
haar niet telde en aanmerkingen maakte op haar kinderen achter haar rug. En tot
wiens eer Mama's ijdelheidsfeest....
‘Me voilà,’ kwam de oude dame, in parelgrijs satijn, het kleed waarin zij voor den
dertigjarigen bruiloftsdag geschilderd was, en dat zij te vernieuwen wist, telkens naar
den laatsten smaak, en dragen bleef in haar eigen huis bij verjaringen en bijzondere
gebeurtenissen. Tegen de welving van haar borst lag de rose roos, welke zij dien
morgen had geplukt, en in de tullen ruche, die hoog haar hals omkruifde, dompelde
zich de spitse kin en drupten de diamanten der lange, trillende oorbellen.
‘Ma belle mère,’ boog van Reenen, met vleienden nadruk op het onderscheidend
woord, en een vluchtigen kus op de ringen der geurige kleine hand. De oude heer,
die haar volgde, glimlachte. In de open bibliotheekdeur stond André te lezen,
opvallend huiselijk in zijn gestreept pak. Daarbinnen schreef Mies aan haar ouders.
Zij droeg haar Zondagsche japon van beige stof met veel wit aan mouwen en hals.
Het portret van mevrouw van Landschot, boven de strenge boekenrijen, zag op haar
neer en beïnvloedde den brief, die langzaam vlotte.
Bart kwam fluisteren: of hij de soep kon dienen?
‘Ja.... Weet iemand waar Liesbeth blijft?’
‘Ze was bijna klaar, mevrouw,’ wist Mies, bedrijvig toeloopend en zóó onmiddellijk
verplaatst in de belangen van het huis alsof haar gewillige geest geen oogwenk dorst
verzaken: ‘voor ik naar beneden ging heb ik haar al aan haar japon geholpen. Wil ik
soms even....’
‘Neen, neen, dankje, wij zullen vast gaan. Ja Bart, het is goed. Komt kinderen!’
De heer van Landschot, in een rok van ouderwetschen snit, doch zoo glanzend
zacht van laken, dat zijn geheele schrale figuur met het lange grijze haar er van zijde
in geleek, geleidde haar aan den arm.
Scheffer boog voor Sidonie.
‘O merci,’ weerde ze, ‘die ceremonie behoort aan Mama.’
Ze volgden, de een na den ander. Theodoor, de laatste, blies zuinig de lampen in
de hal, op één na uit.
Liesbeth stond voor den spiegel. Zij droeg het kleed, waarin Dick, die smaak had
voor vrouwenkleeren, haar het liefst zag, en dat zij sindsdien niet meer gedragen
had. Uit het olijfgroen boog haar al te tengere hals, terwijl haar armen, lang, en nauw
omsloten, omhoog rezen met de witte kam, welke het zilverlicht oprakelde in heur
glad gescheiden haar.
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De tafelversiering, haar door Mama overgelaten, had haar heel den warmen namiddag
vervuld en zoodanig vervoerd, alsof aan het welslagen dezer opdracht haar geluk
hing. Vergezeld van Joost was ze de gloeiende heide opgegaan en met handenvol
van heur purper terug-gekeerd. En tusschen dit teere spinsel in den zilveren
vruchtenkorf lagen nu de druiven van tweeërlei kleur, de peren en perziken, met
donkere dahlia's aangevuld. Als een ketting van licht tintelde het geslepen glaswerk
langs de borden, de hooge fluiten erboven uit, heldergroen waren de vingerglazen,
met het water, dat ook groen scheen en een gulden wieltje droeg. Citroengeur zweefde
om.... En groene schaduwen, of het glas weerkaatste in het blank damast, rilden er
neven, telkens als bij het schikken of verschikken iemand aan de tafel stiet.
Zooals een schilder, droomend over zijn zorgzaam opgezet palet, een belofte ziet
in elke kleur en weet dat hij het wordende reeds houdt in de hand, zoo zag toen
Liesbeth de tafel over, die al leefde voor haar liefdevol oog. Ontbrak er niets....?
Bart had de zilveren kandelaars gewreven tot ze blonken, en alleen ter wille van
den porseleinen lijzenkom klutste Mies een goudgele vla. Een paarse strik aan het
einde van den looper, den looper van oude grauwe kant....
Liesbeth had alle bijzonderheden doorleefd als kleine vreugden, was zonder andere
verlangens en met een zorg, tastbaar in alle dingen, opgegaan in haar werk, dat een
doel had: de herinnering aan ‘de Hoven’ schoon en sterk te maken. De tafel in licht
en geuren, de schuimende kelken met heur bijzonderen klank, de genegen gezichten
rondom....
Ze hoorde de stemmen naar de eetzaal gaan, onderscheidde het geluid.... Nog
talmde ze in het donker, waar de uitgeblazen pitten als twee roode oogen in dicht
knipten, eerst de een, toen de ander. Onder de hooge ceintuur, die met een zilveren
gesp haar nauw-welvende borst omsloot, voelde ze het kloppen, en haar mond sprong
open als voor een teug....
Toen, met de sleep over haar arm, ging ze de trap af en de witte vleugeldeuren
door. Daar zaten ze dan, vertrouwelijk en welgezind rondom de tafel, als een vijver
vol juweel, in den weeken glans der vele stille kaarsen....
Ze had zichzelve tegenover den vriend geplaatst, welke tusschen haar moeder en
Sidonie zat.
‘Pardon,’ zei ze, haar smalle hand met den éénen wijden parelring om het snel
geopend servet, haar waszachte wangen rozig overbloosd. En, even neigend naar het
heidekruid in het gleufje van haar
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hals, zag ze alleen hem in de donkere oogen, die bloeiden als violen in zijn verweerd
gezicht.
Over de brug rolde de brik en een vlucht van kleine handen wuifde in de richting
van het huis. De kinderen brachten Zus en Jantje naar den trein. Ze hadden Waldje
binnenin den wagen gebeurd. In het duister, tusschen het kreupelbosch van beenen,
tolde hij rond, snuffelend onder de banken, en zijn sidderende staart gleed van de
eene vuist in de andere. Bijoute bedilde.
Theodoor zat naast Bart, half omgewend naar de kinderen, zijn ovale wang, met
de weeke bovenlip, vol jeugd. De koffer der vertrekkende gasten leunde tegen zijn
knieën, waarop het mandje met perziken stond, dat Mama voor mevrouw Scheffer
had meegegeven.
De andere heeren wandelden langzaam, cigaret-rookend op, wachtend totdat
Scheffer, bij het hek, afscheid zou hebben genomen van de oude mevrouw, Mies en
Liesbeth.
Sidonie lag op de zuidelijke veranda, buiten den wind. Zij las hoe het fijn profiel
der gravin de Cheirieul, matblond als een pastel, boog voor de geslepen ruit van haar
rozenroode coupé, haar kleine glacéhand aan den ivoren knop van het portier....
Over het water dreunden de zware wielen van den ouden brik en de kinderstemmen
droegen ver over het wazig land.
Sidonie nam den zakdoek, welke naast haar lag, en bewoog dien eenmaal op en
neer. Toen vervolgde ze haar lectuur.
‘Mevrouw,’ dankte Scheffer de oude dame, welke eigenhandig het mandje met
vruchten had bereid, terwijl zij hem op dit oogenblik van scheiden het overschot der
tafelbonbons meegaf voor de kinderen op reis: ‘het waren onvergetelijk prettige
dagen, mijn besten dank!’ Liesbeth stond tegen het hek geleund, een vergulde pijl
stak uit boven haar, in den wind vlokkend haar. De heilige ‘Ursula’ schertste van
Reenen en het trof toen allen, ook den vertrekkenden gast, hoe doorschijnend bleek
en schraal zij soms was, schier vormenloos en inderdaad kuisch als een hemelbruid.
Deze morgen had haar ontstemd. Het was een overhaast ontbijt geweest, waarin
geen woord bezonk. De kinderen Scheffer, zonder schorten en in donkere kleeren,
gelijk ze gekomen waren, schenen reeds afgescheiden van de rumoerige van Reenens,
die kibbelden over de plaats-verdeeling straks in de brik. Mama, vroegtijdig beneden,
was aldoor aan het woord en zij zelve verbood de lastigsten op een toon, welken zij
dien morgen nauwelijks te beheerschen wist.
Een oogenblik, in de bibliotheek waar hij een boek terugzette in de rij en meteen
een opmerking maakte over het portret dat erboven hing,
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was zij met Scheffer samen geweest. Maar hij had, sprekend over de naargeestigheid
van elk afscheid, zelfs niet gedoeld op een mogelijk wederzien dien winter in de stad,
het geheim waarvan zij vervuld was, en dat hij - hij alleen - wist.
Nochtans had hij, achteloos dieper dringend, vorm gegeven aan gevoelens, welke
haar gemeenzaam werden terwijl hij ze uitte, als hadden ze nimmer onbewust door
haar gedachtenleven gezweefd: over de verwijdering, die, onder een vertoon van
dubbele genegenheid, er al is vóór het scheiden. En over de verruiming na dien druk,
het verraderlijk geluk, dat een kort moment over elke droefheid heerscht. Zelfs over
het leed van den dood.
Even had zij geweifeld of zich uit deze stelling, van ongewonen aard, wellicht een
bekentenis bevrijdde? Doch zijn geheele onafhankelijke houding drukte een
algemeenheid uit, en het los gebaar, dat aanvulde, was onbestemd en zonder bezieling.
In de wijze, waarop hij thans afscheid nam van Mama, hoorde zij den weerklank
van hun gesprek, en in zijn handdruk voelde zij al verlies.
Dit zou nu weer - geen strik houdt aan de eerste lis - loslaten.... de herinnering, in
vervreemding, verbleeken, uitwisschen, spoorloos.... Want de voetstap van den een
vertrapt dien van den ander....
O neen, zij hield het vast!
Maar toen zij, met Mama en Mies keerend van het hek, doorliep naar de veranda
om aan Sidonie te vragen: of zij dien winter gewacht kon worden in haar huis?
aarzelde zij voor den klank van het eerste woord, voor den argwaan, dien zij loerend
wist in de donkere diepte dier naar het blad geloken oogen....
‘Wat lees je?’ vroeg ze eindelijk, de vraag verschuivend tot een volgenden dag.
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[III]
DE rotte blaren woeien om het huis, rolden te hoop en stoven uiteen, soms, op één
forsche vlaag, de lucht weer in! De wind gierde door de schouw, waar het houtvuur
lange vlammen injoeg, en achter de spiegel-ruiten van de hal bolden de linnen
gordijnen. Liesbeth zat dicht bij den gloed, die haar geheel verlichtte, en droogde
haar vader's zwarte handschoenen en den doffen hoogen hoed. Hij stond naast haar
in zijn sluike gekleede jas, hoog toegeknoopt, en liet het zijig borsteltje, dat hij van
den kapstok voor den hoed had meegebracht, aaien over den blauwen rug van zijn
hand terwijl hij vertelde.
Het kindje van Sidonie had maar één dag geleefd. Hij was het wezen begraven,
met van Reenen en Joost, die in ondoorgronde overgevoeligheid, waaraan men, om
hem te bevredigen, eindelijk toegaf, gedwongen had mede te mogen gaan.
‘Hoe was Sied?’ vroeg Liesbeth.
‘Heel min.... maar geen bepaald levensgevaar meer. Mama zei: deze keer was de
allerergste geweest. Zij telegrafeerden Menno, maar hij was niet meer in Utrecht....
doorgegaan naar Amsterdam. De volgende morgen, toen hij Olga weer haalde in het
Ziekenhuis, vond hij het bericht pas....
Liesbeth staarde donker in het vuur. Haar vader, met de argeloosheid van een goed
mensch, vervolgde:
‘'s Middags kwam hij thuis, heel ontsteld natuurlijk, en 's avonds is het al
gestorven.... op Mama's schoot.’
‘Zag u Sied?’
‘Neen. Niemand. Ze weet het nog niet.’
‘Niet? Vraagt ze niet....?’
‘Neen.... Ze ligt maar stil, met haar oogen dicht. Het is mogelijk dat ze het begrepen
heeft.’
Liesbeth knikte, aldoor starend.
Ze behoefden weinig woorden om elkaar te verstaan en zij spraken ook nu niet
uit, wat ze beiden overwogen, maar de oude heer zei wel, zijn voet heffend voor het
vuur, zoodat de schoen begon te dampen:
‘Och, als het toch weer zwak had moeten blijven....’
‘O, ja!’
‘Maar vanmorgen was het wel aandoenlijk, het kistje....’ hij wees met zijn stramme,
even bevende handen: ‘maar zóó klein.’
‘Toch zeker niet....?’
‘Neen, in een gewoon rijtuig. Mama had er een paar bloemen opgelegd.’
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Liesbeth zag het weemoedig gebeuren in den valen ochtend onder den regen: de
grootvader, de vader en het broertje; Grootmama, op wier schoot het kind stierf,
achter de gesloten vensters.... En de moeder, die het kind verwenscht had vóór het
er was, boven, in het ledig kraambed, huiverend misschien voor dien, als een vonnis
voltrokken wensch.
‘Waren de andere kinderen thuis?’ vroeg ze, zonder op te zien, al denkend aan het
buurhuis en onrustig een zwarten handschoen rekkend.
‘Olga en Hetty zijn bij Scheffer, alle dagen. Hij heeft tegenwoordig een juffrouw.’
Zij wist zoo weinig, en in dat weinige trof haar dit als iets ingrijpends. Ze stond
op om haar vragen, al loopend, te verspreiden en minder rechtstreeks doel te verraden:
‘Ging het niet meer met de meiden alleen?’
‘Ik geloof 't niet, op den duur niet.’
‘Sprak u hem nog?’
‘Ik? Neen. Mama vertelde het.’
Langs de kleurlooze ramen dwarrelden de blaren.... Overal buiten was het vaal en
vuil. De oude heer, herlevend na den guren tocht, dankbaar weer in zijn huis te zijn,
samen met Liesbeth, keerde zich op de gewarmde zolen, zijn handen op den rug,
naar het vuur.
‘Wat een weer, wat een weer!’
‘Hoe is het met mevrouw Scheffer? Komt ze nog niet haast thuis?’
‘Ik meende, dat daar voorloopig geen denken aan kon zijn?’
Zij spraken onwillekeurig luider, daar de afstand, door palmen belemmerd
bovendien, nu grooter was en Liesbeth, antwoordend, uit de bibliotheek kwam, waar
zij den hoed had neergelegd:
‘Zoo.... ja.... ik herinner me niet precies....’
Met een schaar knipte ze de dorre palmpunten af, goot een tuit vol water in een
der tobben, en haar geest, als in een droom bevolkt, werd zich de onoprechtheid van
wat zij daar zeide en van elke bezigheid, die zij op dit oogenblik verrichtte, niet
bewust.
Aan tafel, de kleine tafel in de bibliotheek, waaraan zij samen aten, bleef die
verstrooidheid, totdat zij in Vader's klaren blik vol vriendelijkheid den troost las van
dit uur na den beproefden dag, en zich inspande om den ouden man daarin niet teleur
te stellen.
Tusschen de dichtomringende boekenwanden zaten ze innig besloten. Bart's stappen
sloften zachter dan anders want in de bibliotheek lag een kleed, en alles leek bijzonder
onder de groene lampekap. Buiten stroomde de regen, een gestadig gedruisch achter
de donkere gordijnen; in de verte klokte een goot.
‘Gezellig is het hier,’ zei hij een paar maal, als voelde hij de koestering van al wat
hem omgaf nu de gedekte tafel, ongewoon belicht, in het midden stond en zij samen,
ver van het verdriet, dat hij heimelijk
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schuwde, veilig zaten, oog in oog, met den langen vertrouwelijken avond vóór hen.
Zij knikte hem toe en zag daarna weder langs hem heen, langs de zachte zijde
rondom zijn oor, groenig overglansd. Dit gezicht, open als van een kind, dat elke
gedachte zwijgend weergaf, wekte in haar een twijfeling of het toch wel goed was:
aldoor aan iets te denken wat niemand, zelfs Vader niet, weten mocht. In al wat haar
tot heden wedervoer, ook in de breuk met Dick Maton, hoezeer hem haar
lichtvaardigheid van binnen had gekwetst en bedroefd om de eer van zijn huis, bleef
hij haar kameraad. En allengs had hij ook begrepen, de zwaarte gevoeld dezer
schijnbare lichtzinnigheid, voor haar, de jongere, die niet, zooals Mama en hij, de
liefde had kunnen aanvaarden, gelijk ze tot haar kwam. En met jeugd in zijn stem,
als ware hij zelf in dit verterend vuur van twijfel en berouw geweest, had hij zijn
kind verdedigd tegenover de moeder, die wrokken bleef uit ongeloof.
Maar dit nieuwe iets, wat niets was, en toch haar denken beheerschte, dit zou hij
niet vatten, en geen woorden zouden er zijn om het voor hem te rechtvaardigen.
De oude heer zei weer: ‘Het is hier gezelliger 's winters dan in de eetzaal; alleen,
aan deze tafel is maar plaats voor twee.’
‘Als dan alle vogels gevlogen zijn,’ schertste Liesbeth, terwijl de overpeinzing
van daareven donker in haar oogen bleef ondanks het oolijk flitsen van haar mond,
‘en u samen met Mama opnieuw begint, maakt u van de bibliotheek uw
cabinet-particulier.’
‘Alle vogels vliegen niet,’ verwierp hij onrustig, herinnerd aan zijn liefsten vogel,
die het verst gevlogen was en aan den wellicht nabijen dag, waarop ook zij, die dezen
avond hem ontroerend geleek, uittrekken zou.... ‘En wij, worden te oud om opnieuw
te beginnen.’
‘Mama wordt nooit oud,’ weersprak Liesbeth, kleurloos.
‘Neen, neen!’ herriep hij snel, als op een onheuschheid betrapt, ‘Mama is een
voorbeeld.... Maar ik.... ik denk wel eens, ik zal hier alléén oud zijn. Jij moest maar
bij ons blijven, kind,’ besloot hij, plotseling week en met iets afhankelijks in zijn
stem, wat ook Joost had, wanneer hij haar te spelen vroeg; een verteedering, welke
haar onmiddellijk mat zette.
Neen, vanavond moest vader nog niet weten van haar plan: dien winter weg te
willen gaan.
Zij knikte hem toe, bemoedigend, en vrijer dan tot dusver, nu zij dit maar weer
verschoven had.
Soms scheen het haar alsof Papa, sinds in de laatste jaren het huis den ganschen
zomer werd bevolkt door het gezin van Sidonie, en Mama, omringd en aangebeden,
zich bereidwillig verdeelde over telkens meer
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kinderen en kleinkinderen, vrienden, en vrienden van vrienden, hij, die in haar
schaduw leefde, het eenzaam had.... Of hij, nu de vrouw - welke levenslang de liefste
was gebleven - niet met hem kon verouderen, in zijn dochter de gezellin zocht voor
zijn ouden dag.
Misschien, wanneer zij zich meer dan vroeger bij hem voegde, zich geheel wijdde
aan hem, dat dan het àndere verlangen.... zwijgen zou. Maar dan - en het was alsof
ze onverwachten steun vond in die overweging - moest ze ook niet naar Sied gaan,
geen dag.... al zou het onvriendelijk schijnen. Mama kon langer blijven, die paste
bovendien beter in Sidonie's gezin, en daaruit volgde vanzelf, dat zij Papa gezelschap
hield.
Dien avond lazen zij samen, elk stil voor zich, doch tegelijkertijd, terwijl Liesbeth
neerzat op de armleuning van den wijden drakenstoel en de lampekap ophield bij
één slip, een langen brief van Robert uit Californië.
Ongewoon-dicht bij haar oogen zag Liesbeth Vader's grijs hoofd, als een zacht
kussen, waarop zij haar wang had kunnen leggen.
Robert schreef, zooals hij sprak. De brief bracht hem zóó nabij, tot in de kamer
schier. In de doorritselde stilte hoorden ze zijn stem. En in het gehcelè huis leek er
geen andere gedachte om te gaan, dan de herinnering aan dezen zoon.
De oude heer, achter zijn, scherp in den fijnen neus genepen lorgnet, dat aan een
breed moireé lint een zwarte streep trok over zijn gebogen gezicht, las langzamer
dan de dochter, doch aan het einde van elke bladzijde was hij het toch altoos, die
vroeg: ‘Ben je er?’ vóór hij omsloeg, het eene dunne velletje zorgvuldig over het
andere. Terwijl zij, wachtend, hem kuste op het kruintje, dat bloot lag in zijn haren
als het hart in een zilveren bloem, toen er in den brief een zinsnede voorkwam, die
hem bedroeven moest.
Op de laatste bladzijde vroeg Robert weer om geld. Zij dachten beiden hoe gelukkig
het trof, dat Mama toevallig die vraag niet mede-las.
De knijper trilde even, en de oude heer drukte hem met zijn eene, thans sterk
bevende, hand weder vast.
Achter zijn gesloten lippen zuchtte het onhoorbaar, maar zijn mager aan de slapen
blauw-doorregen gezicht, ontspande zich toch op deze heimelijke ademvlucht.
.... Wanneer de oogst maar eenmaal gelukte; aan Robert lag het niet.
Liesbeth gleed van de leuning en nam den trekpot van het blad. Ze zei, als had ze
van geenerlei mislukking gelezen, noch den zucht bespeurd:
‘Wanneer de pruimen, die Rob ons belooft, aankomen, zullen we ze aan Sidonie
zenden.’
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‘Ja,’ knikte hij erkentelijk, ‘dat is goed. Ze maken een verre reis....’
Het leek haar toen dat hij dommelde, zoo weggedoken zat hij, vermoeid en oud.
Maar tusschen zijn grauwe wimpers schemerde het alweer, en zijn mond plooide om
een grapje over den grooten zilveren trekpot, die voor hen beiden stond, als een
doopvont.
‘Och ja, Bart denkt nooit; hij draagt maar aan wat hij het eerst vindt.’ Hij overwoog,
terwijl zijn mond bleef lachen en de kleine gelijke tandenrij in de bovenkaak
verschoof, hoe goed zij Bart, die van weinig waarde meer was, zouden kunnen
ontberen. Nora werd ook oud. Maar Mama, hoewel zij zich voorbeeldig had geschikt
in elk gemis, zou toch niet buiten het rijtuig kunnen. En trouwens.... voor het
oogenblik.... Robert vroeg de som terstond. Van André's bedrijf was in de eerste
jaren zeker geen winst te verwachten.... de familie Ruysch kon niet steunen. En
Menno had onlangs ook weer geld gevraagd.
Ja, ja het tegenwoordige leven stelde eischen.
Hij vroeg nooit wat men hem niet uit eigen beweging vertelde, leefde in den vrede
van zijn kiesch vertrouwen, en in zijn ziel was altoos muziek.
Dit had hem gemaakt tot den verarmden landedelman, die zijn kinderen lief had
als de bloemen in zijn tuin, omdat ze de zijnen waren, die zijn buitensporigen
schoonzoon bijsprong zonder één verwonderd woord, en voor Mama, la plus belle
des mères, van elke reis naar de Staten nog haar tuiltje violettes de Parme meebracht.
Ze gingen, toen het elf uur sloeg, over den breeden looper gearmd naar boven en
Liesbeth sprak uit wat haar, die altoos ‘de dochter’ was, 's zomers een uit velen, 's
winters ‘de derde’ naast het paar, dat elkander vergoodde als op den huwelijksdag,
den ganschen avond had vervuld:
‘Wat is het toch.... bijzonder, Vader, sámen in een huis te zijn. Toen Mama en u
pas getrouwd waren, was dat niet.... heerlijker dan later.... toen u.... de groote tafel
tusschen u kreeg?’
‘Met jelui er aan.... Maar kind!’
Hij drukte haar arm vaster, als om dezen dwazen twijfel met een liefkoozing te
bestrijden.
‘Misschien niet zoolang we klein waren, zoolang u, over onze hoofden heen, elkaar
aan kon zien. Maar nu.... allemaal menschen.... net of er altijd gasten zijn.’
Hij vatte den zin harer woorden eerst toen hij, zich ontkleedend in de kamer waar
hij zijn vrouw miste, ze overdacht. Hij mocht toch niet wenschen, meende hij toen,
zich bijkans schuldig gevoelend om dien wensch: haar bij zich te houden tot zijn
steun, zij, die zich soms zóó verried.... Was Dick maar een ander man geweest!
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Liesbeth vond op haar bed - ze wist, droom-oogend binnenkomend, eerst niet wat
daar lag tusschen de witte schaduwen der lakens - haar martermuts, waarop ze,
herinnerde zij zich nu, dien middag een gesp had genaaid. In de stad wilde zij zich
zorgvuldig kleeden, wijl zij dit aan de van Reenens, die hechtten aan den uiterlijken
vorm, verplicht was, en ook tegenover zichzelve.... Gedurende deze laatste weken
had ze boven op haar kamer de winterkleeren nagezien, gewijzigd en verfraaid, met
toewijding en vergenoegen om elk plooisel, dat haar hals verluchtte, of het blank
harer polsen teer omsloot. En deze muts, ruig aan heur haar, dat opgolfde tegen den
boord, waar schuin de blauwgroene gesp opstak, had haar verrassend jong en lief
gestaan. In dien spiegel zag ze nog het vervlogen beeld. Ze nam de muts en streelde
de korte haren gedachtenloos tegen de vleug. Op den rand van het bed zat ze er mee,
starend in de kaars. Ze verroerde zich niet, totdat ze geheel verkleumd was, en de
vlam, als een gouden pauweveer, naar alle zijden uitstraalde voor haar verglaasden
blik....
Toen ze eindelijk, als ware het een ingrijpend besluit, zwaar-opstond, zich
geeuwend rekte en elk harer leden afzonderlijk voelde, wierp ze de muts in een doos,
die, onderin haar spiegelkast, onttakelde zomerhoeden bewaarde. En ze schopte er
naar met den voet, toen de kastdeur weigerde voor het slot.
In bed kon ze met warm worden dien nacht en tot diep onder de dekens drong het
geroffel van den regen op het zink der veranda door. Maar den volgenden morgen,
de stille plassen blonken, de takken dampten, en aan den verren horizon dreven gele
strepen in het bleek der uitgeweende lucht, kwam ze besloten beneden, en leek ouder
dan ze was.
‘Vader,’ zei ze helder naar hem opziende, ‘u moest mij toch eens leeren schaken
deze winter.’
Bart bracht het telegram in de bibliotheek.
‘Van Mama,’ veronderstelde de oude heer bij het raam, terwijl Liesbeth afteekende
en, onmiddellijk geraakt door al wat het postmerk droeg, dat in haar gedachten rood
was gekleurd, onrust voelde om den verborgen inhoud.
‘Hier Bart, 't is nog nat.’
‘Kom dadelijk nog even terug,’ verzocht de heer van Landschot.
‘Is er....?’ naderde Liesbeth het raam.
‘Neen, niets, gelukkig. Mama komt thuis, van avond al, “toestand verbeterende,”
staat er, Menno onderteekent.’
‘Waarom zou Mama nu al thuiskomen?’
‘Misschien vermoeit het haar te veel. Mogelijk kan jij haar nu wat aflossen.’
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‘Ik?’ verschrikte Liesbeth, op slag uit het evenwicht door deze overweging,
onverhoedsch en dreigend als een aanval.
‘O, dat hoop ik niet,’ verweerde zij zich, ‘dat weet u wel.... ik ben niet graag in
de stad.... bij Sidonie. Natuurlijk,’ nam zij zachter terug. ‘als het nóódig is....’
‘Wij zullen het maar afwachten,’ meende de oude heer achteloos, terwijl Bart
wederom klopte en vragend op den drempel bleef.
‘Bart. vanavond met de dichte brik mevrouw halen van den trein van 7.20.’
Den geheelen dag vervulde Liesbeth de nieuwe kans. Als het noodig is, dacht ze
verruimd, uit de onnatuurlijke gelatenheid der vorige dagen gewekt, dan.... ben ik
het niet, die wil.
Tegen den avond reisde de heer van Landschot, hij droeg den hoogen rouwhoed
en zijn zwarte handschoenen, naar het naburig station zijn vrouw tegemoet.
Hij stelde Liesbeth voor hem te vergezellen, doch zij verontschuldigde zich,
huishoudelijke verplichtingen voorwendend, onder den schroom, welke haar immer
beving wanneer een man en een vrouw, die elkaar liefhadden, de ontroering van een
afscheid of een wederzien wachtte. Zelfs in Vader en Moeder's oude vertrouwelijkheid
mengde zij zich niet, en wanneer Vader Moeder kuste, wendde zij zich af.
Wat Sidonie's afgunst ophitste, wekte haar eerbied; het liefdegeluk van anderen
was haar heilig en gewijd, een gouden geheim. Eens had Dick - ze zou het zich
herinneren tot haar laatsten dag - haar na tafel, terwijl de bedienden afdroegen, in
zijn armen genomen, glimlachend.... En niets had hij begrepen van haar toorn, daarna.
Zij hoorde den trein aanfluiten in de stille verte en zag den tuinmansjongen met de
lantaarn naar de brug gaan om bij den scherpen draai naar het hek den donkeren weg
te verlichten.
Als een vonk sprong het aan zijn hand schommelend glas telkens tusschen de
struiken te voorschijn.
In de eetzaal stond de tafel, in het midden voor drie personen gedekt; de beide
uiteinden lagen blank. Tusschen de kaarsen welkten late rozen, van teerder tint en
brozer van bouw dan de zomerrozen uit den overvloed. Eén viel er al uit.... In de
wachtende stilte, alleen met de ongewisse schaduwen der wanden, verschrikte Liesbeth
het licht gerucht. Ze verzamelde, haar voorhoofd fronsend, haar dolende gedachten.
In een brandpunt trokken ze samen: wat zou Mama nu over haar brengen?
In de holle kamer, waar de blaadjes geritseld hadden, voelde ze het leven naar
haar spieden, als met oogen van git. Zij meende de hooge deuren te zien wijken....
De onrust dreef haar de hal in. Tusschen rieten stoelen schuifelde ze, doelloos.... Het
biljart stond er als een
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ledige baar, zwart en diep gaapte de schouw. De kleine discuswerper in den hoek,
blinkend in zijn witte naaktheid, leek te leven, de palmen strekten lange, groene
vingers uit. En in de zwart-spiegelende ruiten zag ze zich zelve weerkaatst....
Toen rolde het rijtuig over de brug en door de voordeur, die ze schielijk opende,
vloog een frissche teug haar in het gezicht.
Waldje, die meegereden was, slipte zwart-aalig het eerst uit den wagen. De jongen
hief den lantaren.... het licht flitste door de duistere diepte, waarin mevrouw van
Landschot gebukt stond. Uit het hooggekropt grauw bont dook haar neusje spits en
fijn, achter het sluiergrijs, dat in lange flarden om haar hoed hing, waasde het
poederblank. Leunend op haar man's hand, en ondersteund door Bart aan de andere
zijde, tastte haar kleine lakschoen naar de bemodderde trede, terwijl Koos een matje
uitrolde en Liesbeth naar voren trad uit de open deur. In de hal stoomde de lamp, er
dwarrelde een kleedje van de tafel.
‘Bonsoir chèrie.’
De oude heer wist nauwkeurig hoe haar aan te vatten, zóó, dat zij den grond nauw
raakte en geen spatje haar smette. Liesbeth ving haar op en voerde haar binnen. Koos
droeg de groote mof, die in het rijtuig was gebleven, na.
Zwaar, door de vette voren, keerde de wagen naar den stal, de jongen met de
lantaren op zijn knieën, zat nu naast Bart vóórin.
‘Daar zijn we weer, et plus pauvre encore....’
Mevrouw van Landschot sloeg haar sluier, waarachter de zwarte oogjes twinkelden
als immer, terug. Door het dons harer wangen brandde een kleurtje.
Liesbeth's vingers plukten aan de kleeren, welke ze stuk voor stuk aan Koos
overreikte, zwijgend om de aanwezigheid der dienstbode. In de eetkamer, waar Papa
den haard opstookte en een groot blok wentelde in zijn vlammen, vroeg ze met
hartelijke liefheid in haar stem, welke niet Mama gold, maar de bode, die kwam uit
de stad waar-om haar droomen slopen:
‘Blij, dat u weer thuis bent? Ja?.... Vroeger dan we dachten. Kon u gemist worden?
Hoe was Sied?’
‘Zwak.... en nerveus.... heel nerveus.... Ze verbeeldt zich.... enfin, dingen die er
niet zijn. Professor Strang is in consult geweest. Dezelfde, die mevrouw Scheffer
behandelt....’
Liesbeth kruimde het brood, dat uit haar servet viel.
De binnenmeid plaatste de soepterrine voor den heer van Landschot, wachtte achter
zijn stoel om de borden rond te zetten. Hij dompelde den zilveren lepel, die even de
geheele tafel als in zweving weerspiegelde,
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vóór de wasem het kleurenspel wischte, in de kom. Het duurde enkele minuten, welke
Liesbeth langer schenen dan zij waren. Haar ongedurige linkerhand vergaarde de
blaadjes, die als leege schelpjes rondom den glazen vaasvoet lagen verspreid.
Mevrouw van Landschot vervolgde, nadat de meid was heengegaan:
‘..En nu adviseert hij haar naar buiten te brengen; hoe eer hoe liever.’
‘Hier?’ vroeg Liesbeth, met groote oogen over haar onaangeroerd bord.
‘Neen. Berglucht. Ergens in Zwitserland. Misschien St. Moritz, dat raadt hij nogal
aan - het mag er niet te eentonig zijn.’
‘Voor.... lang?’
‘Hij praat van zes weken, voorloopig.’
‘En Menno?’
Het was Liesbeth of ze haar hart in de palmen harer dichtgeknepen handen voelde
kloppen. Mevrouw van Landschot at, na de reis en op dit ongewoon late uur, met
graagte. Nadat ze den lepel had neergelegd, antwoordde ze, weder in-levend:
‘Ja.... Menno! Hij gaat haar natuurlijk brengen, maar zooveel weken verlof zal hij
niet kunnen krijgen. In elk geval - daarvoor kom ik eigenlijk thuis, om dit met je te
bespreken - kunnen de kinderen niet zoo lang à l'abandon worden gelaten.’
Liesbeth wist het al, het kwam over haar als een angstig geluk.
‘.... En nu is de vraag of jij dien tijd bij hen zoudt willen gaan? Hier kunnen zij
niet komen, om Bijoute en de jongens, die geen school mogen verzuimen. Ze blijven
ook beter in hun eigen omgeving. Maar Mademoiselle, dat weet je zelf, is een kind
onder de kinderen.... Joost wil nooit door haar geholpen worden. En Olga.... het is
niet goed met haar oogjes, moet elke avond ingedruppeld..’ Ze hoorde de woorden
leeg om haar zweven, slechts één had haar geraakt.
‘Wel, wel,’ zuchtte de oude heer, starend in de kaars die vóór hem stond, ‘wat een
zorgen alweer.’
‘Sidonie begrijpt volkomen, dat ze je.... enfin, een dienst verzoekt. Ze weet hoe
weinig je het stadsleven....’
‘Och....’
‘.... in een kleine stad ambieert. Maar haar zou het een groote rust geven.... de
halve genezing....’
‘Kunt u mij hier missen?’ vroeg Liesbeth flauw.
‘Ik schreef Mies, of zij wat vroeger kon komen,’ knikte mevrouw van Landschot,
tevreden over haar vlot beraad en de getroffen schikking.
‘Kan Mies niet in plaats van Liesbeth gaan?’ aarzelde de oude heer, de teleurstelling
om het - hij voelde het wel - al over zijn langen winter voltrokken vonnis nog in zijne
zachte stem.
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‘Ja,’ zei Liesbeth snel: ‘Mies!’
‘Kunnen natuurlijk wel, maar.... Sidonie kiest, dat spreekt vanzelf, haar eigen
zuster, en ook de kinderen....’
‘Die.... winnen erbij,’ meende hij, in éénen glimlach het durend gemis der kinderen
en zijn eigen verlies, dat voor dien winter hun winst zou worden, betreurend.
Liesbeth zag hem vol aan.
‘Je zoudt dadelijk gewacht kunnen worden,’ werkte haar moeder het plan, dat
vaststond voor hun drieën, al was het bevestigend woord nog niet gevallen, zakelijk
uit: ‘Sidonie droeg mij nog speciaal op je dit te vragen, omdat haar garderobe, na
deze geschiedenis en voor de reis, de pied en cap moet worden veranderd en
aangevuld.’
De meid kwam weer binnen. Zij spraken fluisterend voort over St. Moritz en over
vrienden, welke daar den vorigen winter geweest waren. Daarna overwoog mevrouw
van Landschot:
‘Zes weken gaan er zeker mee heen....’
‘Mamaatje,’ knikte de oude heer, welgemoed, haar, die na heur korte afwezigheid
weder nieuw voor hem was, huldigend met zijn oogen:
‘Zoo lang zijn wij in heel ons leven niet gescheiden geweest!’
Met de martermuts op stond Liesbeth aan de halte. Er was geen gedachte meer in
haar, die zonk. In de blauwe lucht, waar de zon door tintelde, staken de boomen hun
kruinen, als witte riffen omhoog. Uit het besneeuwde huisje, waar aan een zijde een
zoom van roode pannen uit gloeide, trad de wachteres naar buiten met de seinvlag,
ook rood gekleurd. Zij spiedde, haar hand aan den rand van heur glimmenden hoed
tegen het scherpe licht, dat in de lijnen flitste, zóó fel, of er zilver uiteen spatte.
Zij groetten elkaar als goede bekenden. Mijnheer van Landschot, die met Mies
Liesbeth uitgeleide deed, beantwoordde haar uitroep over den mooien morgen. Het
afsluithek viel, als een schaar, die knipt.
Met Liesbeth's bontmantel over den strammen arm, het kistje pruimen uit Californië
in de hand, stond Bart in zijn lange zwarte livrei, groenig verschoten nu de klare dag
er op scheen, achter Liesbeth, de dienstbaarheid in zijn ernstig gezicht. Het trof Mies,
kortgerokt rondtollend op haar scherpe hak in de sneeuw en babbelend zonder zin,
hoe lief Liesbeth er dezen morgen uitzag, nu de vos om haar hals heur tengere
schouders vulde, en de oostewind haar kleine ooren roodblies als een vlammetje aan
elken kant van haar hoofd, en daarboven heur haar, luchtig en vonkend, bewoog.
Liesbeth luisterde niet veel, zij liet de vreugde om den zonnigen dag den
geheimvollen, die haar bracht, omdat het leven dit nu zoo wilde,
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naar het land van haar verlangen, in zich werken als wijn! De musschen voor haar
voeten dansten sterretjes in de sneeuw, fluweelig stil was het overal. Haar oogen
reikten zoo ver, licht ging haar adem....
‘Die muts staat je goed,’ omschreef Mies, haar indruk samenvattend in dit tastbaar
compliment.
Uit de takken stoof een bries van sneeuw, sprankelfijn in het bont.
‘Je lijkt de bruid,’ prees Mies weer, gul, doch ze zweeg schielijk op het stralend
woord, dat aan het verleden haakte: de mislukte bruiloft op de Hoven, waarvan
mevrouw van Landschot haar onlangs in de schemering met broze stem had verhaald.
Maar de zachte lach, als van eene die lacht in den droom, bleef Liesbeth's lippen,
alsof geen herinnering haar bereikte in dezen blijden staat.
‘Wat zullen de kinderen juichen, wanneer ze je zien aankomen!’ gleed Mies snel
over op een volgende gedachte, welke even schaduwde over haar eigen welgemoed
gezicht.
‘Was jij graag gegaan?’ vroeg Liesbeth op een toon als boog ze zich tot Mies.
‘Ja,’ gaf de andere schromend toe, zich onwillekeurig verontschuldigend: ‘Ik houd
zoo van kinderen, altijd gewend geweest, thuis met ons tienen. Maar natuurlijk vind
ik het ook prettig deze winter buiten te blijven, vooral nu ik je mama wat kan
helpen....’
De ar van het Keltholt gleed over den weg, aan de andere zijde der spoorlijn, en
keerde voor den gevallen boom. De familie's groetten elkaar over den afstand heen,
en al fijner verspreidde zich het glazen geluid der beltrossen aan het blauw gepluimd
paard.
‘Je moet maar veel met Papa wandelen - ik geloof, hij heeft het noodig.’ Nu doofde
er iets in Liesbeth's vrijen blik: ‘Hij is niet meer zoo jong als Mama.’
Zij wenschte nu wel, dat de trein haar halen kwam.... Een afscheid, hoe zei Scheffer
het ook? dat.... over het oogenblik, waarin alle genegenheid drukt?
De oude heer, leunend op den gelen haak van zijn stok, wat paars om den neus en
schraler in de pelsjas dan hij in huis geleek, tuurde langs de lijnen. Uit de geelwitte,
wijdomgedraaide das, spande pezig zijn hals. Het was hem of hij gisteren op deze
plek met Robert stond.
‘Liesbeth,’ waarschuwde hij, ‘voorzichtig met de pruimen, ze zijn nog onrijp.’
Ze stak haar arm door den zijnen, een gebaar dat te verzoenen poogde.
Mies voegde zich bij Bart, zwijgend.
Van de takken sneeuwde het weer. De houten paal waarover seindraden spanden,
gonsde, als zong daarin de ziel van eene verre groote stad....
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‘Daar leggen we, de kinderen en ik, wanneer we samen wandelen, ons oor tegen,’
zei de oude heer, ‘het is muziek.’
In de verte floot het....
‘De trein,’ maakte hij zich los, onrustig, nòg overvallen, terwijl Bart bukte naar
den koffer welke naast hem had gestaan.
De trein, die aanreed en maar een ommezien stopte, was wit overhuifd. Bart repte
zich met de bagage, terwijl Liesbeth afscheid nam.
‘Adieu, groet allen, en kus Joost van Grootvader.’
Een korte, felle fluit, een zuil van stoom, die recht de lucht in stak.... Beweging....
‘Adieu.’
De knecht hield den hoed in de hand. Mies wuifde. De oude heer keerde zich snel.
Ze vingen nu den wind scherp in het gezicht, zijn oogen traanden.
Door een open plek in het beslagen glas zag Liesbeth hen terugwandelen, het
meisje klein naast zijn langen, gebogen rug. Zij liepen niet gearmd, gelijk zij met
vader placht te gaan, en zóó wijd weken ze uit elkander of ze, nu al, niets meer te
praten wisten.... Op korten afstand volgde Bart. Hij droeg de visch, welke de trein
uit de stad had meegebracht. Mama wachtte gasten voor het tweede ontbijt, den
dominé's zoon, die Sidonie's vriendje was geweest, en nu zijn verloofde voor kwam
stellen op de Hoven. Mies zou zich moeten haasten om alle petits riens te voltooien,
welke Mama ondernomen had! Liesbeth lachte in zichzelve.... Zij had Mama
vaarwel-gekust in het groote ledikant, op haar voorhoofd, onder de rose strikjes van
de kanten nachtmuts. Toen was zij al vervuld geweest van den charmanten dominé's
zoon.... en van haar drukte dien morgen.... haar drukte!
Ze voelde de veering van het rood fluweel, waarop ze zat, recht, met bonzend hart,
en alle zonnige dingen langs den weg vlogen haar voorbij.
Menno haalde haar af met de dogcart, die hij eigenhandig bestuurde. Hij zag zijn
schoonzuster in dien éénen raken oogopslag, waarmede een man van ervaring vrouwen
onderscheidt, en voor het eerst voelde Liesbeth dien bijzonderen blik. Hij hielp haar
opstappen en vouwde de deken over haar knieën uit, deed hartelijk en waardeerend:
‘Je daalt uit den hemel Liesje, bij ons is het Jan Steen.’
Het was een hooge dogcart, een vlug vosje trappelde er voor. In de ruiten der
huizen, waarlangs zij door nauwe stadsstraten ratelden, weerkaatste hun beeld: hij,
in uniform, buigend rechts en links langs de geheven zweep, lachend soms naar een
beteekenenden groet, zij schier van gelijke grootte, blozend in haar bont. Hij ging
vluchtig, en zonder dat zijn gezicht van uitdrukking veranderde, in op haar vraag
omtrent
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Sidonie, haar funèbre bevalling, en wijdde uit over zijn sportplannen te St. Moritz
gedurende zijn veertiendaagsch verlof....
‘Bonjour Versluijs! Je ziet er goed uit, Lies, wangetjes gekregen!’ Zij nam, wat
immer haar weerzin wekte, op dezen weelderigen morgen aan als een geschenk.
Langs den Singel reden ze, met dun bevroren water aan de onbebouwde zijde.
De witte wilgen van den overkant vlochten schaduwen over het vlies. Straatjongens
wierpen steenen, joegen de kraaien, die er al over tripten, in zware horden de lucht
weer in. En de zon stond hoog.
Aan het einde van den weg, die rechtsom boog, zag Liesbeth het huis, en het
buurhuis, door tuinen omringd.
Zij ademde diep.
‘Ho, ho,’ deed Menno tegen het vosje, dat van wierigheid in galop sloeg.
Het huis van Scheffer, het trof haar van ver en kwam over haar als een
verwonderlijke rust, was gesloten. Voor het hek liep van Reenen's oppasser, die het
paard opwachtte om het naar den stal te brengen. Menno wierp hem de teugels toe.
‘Voorzichtig Liesbeth, hij trekt aan, ik zal je helpen.’
De deur ging al open, terwijl ze lenig afsprong.
Zóó innig lachte Joost's ouwelijk gezicht haar over den drempel tegen; onbeweeglijk
verrukt stond daar zijn kleine figuur. En met een zucht van verlichting, dat ze heusch
gekomen was, strekte hij zijn eenen arm naar haar uit.
‘Kus van Grootvader,’ bukte ze zich, ontroerd.
Achter in de gang schrilde een gejuich als uit vogelkelen en een dribbeling van
voetjes over het marmer....
‘Dag Piet, dag Hetty, dag Olga.... bonjour Mademoiselle.... Marguérite....’
‘Mama, Mama, ze is er, tante Liesbeth!’ rende Bijoute de trappen op. Mademoiselle
ontving haar, vroeg dadelijk naar madame ‘Oma,’ la chère bonne-maman, wier
vertrek zij zoo betreurde, zóó betreurde....
‘Madame se porte bien? oui?’
Menno trad binnen, met klettering zijner rij-laarzen op den onbekleeden vloer,
verzocht, zich aan tafel zettend, Liesbeth met hem te déjeuneeren, daar Sidonie, die
gedurende den nacht weinig sliep, tot den middag boven blijven zou.
‘Of tante eerst bij Mama kwam?’ gleed Bijoute van de trapleuning, in eens de,
achter haar vader opengebleven eetkamerdeur in.
‘Thérèse!’ berispte Menno streng, haar bij den doopnaam vattend, als het vosje
bij den teugel. De kinderen verschrikten van dit zeldzaam woord, schoven stil bij,
terwijl Liesbeth naar boven ging.
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In Sidonie's kleedkamer, waar het verguld der meubelen was versleten, het blauw
satijn verkleurd, vond ze haar zuster, bolbleek en zwaar als vóór haar bevalling,
tusschen de open doozen en uitgestalde kleeren. Een vracht bont hing als een
veeltintige vacht over den sofarug, langs den grond krulde, beweeglijk op den tocht.
of het leefde, een flard groen chiffon.
‘Ik ben je heel dankbaar,’ zei Sidonie, haar witte wang toekeerend voor een kus,
‘ik weet geen raad hoe ik er door kom.’
De zorg om de kinderen, welke haar aanvankelijk had gedreven Liesbeth's hulp
te vragen, scheen zich in den stapel sralen, waar heur bleeke vingers rusteloos
doorheen woelden, te hebben opgelost.
‘Dadelijk komt de coupeuse van Kraft. Zij is de heele morgen ook al geweest,
zoek eens gauw mee uit, hoe vindt je maron, hier dit, of één toon lichter?’
‘Ik zou maar niet te licht nemen,’ ried Liesbeth kalm.
Arglistig flitsten uit de diepe kassen de oogen naar haar op.
‘Vindt je me te oud?’
‘Neen.... Maar donker maakt slanker.’
‘Dat is waar.’
Zij repten met geen woord over het doode kind. Alleen toen Sidonie duizelig van
de kleuren, die voor haar fellen blik dwarrelden, met het zweet van zwakte op haar
voorhoofd, achterover leunde in het bont, doelde Liesbeth op het leed der vergane
weken.
‘Het was wel heel erg, hè, deze keer?’
Sidonie knikte, met gansch vertrokken gezicht.
Dien geheelen middag, nadat de schoolkinderen door den oppasser waren gehaald
en Mademoiselle, met het kleinste broertje in den witten wagen, de opgekleede
tweelingen ernaast, was uitgegaan, bleven zij boven in het nauw vertrek vol
verwaarloosde weelde. De gordijnen afkomstig uit Sidonie's Haagsch boudoir, pasten
niet voor deze ramen, van den vuilen Venetiaanschen spiegel was een scherf af, en
naast een paar reproducties naar Fragonard, in lijsten van groenig verguld, plekten
donkere vierkanten en ovalen van vroegere wandversiering op het vaal behang.
Sidonie, met een bleeken hartstocht voor de rijke stoffen, die de bevallige coupeuse
voor haar uitgolfde, plooide, haar vleiend omhing, terwijl Liesbeth, volkomen
toegewijd, steunde en ried, vond eindelijk haar troost. En ondanks den wreeden
spiegel en haar bewusten geest, die wist hoe haar lichaam spotten zou met elken tooi
en den aanmoedigenden glimlach der coupeuse doorzag, koos zij zich, wat de vrouwen
harer verbeelding: de gravin de Cheirieul en madame de Candale, chic en bevallig
had gestaan. Zij kocht, onbekommerd omtrent prijs of
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deugdelijkheid, en terwijl de ijverzucht in haar opziedde om Liesbeth die een
zwartfluweelen steekhoed argeloos paste op haar eigen hoofd: drie satijnen peignoirs,
een kimono, tot in den zoom met trossen gouden regen geborduurd, ondergoed van
zijde-fijn batist en gemerkt met haar initialen en een zevenparelige kroon. En Liesbeth,
glimlachend onder het geestige hoedje, wendde zich af van den spiegel, en
bewonderde den stapel opengewerkte kousen.
Om vier uur, toen in de schemering de stoffen verkleurden, en Sidonie, die zich
lang met brandende oogen en drogen mond had opgehouden, plotseling zoo volkomen
bleek uitgeput, dat zij niet dan gesteund haar bed in de aangrenzende kamer bereiken
kon, ging Liesbeth uit om Joost van school te halen en haar wangen af te koelen aan
de frissche winterlucht.
Zij zag de ramen van het buurhuis donker, het hekje met een hangslot afgesloten,
en bemerkte nu ook het witte bordje, achter het rasterwerk der voordeur.
Hij was dus met de kinderen uit de stad. Deze bevestiging van haar vermoeden
verlichtte haar; zoo onbegrijpelijk dicht bij het doel van haar diepst verlangen, dat
op zichzelf haar vervulde met een ongekend geluk, verdroot haar dit uitstel niet. De
belofte in alle dingen, die haar nu omringden, greep haar aan als de lucht in de lente,
zóó machtig, dat zij het einde van deze heerlijkheid vreesde. De overgang in iets
anders.... in niets.... in een bevrediging, die weder verlangen was, en weder.... En als
een veiligheid voelde ze op eenmaal dit toeval van zijn afwezigheid, de rustige
zekerheid: dat zij hem nog niet tegenkomen kon.
Met de kinderen naar huis terug wandelend, haar gezicht koel achter de strakke voile,
vroeg ze aan hen: of Jantje en Zus uit de stad waren?
‘Al lang.’ wist Joost, en Bijoute vertelde, nadat zij stil hadden gestaan voor een
winkel en over een uitgestald poppencircus hadden gesproken, dat mijnheer Scheffer
naar Parijs was en de kinderen in Utrecht logeerden.
‘Wij hebben Pluut, de hond, om voor te zorgen....’
Aan tafel joeg Menno haar een blos aan door onverwachts op te merken, dat hij
hoopte, vóór hun vertrek naar St. Moritz, zijn buurman terug te zien keeren ‘om de
vrouwen en kinderen op het erf te beschermen!’
‘Hij is te Parijs.’
‘Dat weet ze al,’ zei Bijoute vinnig.
‘Jou wordt niets gevraagd.’
‘Hij is advocaat in een.... affaire de divorce.... nogal éclatante geschiedenis....
vertel ik je wel eens. Misschien ken je hen van naam.
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Hij is overgeplaatst naar Venlo, en zij woont tegenwoordig in Parijs.’
Het onverschillig verhaal trof Liesbeth onaangenaam. Mademoiselle, die de helft
verstaan had en verzot was op histories, zat, met het duikelend messeleggertje tusschen
haar vingers, te hunkeren naar détails.
Bijoute spitste de oortjes als een kleine terrier.
‘Is.... mijnheer Scheffer,’ vroeg Liesbeth, de trilling in haar stem bedwingend met
het eerste woord en daarna diep opademend: ‘advocaat voor haar?’
‘Ja, voor haar. Zij bewoonden indertijd het bovenhuis van zijn kantoor en waren,
geloof ik, nogal bevriend.’
‘Kenden jelui hem?’
‘Hem wel, haar met, alleen van aanzien. A beauty was she.’
Mademoiselle vermaande bits de kinderen.
Aan de thee kwam Sidonie beneden, haar zwarte haren laag in den hals geknoopt,
een snoer van welriekende Oostersche kralen, in drie bogen afhangend, op haar zware
borst. In den schemerschijn der serrelamp, terwijl haar handen de kopjes verschikten
op het blad, wist Liesbeth haar zwager's vluchtige aandacht nogmaals op het
scheidingsproces te brengen, en bijzonderheden uit te vorschen.
Bijzonderheden echter, welke den man betroffen en de vrouw, in wie zij belang
stelde, ongemoeid lieten.
‘Een stomme streek.... promotie maakt hij niet meer.... jammer, toch geen kwade
kerel in den grond.’
‘Ik zou hem nog verdedigen,’ smaalde Sidonie.
‘Als kameraad, ja, dat doe ik,’ kaatste Menno, hard, een vlam van drift over zijn
wang.
Zijn vrouw, gefnuikt, zweeg, wond de kralen om haar vingers.
‘Was zij niet.... ik herinner me de naam nu toch wel....’ weifelde Liestbeth, ‘een
Indische?’
‘Een West-Indische,’ verbeterde Menno kort, nog ontstemd zijn theekop relkend,
‘wat minder melk alsjeblieft.’
Later op den avond, toen ze in de logeerkamer haar kleeren uit den koffer ophing
in de kasten en zich plotseling onverklaarbaar vermoeid gevoelde, werd ze opgeschrikt
door een heftig twistgesprek in de aangrenzende slaapkamer van Menno en Sidonie.
Zij hoorde zwaar heen en weer loopen tusschen die kamer en Sidonie's garderobe.
De bitste woorden sisten.
Met bonzend hart stond ze, haars ondanks, te luisteren.
Het gold, begreep ze eindelijk, den nieuwen juchtlederen koffer, dien haar zuster
zich voor de reis had aangeschaft.
Het krakeel scheurde de nachtstilte. Wat zou Mademoiselle denken
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die op de verdieping daarboven sliep, en Bijoute, indien ze wakker werd! Daar was
maar de badkamer tusschen....
Sidonie snikte van drift.
Dat zij dit nu hoorde, het morgen aan het ontbijt wist, zij, Mademoiselle en
misschien de kinderen? Dit vernederende!
De laarzen ploften buiten de slaapkamerdeur.
Hoe stil was het 's avonds buiten.... wanneer Mama en Papa, gearmd over den
breeden looper, naar boven waren gegaan, en Theodoor de lampen had uitgedraaid.
Geen geluid in den nacht, tot de eerste vogel floot.
Liesbeth repte zich om in bed te komen, onder de dekens, in het donker.
Zij hoorde nu niets meer, het was voorbij, maar zij trilde nog, als na een persoonlijk
geleden smaad. Met Mademoiselle en de kinderen alleen, dacht ze, zal het hier beter
worden.... Met de vrouwen en kinderen op het erf.... En beschermd.... Toen - of
droomde ze? ze rees overeind in haar bed - hoorde ze kussen.... in de kamer naast
de hare hoorde ze het. Lang en hartstochtelijk.... een heesche fluistering, vol-gekust.
Ze schreide zacht in haar handen, onbestemd.
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[IV]
DE van Reenens waren vertrokken; Sidonie, in een bijkans vorstelijken reismantel,
zwaar van bont en dicht omsluierd, deed zeer lijdend bij het instappen van het rijtuig.
Zij had tot het laatste oogenblik gemord over de kleedingstukken harer verbeelding,
welke verwezenlijkt en aan haar willoos lichaam gepast, het een na het ander,
teleurstelden, en Liesbeth, tusschen haar zuster en de verdrietige coupeuse van Kraft,
had met moeitevol beleid de partijen verzoend.
Van Reenen was, daar zijn verlof vroeger inging dan op den voor de afreis
vastgestelden datum, tevoren nog enkele dagen naar Amsterdam geweest, om daar
een uit Indië weergekeerden vriend te treffen.
Sidonie, die wel begreep, die altoos alles begreep, en haar wanhoop wekenlang
verbeet vóór ze den angel uitstak, Sidonie weidde tegenover Liesbeth en Mademoiselle
uit over dien ‘vriend,’ een kameraad van Menno, al van de Bredasche Academie....
Maar in den dagelijkschen omgang was zij buitengewoon prikkelbaar.
Na dien eersten nacht, waarvan zij den volgenden dag een verwarde herinnering
behield, welke aan haar eigenlijke zijn niet haakte en allengs vervloog als een droom,
liet Liesbeth de grieven van het huis, dat haar slechts in het belang der kinderen
bestond, en middel was, geen doel, aan zich voorbijglijden. Maar elken morgen
bracht zij, vergezeld van Joost, den bruinen etensnap, den hond, terwijl elken morgen
Joost besloot uit den blinden achtergevel van het buurhuis: ‘Neen Pluut, de baas is
nog niet terug.’
Zij zat, vrij en rustig nu, alsof na Sidonie's vertrek het evenwicht ook in haar zelve
was hersteld, een brief te schrijven naar de Hoven, een brief vol vroolijkheid, toen
de binnenmeid kwam vragen:
‘Daar is het meisje van hiernaast om de sleutels van het hek en van de voordeur.
Weet u ervan?’
‘O.... ja.... neen....’ Ze boog over den brief. Met haar warme wang in heur hand
herstelde ze: ‘Neen, ik heb ze met, vraag maar aan Mademoiselle.’
's Middags bracht Joost den uitgelaten springend-en-jankenden hond weg en wist,
terugkeerend, te vertellen, dat mijnheer Scheffer tegen den avond thuis werd verwacht.
‘En morgen komen Zus en Jan en het kleine broertje,’ had Marguérite van de
dienstboden vernomen.
Alsof ze enkel blij was met de kinderen om den wederkeer der buurtjes zoo
zoemend vergenoegd zag Liesbeth, met het klappend hekje, plotseling de plaats
herleefd. Zij liep over het eigen erf en strooide langs den wit-
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bevrozen grond kruimels voor de vogels. Het huis. met de ontbloote ruiten. kon zij
nu doorzien. het werd haar gemeenzaam als een mensch met open oog. De blauwe
meiden. stoer werkend in de zon en den ijzigen wind. knikten en riepen een grapje
aan jonker Piet. die zwaaiend zijn tasch in cirkelvaart. naar school toog.
Niets knaagde aan Liesbeth's voldoening. Was het niet natuurlijk, een onbetwistbaar
recht, dat zij, de zuster, hier bleef sinds Sidonie's vertrek? Even argeloos zou de
ontmoeting zijn met den vriend van het huis, waarin zij de ouders verving. De kinderen
zouden elkaar zoeken, de belangen der kinderen den vader van de eenen brengen tot
haar, die de tijdelijke moeder der anderen was.
Dit afwachten, zonder wensch of wil, van iets dat komen zou tot haar, vandaag of
morgen, of overmorgen, en door niemand, ook niet door haarzelve, kon worden
gekeerd of belet, hergaf Liesbeth de innerlijke rust, die van haar wezen het kenmerk
en de fijne bekoring was.
En terwijl ze dien verderen middag, met gevouwen handen voor het venster, den
weg tot aan de kromming afstaarde, lichtte in haar oogen een vonk, als van heilig
vuur.
‘Hoe lang blijf je nog, tante?’ vroeg Olga aan het andere raam.
‘O, nog lang.’
‘Wel honderd dagen?’
‘Ja, wel honderd.’
Honderd.... dacht ze, het onverwerkt getal met de lippen herhalend, honderd dagen,
een eindeloos verschiet van dagen, als geheime deuren. ‘We vinden het heel goed,’
zei Olga, wijs.
‘Je suis bien contente,’ kwam Mademoiselle binnen met de thee, welke zij in de
kinderkamer had gezet, ‘que la famille Scheffer rentrera. Je n'aime pas les maisons
vides.’
Wellicht wist Mademoiselle bijzonderheden omtrent het gezin....
‘Vous avez peur?’ schertste Liesbeth, haar noodend in de vensterbank: ‘Olga, haal
Mademoiselle's kopje eens uit de kinderkamer.’
Neen bang was ze niet. Toch heugde haar een mysterie van geestgefluister in een
ledige woning te Parijs.
‘Figurez vous....’ boog ze over, in geheimnisvolle fluistering. En nadat ze, aan het
raadselachtig einde van haar verhaal, weder weghuiverde in den hoek der schemerige
vensterbank, lachte Liesbeth, om luchtig te kunnen aanlasschen:
‘Het is ongezellig voor mijnheer Scheffer zoo alleen thuis te komen.’
‘Och ja.’
‘Gaat u niet eens zien, of alles in orde is? Niet?’
‘De meisjes zorgen goed.’
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‘Is er geen juffrouw?’
‘Niet meer. Gewoonlijk drinkt mijnheer bij ons thee, wanneer hij 's avonds van
de reis komt.’
‘O’
In de veiligheid van het grauw kozijn, met de gedweeë en argelooze Française
tegenover zich, Olga aan haar schoot, speelde Liesbeth met de weeke kindervingertjes,
en geen kleur kwam in haar blanke stem:
‘Hoe lang is mevrouw Scheffer al ziek?’
‘Ah ça!’ zei mademoiselle met een gebaar in de ruimte.
‘Is zij.... of kent u haar niet, een lieve vrouw?’
‘Oui, oui, très gentille.’
‘Mooi?’
‘Ja.... neen....’ Mademoiselle bewoog haar hoofd heen en weer, als ware het een
schaal waarop mevrouw Scheffer's schoonheid dobberde, ontweek toen, gewikst,
haar muizig gezicht verspitst:
‘Mijnheer de baron vindt haar mooi, Mevrouw niet.’
Zij tuurden beiden door de ruit over het bevroren water, dat wit lag achter de
duisternis van den weg. Het glas liet koude door.
‘Madame est toute petite.’
Liesbeth overwoog: het kon nu best gebeuren, dat hij den hoek om kwam....
‘Wij zullen de lamp aansteken,’ opperde Mademoiselle, haar jichtigen schouder
betastend, ‘wat een vroege winter.’
Liesbeth verroerde niet. Ze tuurde....
Een man met een ladder, als een schaduwbeeld, stapte aan over den weg.
Het witte licht uit de opgedraaide lantaren, dat plotseling in de kamer schoot,
verjoeg Olga, knippend met de zieke oogjes. Mademoiselle stond op en trok het blind
uit: ‘Vous permettez?’
Dien avond wist Liesbeth de kinderjuffrouw, welke zij de vorige dagen,
niettegenstaande het ijl gesnap haar zeer verveelde, bij zich in de serre had genood,
onder het voorwendsel: dat haar beiden beneden het geluidje van den kleinsten Ben,
die schreiend was ingeslapen wellicht kon ontgaan, op de bovenverdieping te posten,
in de kleedkamer van Sidonie.
De uren lagen nu gereed.
Zij verschikte de serremeubels en de planten daar tusschen, en stoffeerde de rieten
sofa met kussens uit de donkere voorkamer. En daarna zette zij thee voor twee
personen en begon, zittend onder de lamp, de garenklosjes en het zilveren schaartje
op den koperen rand, waardoor de lampsteel boorde, te borduren. Bij elke bel aan
de voordeur verschikte zij zich, en bij gerucht van schreden op den harden weg,
wendde zij het hoofd om. Achter de ingetogenheid van haar voornaam gezicht en de
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bezige rust harer handen, scheen zij elke aandoening te beheerschen. Maar de fijne
naald piepte door het kronkelend wit batist.
Het aarzelend verlangen vermoeide haar en vervulde haar geest met
onwezenlijkheid. Zoo langdurig alleen in een kamer was ze thuis zelden. Er kwam
dan vreemd leven in de omringende dingen.... Zij wreef de klamme rechterhandpalm
langs haar zakdoek en toen er op een oogenblik weder gescheld werd, hoopte ze op
eenmaal vurig, dat dit nog niet.... Het werk gleed van haar schoot, terwijl zij luisterde.
Neen....
Nu zij opgestaan was, kon zij wel een oogenblik bij Mademoiselle gaan praten.
Het traploopen sterkte haar en wel haast een steun vond ze in het toeval, dat Bijoute,
terwijl ze haar, blootgewoeld, weder wilde toedekken, wakker bleek en iets vroolijks
vroeg.
‘Wat vertel je?’
‘Of je me komt halen met de glazen muiltjes?’
‘Ik kom je instoppen.’
‘Tante Lies, je bent net de fee.’
Op haar knieën in het bed veerde ze, wild, haar armen om Liesbeth's heupen, het
ruige hoofd tegen haar borst.
‘Zullen wij samen stilletjes naar het bal gaan, tante Lies, tante Fee?’
‘Als je het goed vindt, zullen we eerst gaan slapen.’
‘Hè, neen!’
‘Hè ja.’
Bijoute schudde de manen, die uitrolden over Liesbeth's polsen, danste op de
krakende matras.
‘Stil, stil, je maakt Ben wakker.’
‘Ik kriebel je, tante.’
Lachend drukte ze haar neer, knevelde haar in de lakens, de donzen deken diep in
den deinenden kinderrug. En terwijl ze bukte, het vochtig voorhoofd kuste, herhaalde
ze lachend streng: ‘nu stil.’
‘Dag nare, lieve tante Fee.’
‘Dag Assepoes, slaap wel.’
‘Dàg.’
Toen zij na deze afwezigheid beneden kwam, bekoorde haar de verschikte serre.
Warm dekten de gele gordijnen deuren en vensters in den ronden achterwand; de
kamer, waar geen lamp brandde, leek in een gouden tempel uit te loopen. Zij wist
dat die gordijnen, langs-binnen belicht, helder doorschenen in den donkeren tuin.
Zij verschoof een plooi: de serre van het buurhuis stond zwart in het maanlicht. Strak
sloot ze de slippen weder aaneen, zette zich, tipte in den zilveren vingerhoed.... De
dunnen nekhaartjes liepen vol licht, haar lippen weken....
Nu hoopte ze wel weer.
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Wellicht zou het een anderen avond minder goed treffen....
Tante Fee, zei Bijoute. Hoorde ze daar het hekje?....
De naald gleed piepend door.
Om half tien ruimde ze het theeblad om, liet het water weghalen, en een half uur
later kwam Mademoiselle zeggen, dat ze naar bed ging.
‘Zal ik de voordeur sluiten?’
‘Ik.... kan het wel doen. Bonsoir Mademoiselle.’
Kort daarop sloeg de bel nog eenmaal aan, verschrikkend als een hond in den
nacht....
Liesbeth zei aan Lotje, die een sneeuwprentje uit St. Moritz binnen bracht, dat de
meisjes niet op haar behoefden te wachten.
Het werd toen, nadat de trap zwaar had gekraakt en de rinkeling van een
kaarslantaarn was verklonken, angstig-stil in huis.
Liesbeth zat moe, diep in den rieten stoel, haar handen lagen werkeloos in haar
schoot. En om de gevlochten biezen het ritselen te beletten, bewoog zij bijkans niet.
Zij kon niet besluiten op te staan. Haar gedachten dwaalden naar de Hoven, naar
Mies, die nu in haar kamer sliep. Mies, met haar zuiver verlangen en zeker geluk. In
haar bed sliep ze, onder de groene balkenzoldering. Hoe had ze zelve dat bed
doorwoeld in de dagen der dreigende mislukking met Dick, en nu, in den laatsten
tijd, om dit.... dit.... waarop ze nu te wachten zat. Zij voelde zich oud, al nà den
eersten bloei, bewust en vol tegenstrijdigheid. Was dit de tweede, zooals ook de
rozen tweemaal rijpen in één seizoen....
Daar was dreuning in de verte.... wielen die naderrolden. Liesbeth rees op, trillend
tot in haar vingertoppen. Haar adem ging kort....
Een rijtuig reed aan en stopte voor het huis, de slag van het portier klonk wijd in
het rond.
Ze stond een oogenblik vertwijfeld, als iemand, die vluchten wil, terwijl de voeten
weigeren.
Toen, in een onverklaarbaren drang, draaide ze de lamp uit, klemde in het plotseling
donker de handen saam.
Ze zou niet open doen, niet open doen.... Het tuinhekje zong in zijn hengselen,
stappen knersten door het grind, beschuifelden de gladde stoeptreden, een rinkeling
van metaal.... De deur van een huis, dat onmiddellijk aan de serre leek te grenzen,
knalde in het slot. Op den tast sloop Liesbeth door de donkere kamer naar de gang
waar nog laag licht brandde, grendelde de vóórdeur, joeg voort.... Boven gleed de
redelooze onrust als een gordel van haar af. Ze was weer zichzelf en zag neer op wat
ze geweest was met koele verwondering. De lange eenzaamheid, de stilte, die hitste,
en de mogelijkheid dat er nog iemand komen zou.... Ze kon daar niet tegen. Morgen
zou ze Mademoiselle vragen weer beneden te komen met haar werk.
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Toen Mr. Scheffer, na enkele dagen, waarin zij alleen Zus en Jantje had gezien,
eindelijk voor haar stond, op het bezoekuur, met zijn handschoenen aan en zonder
de kinderen, leek hij haar een geheel ander, dan de man, wiens beeld zij al deze
maanden in zich had omgedragen. Waren dit de oogen die zij in het donker had
gezien? Hij sprak opgewekt en vroeg met deelneming naar Sidonie en de familie van
de Hoven.
De ontroering, waarin Liesbeth dit samentreffen had verbeid en in tallooze
verbeeldingen doorleden, bleef in deze werkelijkheid uit.
Zij ontving hem achteloos en, onbewust, wijl hij, het vertrouwelijk ‘tante Liesbeth’
der kinderen vermijdend, haar weer freule van Landschot noemde, zelfs een weinig
uit de hoogte.
Op haar vormelijke wedervraag, vertelde hij haar, zonder nochtans haar
onmiddellijke aandacht te wekken, dat de toestand zijner vrouw gedurende de laatste
weken een gunstigen keer genomen had en zij wellicht reeds in het begin der volgende
maand naar huis zou mogen komen.’
‘Dat zal prettig voor u zijn.’
In de serre, waar nu uit bleeke winterlucht het daglicht inviel, en de meubelen kil
stonden, zag hij rond.
‘Het is hier ruimer geworden, niet? De planten verzet?’
‘Ja, vooral 's avonds, met de lamp op, vind ik het zóó gezelliger.’
Óp zijn knie lag nu zijn hand ontbloot, met blauwen zegelsteen, waarin een scherp
gesneden monogram het wapen verving, en daarachter een gladde trouwring.
‘....Zooals een kleine verandering, die palm dààr, in plaats van in de hoek, een
interieur om tooveren kan! Toen ik Maandagavond thuis kwam stonden al de leeren
eetkamer-stoelen langs de muur in het gelid. Brr! En nu is het er nog niet cosy! Tegen
Emma's intrede, kom ik u vriendelijk vragen mij een handje te helpen.’
Daar lichtte op eenmaal over zijn vervreemd gezicht de oude lach, zonderling
vertrouwd gebleven. De beteekenis van zijn vraag ontging haar in de verkwikking
van dien zachten, nabijen lach en de gewaarwording, als een onderscheiding, dat hij
iets aan haar vroeg.
‘Heel graag,’ zei ze nog onbestemd, want voortdroomend in het verschiet, dat iets
als een vervulling beloofde; en inniger, terwijl ze zich nu zag in die eetkamer, met
hem overleggend, omschikkend en verfraaiend, herhaalde ze: ‘dat wil ik heel graag
doen.’
‘Afgesproken. Hebt u Jan en Zus al gezien?’
‘Gezien wel, door het raam. Mogen ze morgen - morgen is Joost jarig - bij ons op
visite komen?’
‘Diner?’
‘Neen, koffiepartij, en 's middags met de groote spoor spelen. Tot
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vijf uur. Tien jongens van zijn leeftijd. Dan is Zus voor de meisjes, en klein Jantje
voor mij.’
Daar was een onwillekeurige verteedering in deze slotsom, alsof ze zich met Jantje
haar deel van het feest verzekerde.
‘Ik zal ze u met genoegen afstaan. Trouwens, wij kunnen hen missen! Hebt u
gehoord van de uittocht van mijn kinderjuffrouw, onverhoedsch, met pak en zak,
een hoededoos aan elke arm?’
‘Neen?’
Zij lachten beiden, naderden elkander in dien gedeelden lach, terwijl hij het
onfortuinlijk voorval in bijzonderheden toelichtte, en hier en daar met een grotesk
gebaar verluchtte.
‘Merkte u toen pas, dat het geld weg was?’
‘Ja, gelukkig maar niet eer!’
‘U bent net als vader,’ lachte Liesbeth helder-op, hartelijk, alsof hem deze gelijkenis
verhief: ‘Vader had vroeger, toen het personeel nog uitgebreider was, in zijn kasboek
een rubriek: R.P. “Repos et Paix,” daarin boekte hij wat hij, het jaar door, op
onverklaarbare wijze miste!’
‘En bespaarde zich de ergernis!’ vulde hij geestdriftig aan.
Het teekende den beminnelijken ouden man, met het doove oor voor alles wat niet
stemde met de innerlijke muziek; samen herkenden ze hem...
‘Is dat niet écht vader?’ straalde Liesbeth, die het liefste wat zij tot heden bezat,
nog liever zag, nu hij haar met een levendigen hoofdknik bijviel.
En onbevangen, gerust, als zat de oude man in waarheid daar bij hen in de serre,
vertelde zij den vriend nog voort van het leven op de Hoven, haar wereld tot dien
dag.
Mademoiselle liep met korte pasjes, het fluweelen mofje aan haar kin, door het
tuintje. Achter de zwart gestippelde voile keek zij vluchtig binnen en wendde, toen
Mr. Scheffer langs de serreruit boog, het hoofd haastig weder af.
Aan Liesbeth ontging het gebaar van opvallende bescheidenheid.
‘Mademoiselle gaat de kinderen tegemoet, zij zijn met de oppasser naar het ijs,
om te zien of de vlag al op de tent staat.’
Maar Scheffer, Groninger van geboorte en uit engen kring, zag door Mademoiselle's
houding op eenmaal weer in Liesbeth het jonge meisje, de dochter van Jhr. van
Landschot, den oud-diplomaat, en meende, dat hij zijn bezoek te lang had gerekt.
Hij stond wat plotseling op en zij maakte onwillekeurig de beweging mede.
‘Het is vroeg ijs,’ zeide hij. ‘Nu, zal ik de kinderen uw invitatie dan maar
overbrengen.... ja.... Tot genoegen, freule. Mocht ik u - een goede buur, nietwaar? met een of ander van dienst kunnen zijn tijdens de afwezigheid van de Van Reenens,
dan ben ik graag....’
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‘Als we hier aangevallen worden,’ schertste Liesbeth.
‘Bijvoorbeeld. Zoodra er mannenkracht vereischt wordt....’
‘Om de spoor te laten rijden,’ drong ze snel, al voelend, dat zij te ver dreef in heur
scherts, die schelmsch een wensch omspon.
Hij ging daarop niet in, groette nogmaals correct en liet haar, met de hand op het
knopje dat de meid naar de voordeur belde, in verwarring van vreugd en verlegenheid
achter.
Joost's verjaardag, in bed begonnen met een Franschen brief van Grootmama, door
tante Liesbeth, op den rand gezeten, voorgelezen en vertaald, bood om twaalf uur
een verrassing: Grootvader was zelf de presenten van de Hoven komen brengen.
Wijd stond Grootvader's pels van de pakken!
‘Papa!’ sprong Liesbeth op, blij als een kind, toen zij de lange figuur, wat ingedoken
om de koude, de klink van het hekje lichten zag.
Blootshoofds liep ze hem tegen, voerde hem aan haar arm het klinkerpad over
naar de deur:
‘Wat zal Joost blij zijn!’
In het buurhuis, ze zag het hoewel ze niet keek, stond iemand voor het raam. Jantje
was het. Zijn handje, al in den witten handschoen om deftig uit visite te gaan, bewoog
achter het glas. Liesbeth wuifde terug, waarschuwde: ‘Jan Scheffer groet u, Vader.’
‘Dag, mijn jongen,’ knikte de oude heer.
‘Het is prettig voor je,’ zei hij later, zich warmend aan de roode vulkachel naast
de lange, al voor de kleine gasten gedekte tafel, ‘dat de Scheffers daar wonen nu je
zoo alleen met de kinderen bent; als er eens iets is....’
Terwijl zij zijn stramme handen in de haren wreef en hij de laatste berichten van
de Hoven vertelde, verbeeldde Liesbeth zich: wat dit iets zou kunnen zijn? Zij raakte,
met haar lichtbewogen gedachten, zelfs aan de mogelijkheid van brand.... En, alsof
ze wakend droomde, zag ze Scheffer, gelijk in het schaapspel op de Hoven, met de
geredde kinderen in zijn armen naar buiten snellen.... Het eene kind na het andere.
Zijn bleek gezicht overvlamd, zijn oogen vol gloed.
Om haar waasde het verhaal, dat Vader haar deed. Zij voelde zijn handen ontglippen
en wist hoe hij daar nu zat, zijn arm op het witte tafellaken, de voeten naar het vuur
gestrekt, bedrukt om wat hij te verhalen had, en verwachtende van haar zijn troost.
Maar in haar verheerlijkt gezicht, dat bij elke hapering nikte, weerwerkte niets.
‘Het was een mooi sterk paard,’ mijmerde de oude heer, vol over de gebeurtenis
op André's boerderij, ‘je begrijpt het niet, de vorige avond had het nog getrokken en
gisteren lag het dood in de stal.’
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‘Och,’ ontwaakte Liesbeth, als gewekt door het vernietigend woord.
‘Het was niet verzekerd,’ voltooide hij stil.
‘Zóó.’
‘Het gaat niet best met André. niet best. 't Is zijn schuld niet. Het is geen vak voor
Holland....’
‘Dat hebt u altijd gezegd,’ meende Liesbeth, gewonnen nu, en opeens, bevrijd van
het andere dat haar had vervuld, als in een uiterste van deernis met den ouden man.
‘Ik moest in de stad zijn,’ bekende hij stroef, ‘om geld voor hem los te maken. Ik
kon evengoed vandaag gaan als morgen en nu kan ik meteen Joost feliciteeren.’
‘Een geluk bij een ongeluk,’ suste Liesbeth, met beving in haar stem en bukkend
naar het kacheldeurtje.
‘Ik vertel dat.... van.... dat geld alleen aan jou. kind. Mama weet niet. dat het slecht
gaat. Mama is niet iemand voor teleurstelling.’
‘Neen. Weet Mies....?’
‘Ook niet. Wel van het paard. Ze was er zoo bedroefd om.’
‘Gaat het.... met u drieën?’
‘Best kind, best. Maar stil natuurlijk en vanzelf niet altijd opgewekt. Ik heb. je
zult er om lachen. de viool weer van de zolder gehaald.’
Liesbeth's oogen schoten in tranen. Ze ging achter zijn stoel staan. Hoe onnatuurlijk
eigenlijk om hier te zijn. zich te verdeelen, terwijl één haar zoo noodig had.
‘Als het lang duurt met Sidonie, ga ik naar huis,’ besliste ze snel, ‘dan kan Mies
hier komen in mijn plaats. Ze doet het graag.’
‘Dat was wel goed. ja,’ knikte hij verblijd. ‘dat moest je maar doen.’
Zoo argeloos-grif aanvaard, overwoog terstond het offer, wist ze feitelijk eerst,
dat het dit zou zijn. Voorzichtig ontnam ze hem weer:
‘Sidonie heeft mij veel liever.... bij de kinderen. Het gaf haar rust, toen ze wegging,
te weten dat ik bleef.’
‘Menno heeft ook om voorschot geschreven,’ zei hij, bezwaard door de zorgen.
die van alle kanten op hem aandrongen, en zonder waarde te hechten aan Liesbeth's
verweer. ‘het leven is bar duur in die luxeplaatsen.’
‘Hebt u het hem gezonden?’
‘Natuurlijk, natuurlijk. Sidonie, een zieke, mag in geen geval iets ontbreken.’
Liesbeth dacht aan den juchtleeren koffer, aan de overdaad van bont, en voor haar
strakken blik verscheen ook even het zwarte steekje, dat hààr zoo goed had gestaan....
Met een zwaai sloeg de deur open. Joost, die Grootvader's pels in de gang had
gezien, stoof in.
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‘Daar is de jubilaris!’
‘Grootvader, grootvader! Omdat ik jarig ben.... O! heelemaal voor mij gekomen!’
Toen was er alleen nog het jarige kind.
Om kwart over twaalf, terwijl de lange tafel onder Mademoiselle's bedreven handen
een toovertuin werd van oranjeappels, roode taartjes, gebloemde kroezen en
krentenbrood, traden de kleine gasten aan. Zus Scheffer in haar gesteven strookenjurk,
Jantje, door de meiden getooid.
‘Van Pappa’ huldigde Zus, haar pakje overrelkend aan Joost, die dicht bij
Grootvader en tante Liesbeth, zijn glinsterende oogen nu naar den een, dan naar den
ander opsloeg, terwijl Zus, omdat Joost dat toch niet kon, beredderig al het touwtje
ontknoopte.
Grootvader zat aan het hoofd van de tafel, naast den jarige. Hij vertelde den
stadsjongens van buiten, van de vogels, hoe ze er uit zagen: de zwarte gieteling, met
gelen bek, en de grijze zanglijster, de koekoek, en de wielewaal. En met zijn lippen
floot hij hen na.... tuut-tuut, net zooals je het in het bosch hoorde.... tjutjurelu.... En
wat een grapjes wist die aardige oude meneer!
Ademloos luisterden de kinderen, de koffietafel duurde langer dan een uur en de
knabbelmondjes knapten open van bewonderende verbazing.
Liesbeth zat met Jantje's handje in de hare; in haar ooren zong, terwijl haar vader
verhaalde, het vogelkoor van de Hoven het lentelied.
Zoo zuiver was Jantje's zacht ronde wang met het puntig neusje, dat tusschen de
lange, sluik bruine haren opwipte naar den verteller. Zij streelde de vingerlidjes plat,
van pli-pla-pak, op den witten tafelrand, en Jan, het muisje zwaar bevrijdend uit den
val en toen gauw tante Liesbeth's hand stijf-onder dekkend, hitste: mis poes, sliep
uit!.... tot weer de groote hand boven plakte, en het spel opnieuw begon.
Den ganschen middag snorde de spoor. Er waren op dezen verjaardag rails
bijgekomen, een wissel, twee seinlichten en de stationsklok van de Scheffers. De
geheele kinderkamer doorrende ze.
Liesbeth kroop mede over den grond om de wissels te verzetten, de tunnel te
bewaken, deraillementen te voorkomen.
De oude heer was de stad ingegaan ten einde zijn zaken te regelen en keerde later
op den middag terug om vaarwel te zeggen.
Toen zaten zij nog samen in de vensterbank, maar tot een gesprek kwam het, in
de geurigheid van limonade en taartjes en de onrust der in en uit hollende kinderen,
niet meer.
Op de bevroren gracht, die vóór het huis een inham vulde, en ver-
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derop breed uitvloeide als een meer, werd door de straatjeugd baantje gegleden.
‘Wat dunkt u,’ opperde Liesbeth, ‘Bijoute en Piet zeuren over schaatsenrijden,
zou ik dat goedvinden?’
‘Hier voor het huis?’
‘Neen, op de ijsclub, en natuurlijk onder geleide.’
‘Wanneer je zelf mee kunt gaan. Heb je je schaatsen?’
‘Neen.... Maar ik zou toch niet rijden. Ik ken hier niemand....’
‘Bijoute rijdt nogal aardig,’ herinnerde zich de oude heer van den vorigen winter,
toen zij in de Kerstweek op de Hoven had gelogeerd.
‘Als Piet niet hard aandringt zou ik hem maar thuis houden.... om Joost.’
‘Menno wil het Joost niet leeren. Hij.... het geneert hem. Ik wou dat.... iemand,
die zelf stevig staat en heel voorzichtig is, eens geduld had....’
‘Daar zou ik maar niet aan beginnen.’
‘Ik? Neen....’ Liesbeth's oogen droomden over de lage haag, ‘ik denk er ook niet
over.’
Toen de heer van Landschot was heengegaan, door zijn dochter een eindweegs
begeleid, verveelde den kinderen het spelen langs den grond en vroegen zij om te
mogen dansen.
Mademoiselle zette zich aan de piano in de huiskamer, waarvan de deur wijd-open
bleef naar de gang, speelde een houterig danswijsje: één eindeloos herhaalden
mazurka-zin. Tot in de kinderkamer drong het, en over het geslif der voetjes op
marmer en zeildoek tampte het heen.
Middenin dit vermaak stond Liesbeth, toen ze door de voordeur weer binnentrad.
De kinderen dansten, jongetjes met jongetjes, Marguérite onafscheidelijk van Zus
Scheffer. Ze hotsten en botsten, wachtten dan weer, gespannen, één voet vóór, op
de harde noot om opnieuw in de maat te springen....
Mademoiselle's dunne stem, van uit onzichtbare verte, zette mede aan:
‘Un, deux, trois - quàtr', cinq, six....’
Joost leunde tegen den muur. Niet alle kinders konden met hem dansen en Eke
Broers, zijn dansvriendje, huppelde met Bijoute.
‘Heb je op me gewacht,’ zei Liesbeth, met haar muts nog op, ‘dat is braaf. Kinderen,
een beetje plaats voor de jarige.’
En ze wist hem juist zóó te vatten, dat hij haar fiere cavalier werd.
‘....Quàtre, cinq, six...., Un, deux, trois....’
Wat ze gehoopt had, gebeurde: Mr. Scheffer kwam zelf de kinderen halen. Hij drong,
met zijn schaatsen in de hand door de gang, die vol wachtende dienstmeisjes stond,
en bracht een geur van winterkoude
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mee. In den korten duffel, een astrakan muts op, en met lange geblokte kousen aan,
leek hij Liesbeth wederom een geheel ander dan de vader van Jantje en Zus. Maar
aan deze forsche figuur - als een reus stond hij daar tusschen de kinderen - hingen
haar oogen met onverholen bewondering. Hulpeloos lag haar tengere hand in de
ruige want. De piano speelde een polka.
‘Goeden avond, freule, wat een grut! Zoo jongens, plezier? Waar zijn de mijnen?’
‘O, mijnheer Scheffer!’ riep Bijoute, ‘u moet met mij dansen.’
‘In dit tenue, en op deze trappers!’ Hij liet Liesbeth's hand slippen; ‘allons dan
maar!’
Bijoute sprong in zijn uitgebreide armen, trok hem rond....
‘La-la-làla làla....’
Maar dit verzooraakte een gedrang.... ‘Hetty, Hetty, ga op zij!’ Drie slagen om,
toen tilde hij haar hoog.... en pof liet hij haar neer.
En schertsend-diep, de muts in de hand, de haren in een donkeren val tot op den
neuswortel, boog hij voor haar nuffige révérence:
‘Merci freule.’
Mademoiselle sloot de piano, hielp, terwijl Liesbeth werkeloos staan bleef, de
jasjes aantrekken, Zus in haar blauwen mantel en Jantje in den Schotschen franjedoek,
waarin hij gekomen was.
De gang liep leeg. Tusschen de bedankende kinderen gingen ook de buurtjes,
vroolijk, vol pret nog, en met een plagend compliment van den vader aan
Mademoiselle, die zoo mooi gespeeld had!
De schaatsen rinkelden van het eene tuintje in het andere.
Na een paar dagen, waarin allengs morgen, middag en avond werden ingedeeld, alle
in verband met een mogelijk bezoek, waarin elk besluit een kansrekening werd, en
Liesbeth achter de dunne gordijnen van een bovenraam, Scheffer op bepaalde uren
uit zag gaan en thuis zag komen, berichtte haar onverwacht een telegram uit St.
Moritz van Reenen's vervroegde terugkomst.
En haar eerste inval was, dat zij dan nu, onder geleide van haar zwager, naar het
ijs zou kunnen gaan.
Tot dusver was zij slechts eenmaal, op een Woensdag, terwijl Piet, die gesmeekt
en gedwongen had te mogen rijden, aan de hand van den oppasser kraste en zwikte,
met verkouden Bijoute en Joost naar de ijsclub gewandeld.
Maar het dijkje, waarop zij liepen, bleek van de zijde der banen niet bereikbaar
dan langs een sterk hellende sneeuwkorst, en de oostewind blies er zoo scherp,
prikkelwit opstuivend, over, dat zij met Bijoute niet lang stil dorst te staan. Heel in
de lichte verte onderscheidden ze Piet,
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doch hoe Liesbeth ook tuurde, tusschen de zwevende menigte, als een beweeglijk
zwart knipsel tegen het strak verschiet, herkende zij niemand meer. Joost wuifde
naar Piet zoolang het dijkje strekte, Bijoute, met oogen vol tranen, volgde bedrukt,
terwijl zij, van armoede omgekeerd, den grooten weg weer insloegen naar huis. Een
stoet jonge meisjes, de rij onderbroken door twee, een rist van schaatsen aan den
schouderstok torsende officieren, schoot hen in vlotten pas, als op een onhoorbaren
marsch, voorbij. De kleine van Reenens herkennende, groetten zij.
Liesbeth voelde zich wel eenzaam in het stadje, waar de kinderen haar wereld
waren. Dat Scheffer, de eenige haar bekende, niet meer aandacht aan haar wijdde,
verklaarde zij zich grif uit de overweging, dat een beschaafd man tegenover een
meisje van haar stand zich eer uit schroomvalligheid zou beperken, dan den goeden
vorm te schaden, en zij neigde er allengs toe zijn terughouding als een blijk van
bijzondere fijngevoeligheid jegens haar op te merken.
Menno's thuiskomst nu zou, tot hun beider gerief, den dagelijkschen omgang van
het eene huis met het andere wettigen en vereenvoudigen.
Enkele vrienden der van Reenens hadden Liesbeth een bezoek gebracht, vrienden,
waar ook Scheffer tijdens de afwezigheid zijner vrouw, meermalen te gast ging, en
zij deed haar van nature schuchteren, weinig toegankelijken aard geweld aan, om
door beminnelijkheid ook voor zich een uitnoodiging in deze kringen te veroveren.
Zij werd, met immer dit ééne belang voor oogen, zeer geslepen, en door de wisseling
van vooze stemmingen, gedurende welke zij heur streven vaag overzag, hield een
stugge overtuiging stand, als een muur waartegen zij leunde en waaraan zij zich
greep: dat dit, haar heimelijk doel om in zijn, haar gelukkig-makende nabijheid te
zijn, slechts van beteekenis was voor haar, en hem ongedeerd liet. Dat zij overigens
niets wenschte, niets begeerde en niemand schade deed. Als dit dan liefde was....
was het liefde?.... Misschien, indien hij niet als een gehuwd man in haar leven ware
gekomen, dat dan dit woord.... Thans eischte niets in haar gevoelens een naam. Zij
aanvaardde dit geluk gelijk het haar verrast had; onbeschroomd in open handen, ving
ze het op, als bloesem van een vollen boom. Aan de driftige droomerijen, overdag
en des nachts, gaf zij zich over, zonder verzet. Daarin was zij altijd met hem samen,
en samen doorstonden ze een gevaar. Over het bed van een ziek kind bogen ze.... o
hoe zacht en goed was hij dan! Op het ijs reden ze, hand in hand, en op eenmaal
scheurde het ijs.... een knetterkrak, beweging, en een stroom van donker water over
de witte brokkeling.... Maar sterk was zijn hand, sterk! En dien brand, dien prachtig
laaienden brand, waarin hij haar naderde door de vlammen, en opnam, en droeg....
Terwijl zij haar hoofd in het kussen drukte en de oogen sloot, wist
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ze al, dat het weer komen zou, en den volgenden morgen was zij gelukkig en fier,
als ware het zóó in werkelijkheid met haar geschied. Zag zij hem dan, vergezeld van
de kinderen, of met Pluto op de hielen, het hekje uitgaan, dan kon haar geest vaak
niet terstond deze verschijning met de vorige vereenzelvigen en zich aan het bestaande
aanpassen, en zoo gebeurde het soms, dat hij haar groette, of iets toeriep over de heg,
zonder dat zij daarvan, gelijk in het begin, van kleur verschoot.
In den tuin kwam zij niet, de naburige deur leek haar onbereikbaar ver. Terloops
had hij eens opgemerkt: ‘U hebt nog altijd onze jongste niet gezien, ik houd hem
maar in huis met dit weer’ Doch binnen noodde hij haar ook toen niet.
Dien avond stond hij onverwacht, zonder dat de bel bijzonderen klank had gehad of
een voetstap haar waarschuwde, in de kamer waar zij met Mademoiselle onder de
lamp te werken zat. Het was een zoo plotselinge hevige schok, dat de weerkracht
van haar geheele wezen opstond en de aandoening versloeg. Volkomen beheerscht
begroette zij hem, terwijl Mademoiselle een stoel aanschoof.
‘Dames, excuseert het late uur, pardon Mademoiselle, ne dérangez vous pas.... ik
kom om raad....’ Hij lachte.
Mademoiselle bleef, naarstig doornaaiend, met een glimp om de lippen....
‘Om raad’ herhaalde Scheffer nu afzonderlijk tot Liesbeth, die hem, terwijl haar
knieën begonnen te beven, vast aanzag met oogen vol lamplicht: ‘en steun bij de
keuze van een nieuwe kinder juffrouw. Dit’ hij toonde een pak brieven, ‘ontving ik
op een advertentie, een heel boekdeel, en minstens even romantisch. Hieruit schiftte
ik er drie, en schreef haar een middag in deze week om over te komen. Maar nu ik
zoover ben, begin ik te denken, wat kan ik, een man, daar op het oog eigenlijk van
beoordeelen, en wat ter wereld moet ik haar vragen? Zou u....’ zijn lachende oogen
smeekten, hulpeloos deed hij, en zoo vertrouwelijk werd hij haar als nooit te voren
nu hij haar in zijn huiselijke omstandigheden betrok.... ‘zou u de groote vriendelijkheid
willen hebben in mijn plaats dit drietal de revue te laten passeeren?’
‘Met pleizier,’ aanvaardde Liesbeth snel, alsof het haar weer ontnomen kon worden
indien zij niet onmiddellijk toesloeg.
‘Ik ben u heel dankbaar! Met die vorige heb ik een jammerlijk fiasco gemaakt, dit
wordt, door uw goedheid, mijn eerherstel. Ik zal u een beetje inlichten.’
Zóó vol vreugde liep ze, ze dorst te schertsen:
‘P.G. Middelbare leeftijd?’
‘Niet ál te middelbaar,’ kaatste hij terug. ‘Maar neen, in allen ernst,
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de hoofdzaak is, dat ze u betrouwbaar lijkt, beschaafd, en lief met kinderen.’
Een post van vertrouwen werd het haar nu, dóór dien ernst!
‘Dát in de eerste plaats,’ knikte ze, degelijk.
Mademoiselle, voor wie de vreemde woorden zweefden als luchtbellen, had er
eindelijk één gevangen: kinderen.... les enfants.
Liesbeth ordende nadenkend, en met een vertoon van gewichtigheid, de brieven
op de tafel tot een kantigen stapel:
‘Wou u, dat ik ze hier ontving?’
‘Ja.... wat dacht u?.... of bij mij aan huis?’
‘Dat is misschien beter,’ vatte ze slim, ‘dan.... krijgen ze daarvan meteen een
indruk.’
‘Dit is mij ook best. De afgeschrikten kunnen dan nog ten halve keeren! U stelt u
maar voor, ja, dat wordt bedenkelijk.... als mevrouw Scheffer zou tot een geheel
treurspel kunnen leiden....’
‘Als freule van Landschot,’ onderbrak ze nu, koel van innerlijke gloeiing, zijn
driest pleizier om de klucht der verwikkeling, die zwaar in haar bezonk: ‘ik behoef
zoo'n meisje geen rekenschap te geven.’
De hooge toon temde hem niet, ze paste zoo wel bij haar bewuste waardigheid,
een tinteling van spot vonkte in zijn oogen:
‘Zoo'n meisje van veertig als bijvoorbeeld de weduwe van een koopvaardij-kapitein,
die onder de drie uitverkorenen is, zou toch misschien eenige aanspraak kunnen doen
gelden....?’
Zij kleurde.
Hij lachte alweer.
Aan dien overheerschenden lach ontkwam ze niet. Gaaf viel dit vreemd geluk over
den vagen wrevel: dat zij hem had mishaagd. En diep daaronder prikkelde haar de
terechtwijzing. Indien hij dan zóó wilde.... In nieuwe scherts gaf zij zich gewonnen,
bruusk, en als gestuwd door de begeerte zich te rehabiliteeren in deze scherts, ging
ze verder dan hij.. Hij mocht dan kiezen welk predicaat zijn huis het best kleedde:
grootmeesteres of adjudante, zuster, of moederlijke vriendin?.... En tegenover de
weduwe wilde ze zelfs wel voor mevrouw Scheffer spelen, ‘die... wedden?.... nam
hij immers toch niet!’
Mademoiselle, door den ijlen klank van Liesbeth's stem getroffen, zag even op.
Hij zeide deze keuze ernstig te willen overwegen, voltooide toen de opdracht
zakelijk, punt na punt.
‘En dan - zoudt u haar dit ook willen zeggen, anders is het later een teleurstelling
- eet bij ons de juffrouw, als regel, 's middags niet aan tafel maar met de kinderen
vooraf. Het was mijn vrouw verleden jaar te druk met die twee woelwaters en, de
gewoonte eenmaal ingesteld, doe ik beter mij daaraan, ook zoo lang ik alleen ben,
te houden.’
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Of hij nu opzettelijk zijn vrouw noemde? Tot een tegenwicht.... In de zee van
onbestemde verlangens, waarop zijn woorden dobberden, viel dit vermoeden als een
steen.
Haar gezicht verstarde, de dunne armen gestrekt op de zijleuningen van haar stoel,
zat ze onbeweeglijk, met alleen fel leven in de oogen.
Hij lichtte haar in omtrent vacanties en salaris.
Toen hij uitgesproken had, vroeg ze, op denzelfden zakelijken toon, naar de
gezondheid van mevrouw Scheffer.
‘De laatste berichten waren weer minder goed.’
‘Zoo. Dat is een teleurstelling. Van Reenen komt morgen thuis.’
‘Vroeger dan hij van plan was, niet?’
‘Ja, wij hadden verwacht, dat hij deze week nog uit zou blijven; in dien geest
schreef hij ook aan Joost op zijn verjaardag.’
Mademoiselle liet haar klosje vallen.
Mr. Scheffer sprong op en vertelde haar, zonder weder plaats te nemen, terwijl hij
het witte rolletje liet buitelen op zijn hand, met een paar aanduidingen in het Fransch,
wat er tusschen freule van Landschot en hem was verhandeld.
De Française, welke de afwisseling van zijn bezoek op den achtergrond en naar
vermogen had genoten, nam dankbaar thans haar beurt. Zij deed rap, als waren de
minuten afgemeten, ongelooflijke verhalen van lichtzinnige kinderjuffrouwen....
‘Ah! une mauvaise fille celle-là! Si, si je l'ai connue.’
Hoog boven de tafel uit, en van terzijde, zag Liesbeth nu zijn lenig lichaam, waarin
de sprong naar het gevallen voorwerp nog levend was, het donkere hoofd, met de
weekheid van goedwillig luisteren om den sterken mond, dat boog uit den witten
halsboord naar Mademoiselle's opgespitst gezicht.
Indien hij nu bleef staan, beduidde dit, dat hij zijn bezoek als geëindigd
beschouwde, noopte deze houding haar eveneens op te rijzen.
Hij zette het klosje neer.
O neen, hij mocht nog niet gaan! Over alle aandoeningen van dien avond woog
dit: het behoud!
In het Fransch, alsof dit minder stoorde, onderbrak zij zacht, vleiend, zooals haar
moeder zich met een vraag wist te mengen in een gesprek:
‘Wil Mr. Scheffer niet een kopje thee?’
Vlot, dieper doorbuigend onder de lampekap, de knoken op den tafelrand, keerde
hij zich tot haar:
‘Hebt u nog thee? Ik vreesde, dat ik al te laat was.’
‘O, maar dat....’ zegevierde ze, schuddend aan den waterketel waaronder blauw
de gasvlam uitspoot, ‘in een wip!’
‘Eerlijk bekend,’ zei hij, zich weder nestelend in den stoel, het eene
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been over het andere, ‘ik had er een beetje op gehoopt. Thuis, voor mij alleen, vind
ik het de moeite niet.’
Indien hij zich over zijn eenzaamheid had beklaagd, zou dit haar, terwijl zij stil-blij
het blad ordende, niet inniger hebben geroerd.
‘Wanneer Menno terug is,’ aarzelde ze, zoekend naar een achteloos woord, dat
den wenk ontwortelde, ‘en u hebt dorst, moet u hier maar eens naar de bron komen.’
‘Heel graag.’
In lange pluimen plofte het zingend water uit den ketel de kamer in. Mademoiselle
vulde den trekpot en schoof daarna dichter aan de tafel.
Ze durfde zich nauwelijks verbeelden, Liesbeth, hoe deze avond zou geweest zijn
zonder.... de derde.
‘Merci, Mademoiselle.’
Opgewekt vertelde Mr. Scheffer, in een taal, die Fransch noch Hollandsch werd
en vroolijkheid baarde, van het ijsvermaak; hij vroeg of Liesbeth geen schaatsen
reed?
‘Op de Hoven wel.’
‘Ik hoopte u hier ook eens op de baan te zien.’
Hij had haar verwacht!
‘Bijoute was zoo verkouden,’ verklaarde ze snel, als moest ze zich jegens hem
over haar afwezigheid verontschuldigen, ‘en dan vind ik het ook altijd zoo zielig
voor Joost.’
‘Joost kon het toch best leeren,’ meende hij.
‘Och, wel ja; als iemand zich maar eens aan hem wijdde, heel voorzichtig....’
‘Is van Reenen er tegen?’
‘Menno....’ Liesbeth haalde de schouders op, vatte met beving in haar vingers den
trekpot bij het oor. Uit den zilveren tuit geurde de straal.
‘Dank u. Als de ouders er niet bepaald tegen zijn, en het wil nog wat doorvriezen....
Staat u stevig?’
‘Ja,’ knikte ze, het juichend geluid, dat haar naar de keel welde, verbrijzelend in
een kuch. Want ze wist wat nu volgen ging!
‘Dan zouden wij samen hem eens tusschen ons in kunnen nemen, aan de stok, dat
gaat best.’
‘Best,’ herhaalde Liesbeth, stralend zacht.
In onverklaarbare behoefte een ieder harer omgeving te believen, elkeens zwak te
raden, liet ze den volgenden morgen het vuur aanleggen in Menno's eigen kamer,
een klein rommelig vertrek, met vaandelflarden in de hoeken en een knibbelspel van
wapens tegen den verschoten achterwand, en ontving hem daar. Zij had de papieren
lampekap verfrischt en
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chrysanten gezet op het rooktafeltje, waarin ze nog asch vond van weken her.
Geel verbrand van de felle zon in het sneeuwdal, schier koperkleurig, en vroolijker
dan hij ging, kwam hij thuis, verrast inderdaad de lieve figuur zijner schoonzuster
te vinden in den dierbaren rommel, tusschen de souvenirs der jong-luitenantsjaren
en de groepen kameraden, kegelend, turnend, of den blooten degen kruisend, in
zwarte lijsten aan den muur.
Naast de oude potkachel, gebersten, met een vuurkras in de roode kolom, zat ze
in een laag stoeltje, huiselijk als een meisje dat zijn kamers deelde, doch zich hiervan
terstond weer onderscheidend al in de wijze waarop zij opstond.
Na de laatste weken van onvermijdelijk verkeer met zijn overmatig getooide,
kwijnende vrouw, trof hem de frissche eenvoud van deze jongere zuster, als een lang
gemiste bekoring.
‘Een pracht-idée om van avond hier te huizen, Lies!’
‘Ja, ik dacht dan kan ik, terwijl jij vertelt, wat uitpakken en opbergen.’
Een kudde van wit wollen kleedingstukken buitelde over den kofferrand.
Hij had voor Bijoute een robijnen hartje meegebracht; dit fonkelde op zijn bruine
hand, terwijl hij, ongelet, achterover leunde, wijdbeens, de hielen geplant, en zij
stil-ordenend omging. Voor de andere kinderen had hij bonbons, een achteloos
gekozen overvloed van gesuikerde vruchten, in satijn verpakt.
‘Eet wat van die dingen,’ wees hij, met zijn voet tegen den poot van een stoel,
Liesbeth de daarop staande, open doos toeschuivend.
‘Dank je. Wil je nog iets substantieels?’
‘Merci.... Ik kom over Amsterdam en at daar.’
‘Je bent vroeger terug dan wij je verwachtten. De Zondag over hadden we
begrepen?’
‘Ja.... och ja.... maar Sidonie maakte er kennissen, kon nu wel alleen blijven.
Daarbij.... het leven is er beestachtig duur.’
‘De hotels?’
‘Ook en.... je moet er wát doen.’
Liesbeth begreep nu opeens. Met haar gedachten bij den ouden man buiten, die
den last alleen droeg, vroeg ze koel:
‘Heb je veel verloren?’
‘So ziemlich, ja. En daarom - wat wil je tegen zoo'n hardnekkige déveine en Sidonie
is er, dat vat je, ook niet voor niemendal, - daarom heb ik er maar een eind aan
gemaakt.’
Hij rekte zich en geeuwde: ‘neem me niet kwalijk.’
Zij zwegen beiden, hij slaperig, zij ontstemd.
‘Wat zijn dat voor kennissen van Sidonie?’ vroeg ze eindelijk, zonder
belangstelling, alleen om dezen goedbedoelden avond niet te verstoren.
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Hij dook ervan overeind, gul uitlachend:
‘O, die had je moeten zien, een partijtje, een Indische familie, regelrecht van de
apen! Mama met drie dochters en een ziekelijke zoon, zee-officier op non-actief.
Sied - je kent haar vrees voor concurrentie - onmiddellijk tout-chaud met de oudste
dochter, een mirakel van leelijkheid, en met de mama. Ze leggen de kaart en hullen
zich den heelen dag in rookwolken....’
Liesbeth sloot een kast met klem:
‘Dat lijken me dan al de meest ongeschikte menschen om Sied bij achter te laten,’
zei zij kort.
‘Ik spreek 't je niet tegen, maar nu het toeval zoo wil, qu'y faire?!’
Toen Liesbeth een paar dagen later een brief van haar zuster ontving, noemde deze
de nieuwe vrienden daarin niet, maar ze vroeg belangstellend naar de kinderen en
schreef, dat zij wat beter sliep.
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[V]
BIJOUTE! Ga eens vragen bij mijnheer Scheffer, compliment van tante - luister je?
- compliment van tante Liesbeth en hoe laat mijnheer de juffrouw uit Apeldoorn
verwacht?’
Bijoute was in een ommezien, zóó in haar schort, de haren op den wind, hekje uit
hekje in, stoep af stoep op, en weer terug.
‘Om half drie’ hijgde ze, nog in de vaart neerschietend op haar stoel en al
kopje-duikend in de bandjes van haar roodgerand servet: ‘mijnheer Scheffer kon niet
thuisblijven, moest ik zeggen, en dat een van de juffrouwen had afgeschreven.’
Liesbeth, zorgend voor de kleintjes, liet de tweede helft der boodschap glippen,
als een steek die ongemerkt van de naald valt, terwijl zij de eerste snel verwerkte;
natuurlijk ging hij uit!
‘Wat moet er gebeuren?’ vroeg van Reenen achteloos.
Met een paar woorden, tusschen een vermaning, een wenk, en een vraag aan
Mademoiselle, die het koffieblad beheerde, lichtte ze haar zwager in omtrent den
toevertrouwden post in buurman's huis, als ware het een onbeteekenende opdracht.
En aldus verstond hij het ook:
‘Dat blijft daar een gesukkel,’ zei hij alleen. ‘'t Is te hopen, dat er wat bij zal zijn.’
‘Ja,’ gaf zij kalm toe, ‘dat mag ik ook lijden.’
Maar dien middag kleedde zij zich - want het kon toch gebeuren.... zij had hem
niet uit zien gaan, en op hoe ongelijke uren kwam hij somtijds thuis! - met fijn overleg
en besloot zonder hoed te gaan, om de blauwe sjaal van heur Fransche grootmoeder
te kunnen dragen. Het zware blauw tintte haar bleek, en Menno, die haar langs het
hekje zag gaan, het gladde smalle hoofdje boven de omplooide tengere schouders
en den licht buigenden hals, herinnerde zich, dat hij haar de heilige Ursula had
gedoopt. En voor het eerst vond hij, die oververzadigd was van vrouwenweelde,
pittige bekoring in deze schamele gratie. Hij keek haar na....
Liesbeth werd zich nu van elken stap door het neventuintje de belangrijkheid
bewust. En op de stoep, vóór het naambordje: Mr. F.C. Scheffer, advocaat en
procureur, voelde zij op eenmaal iets te hebben bereikt. Over die F. dacht ze nog
vluchtig, terwijl de klank der vreemde bel haar al verbond met het binnenste van het
huis: Frits, of Frans?
Zij trad de meid die haar opendeed zwijgend voorbij, als ware nu achter dezen
drempel alles in een overeenkomst begrepen, maar in de gang, welke haar anders
bleek te zijn dan zij zich vast had verbeeld, met de trap juist aan den tegengestelden
kant, en smaller dan de
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gang van Menno's huis, aarzelde ze tusschen de deuren, verklaarde onzeker: ‘Ik zou
hier.... aanstonds iemand ontvangen.’
‘Of u maar in het salon wou gaan.’
Nog hoopte ze een seconde, fel, als verbeidde ze een avontuur, hem daar te zullen
vinden.
En in de ledige kamer, waar de meid haar een stoel aanschoof en alleen liet achter
de gesloten deur, beefde ze na, als ware haar deze kans reeds te machtig geweest.
Ze zag schuw om zich heen, langs de vreemde wanden, en vluchtig in de
aangrenzende, onbeweeglijke tuinkamer, en elk voorwerp leek haar met oogen aan
te zien.
Het was een salon, vlinderlicht gemeubeld, overvol, en vrouwelijk van kleur; de
huiskamer lag er vierkant, met zware middentafel en hooggerugde stoelen tegen aan,
en het eene vertrek hield met het andere zoo weinig verband, dat zij schenen te
behooren aan bewoners van gansch verschillende geaardheid.
Een stoel met armleuningen stond schuin van de tafel weggeduwd, een open
inktkoker daarop, gele brieven ernaast.
Op den schoorsteenmantel onderscheidde ze een portret, van een meisje of heel
jonge vrouw leek het haar op dien afstand. Zij bleef er van ver naar turen, alsof het
ongeoorloofd was op te staan en zich door de beide kamers bewegen, en de gedachte
aan mevrouw Scheffer, die hier tehuis behoorde, vervulde haar op dit oogenblik meer
dan tot dusver. De wijnrood ommantelde pianorug wekte in haar de vraag: of zij
muzikaal zou zijn? en, als misgunde zij haar een voorrecht, zij hoopte van niet. Een
goud-omlijste lichtdruk van de Beyersche Alpsee, bracht haar op de veronderstelling,
dat zij wellicht daarheen hun huwelijksreis hadden gemaakt. Wat was het daar zacht,
in avondschaduwen blinkend het klare groene meer.... Zij vouwde onwillekeurig
haar handen en, ze opdrukkend tegen haar borst in instinctief-stillend gebaar, voelde
ze op eenmaal, dat ze leed. Het duurde niet. Door de deur, die wijd openschoot op
den druk van zijn gansche, sterke kleine lijf, viel Jantje binnen, met roode slaapkoonen
en glanzende oogen. Hem volgde de keukenmeid, welke het kleine broertje, het kind
dat zij nog niet kende, op den arm droeg.
‘Zus is uit visite’ vertelde Jantje, toch even verwonderd tante Liesbeth in deze
kamer te zien.
‘Mijnheer vraagt, of u het niet kwalijk wilt nemen, dat mijnheer niet hier kon zijn,
er kwam onverwacht iemand om hem te spreken op het kantoor,’ bracht de meid,
een oudere vrouw, die een bril droeg, de verontschuldiging haars meesters over:
‘Mijnheer hoopt de freule straks nog te zien.’
Op kansen leefde Liesbeth, deze nieuwe blies, als de lentewind, al

Top Naeff, Voor de poort

77
geluk vooruit! Haar vreugde vloog naar het kindje, dat ook te lachen begon, naar
zijn donker deukig gezichtje, met het achterhoofdje vol platgelegen zwarte haren en
groote oogen, grijslicht en zwart omrand, zóó eender peinzend als keek de vader haar
aan.
‘O,’ zei ze, ‘dat is best. Gaat deze klok goed?’
‘Het zal dadelijk half drie slaan.’
De meid liet het kind in de handen klappen en Jantje somde de kunsten op, die
Fransje al kon. En terwijl ze den naam hoorde en schier voorzichtig knikte in de
wijde spiegelende oogen, durfde ze het niet te beroeren. Slechts op het oogenblik
dat de meid weer met hem heen wilde gaan, legde zij haar vinger aan het koele dons
van zijn wangetje, streelde met den nagelrug zijig erlangs.... En eerst toen het buiten
haar bereik was werd ze zich bewust, hoe heel graag ze het even in haar armen zou
hebben gehad.
‘Blijf je hier ook wonen?’ vroeg Jantje.
‘Wel neen.... ik kom maar even.’
‘Heb je geen hoed?’
‘Voor zoo'n klein wandelingetje heb ik hem maar thuisgelaten.’
Nu, met dit kind alleen, gleed haar arm om zijn rugje, kuste ze hem telkens.
‘Heb je het beertje al gezien?’
‘Het beertje? neen nog niet.’
‘Pappa heeft het meegebracht, uit Parijs.’ Hij legde vertrouwelijk zijn hand in de
hare, troonde haar naar de andere kamer waar, in den hoek bij de serre, een beertje
zat van rosbruin pluche. Hij nam hem op aan een poot en knelde hem, met den kop
uit het holletje van zijn oksel, stevig onder den arm, terwijl Liesbeth omzag naar het
portret op den schoorsteenmantel.
‘Fransje is er bang voor!’
‘Zoo.’
‘Hij heeft geen eens tanden.’ Er daalde minachting in Jantje's stem om zooveel
gebrek aan moed. ‘Maar hij is ook nog zoo klein,’ vergoelijkte hij toen, weer het
broertje bedoelend en tot zijn verdediging bereid. Hij bukte naar den poppenwagen
van Zus en perste den beer daarin.
‘Jan,’ vroeg Liesbeth, hem bij den schouder keerend naar het portret, dat van nabij
een jong gezicht toonde, donker en uitdagend, in een krans van wild kort haar: ‘wie
is dat?’
‘Mamma,’ zei Jantje, den wagen voortduwend, en op den gelaten toon dien kinderen
aannemen, wanneer zij naar het overbekende worden gevraagd.
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Zij schoof haastig de tusschendeuren dicht en bezorgde het kind met zijn wagen aan
de meid, die een dame in het salon had geleid en haar nu waarschuwde.
En wel-bewust trad zij daarop binnen, terwijl de juffrouw, groetend ‘Mevrouw’
zei.
‘Ik zal u maar eens inlichten,’ nam zij, met een handgebaar naar een stoel, rustig
in haar waardigheid plaats op de kanapé, vol gewerkte kussens: ‘mijnheer Scheffer
had geen gelegenheid u te ontvangen en zijn vrouw is, zooals u waarschijnlijk weet,
al verscheiden maanden ongesteld. Daarom verzocht mijnheer mij eens met u te
praten.’
De juffrouw, een bloeiend boersch meisje, knikte bij elk woord en antwoordde
gretig al vóór Liesbeth een vraag had voltooid.
En koel luisterend, den onverwerkten afkeer, als van een zieke tegenover een zeer
gezonde, onderdrukkend, zag zij dit struische, sterke jonge meisje met de oogen van
een man.
‘Dus in uw vorige betrekking bent u maar kort....’
‘Ja mevrouw, een half jaar, toen....’ ze weifelde, de lange spitse boventanden
drukten in de onderlip van haar vochtigen rooden mond welke, om die tanden, nooit
sloot.
‘En.... beviel het u er niet?’ vroeg Liesbeth, met de haar aangeboren wellevendheid
de onbescheiden vraag in deze trotsche woorden kleedend.
‘Och....’ het vroolijke gezicht bloosde tot onder de haren, ‘ik kan het u wel
zeggen.... Mevrouw was veel uit de stad die zomer, aan zee met het jongste kind....
dan deed ik het huishouden voor mijnheer.’
Ook Liesbeth voelde zich licht kleuren, wat zij altoos deed zoodra er in den opzet
van een verhaal dubbelzinnigheid zweemde.
‘Mijnheer.... ik wil niets kwaads van hem zeggen, maar.... och hoe gaat dat hè,
waar de vrouw altijd van huis is....’
Onzeker, als iemand die een geheim veinst te weten om het een ander te ontlokken,
knikte Liesbeth. En toen de juffrouw, wier verloren kans alreeds stond opgeteekend,
draalde met de ontknooping van haar spannende roman, drong ze, in strak verholen
nieuwsgierigheid, wereldwijs:
‘Maakte mijnheer het u lastig?’
Het meisje lachte frank, zette een knoop van haar zwart manteltje open.
‘Och, herhaalde ze ‘... als Mevrouw niet zoo jaloersch was geweest...’,
Liesbeth verschoof; wat de ervaren juffrouw als natuurlijk beschouwde loensde
eensklaps in het licht van haar eigen leven, gelijk het tot dien zomer, zuiver was
geweest, en een wereld, die haar weerzin wekte en toch haar schuw ontzag had, zag
ze zich naderen, willens en wetens.
‘Maar wie onder de menschen zijn brood moet verdienen, kan niet voorzichtig
genoeg zijn, wat zegt u!’ besloot het meisje braaf en als had ze deze leuze reeds
meermalen onder gelijke omstandigheden
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uitgesproken, terwijl Liesbeth, in zichzelve verward, ternauwernood meer luisterde.
Zij stelde nog eenige vragen, die haar, als versregels uit een vergeten gedicht, in
het geheugen hingen en nam den schijn aan de hoofdpunten van dit onderhoud in
een boekje op te teekenen.
Onwillekeurig deed zij vriendelijker, wijl zij dit robuste meisje nu onschadelijk
wist. En naarmate zich deze zekerheid voltrok, voelde zij zich ook vrijer, zóó dat,
terwijl ze al stonden, het haar tot een geheime en oolijke voldoening werd te toonen,
dat zij, ondanks het vroom betoog, de deugdelijkheid dezer aspirante niet overschatte:
‘Ik zal u.... mocht mijnheer Scheffer u in aanmerking laten komen, nader berichten.
U weet dus, dat hier, juist als in uw vorige betrekking, de vrouw des huizes voorloopig
afwezig zal zijn?’
‘Ik kan het licht probeeren,’ ontweek de juffrouw, na korte bedremmeling, en,
alweer oplachend, de groote gave tanden bloot:
‘....Ze zeggen wel dat alle mannen eender zijn.... maar dat moet je eerst
ondervinden!’
Liesbeth wachtte de tweede candidate in dit huis niet af. In plotselingen tegenzin,
alsof ze in deze vorige iets van zichzelve had herkend, besloot ze de ontmoeting met
Scheffer moedwillig te verijdelen, een sterke daad, die haar eerherstel inhield!
Zij gaf voor aan de meiden, wegens het gevorderd uur, de komst van de andere
dame te betwijfelen en verzocht haar deze, in geval zij nog verschijnen mocht, naar
het huis van den heer van Reenen te verwijzen.
Doch terwijl zij de stoep afstapte, opende juist een dame in rouw, onzeker
omziende, het tuinhekje, en Liesbeth, noodgedwongen, ging haar vóór in het huis
terug.
Met deze oudere vrouw, de gelatenheid om haar lot in elk harer bewegingen en al
verwachte teleurstelling in haar gedweeë stem, stond het kort onderhoud in een
gansch anderen toon. Maar de kamer, waarin de schemering vlotte, leek zich te vullen
met droefgeestigheid. En zacht zich daarin voegend, haar stem dempend, hoorde
Liesbeth, van het raam afgewend, snelle stappen kraken in het harde grind, den sleutel
rinkelen aan den ring.... en de verschillende geruchten onderscheidde ze in de gang.
Zij poogde, hoewel haar gedachten door elkander schokten, op te vangen wat de
andere, wier rossig krip raakte aan het fluweel van haar japon, van ver leek te
verhalen:
‘Voor plezier gaat men zelden in een betrekking, maar ik zie er toch niet tegen
op.’
Mr. Scheffer trad binnen. De vrouw, die onnatuurlijk lang scheen
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in de schaduw en het sluike zwart harer kleeren, rees uit den lagen stoel, noemde
haar naam.
Hij boog, en zette zich vlot.
‘Mijn heele middag is in de war geloopen,’ verklaarde hij, met iets
vriendschappelijks aan Liesbeth. ‘'t Spijt mij zoo, dat ik u niet heb kunnen ontvangen
en.... een beetje assisteeren!’
Als een van buiten geleerde les vervolgde Liesbeth, terwijl hij, glimlachend in
verstandhouding. achteruit schoof om geen bres te schieten in het verhoor, en de
bezoekster, zenuwachtiger dan te voren haar zwarte handen wreef:
‘Bent u altijd gezond?’
‘O ja, mevrouw, ik zie er wel slecht uit, maar ziek ben ik toch eigenlijk nooit.
‘U hebt veel verdriet gehad?’ mengde zich Scheffer nu toch, en met takt in het
zwaar gesprek, dat stokte, en zijn stem vol deernis ontroerde terstond: ‘Is uw man
kort geleden gestorven?’
‘Verleden jaar, mijnheer. Hij was bij de pakketvaart in Indië, stierf op de
thuisreis....’
Scheffer sprak door, zacht, vragend zonder een antwoord van haar te verwachten
en als lette hij niet op hoe zij zocht in haar taschje, met den eindelijk gevonden
zakdoek, onder haar groven sluier wischte.
Totdat ze, weer beheerscht, hem het zakelijk verslag van haar leven kon doen. Een
schemerkring van weemoedige innigheid was om hen, een schier troostende
begrijpelijkheid in al wat Scheffer, voorzichtig, als tot een zieke, zei.
Liesbeth's oogen stonden vol tranen. Maar in haar steeg, op wijd gebreide wieken,
een blauwe vogel op.
Pf!, schudde Scheffer, met een jongensgebaar zich de haren in den nek, nadat de
vrouw schimmig door het donkere tuintje was vergleden en hij, na de deur achter
haar te hebben gesloten, de kamer weder intrad: ‘Wat een tragedie! Een stakker!
maar ik neem ze niet!’
‘Niet?’ vroeg Liesbeth, hoewel ze geen ander gevolg verwacht had en slechts
reageerde op den klank van zijn stem, die reet in het teere weefsel van dit uur. En
onmiddellijk over deze ontnuchtering gleed de nieuwe bekoring van den grillen
overgang, met dat jong gebaar van kracht!
‘Neen! de hemel beware me! Het mag een best mensch zijn, maar zóó iets
lamlendigs!’
Haar verstand veroordeelde de wijze, waarop hij thans over de arme sprak,
liefdeloos en tegenstrijdig aan zijn vorige, deelnemende houding, en langs deze
afkeuring schuurde zich haar gevoel.
‘Ik zou er mijn kinderen niet graag aan wagen,’ besloot hij. ‘En hoe beviel u de
eerste? juffrouw.... hoe heette ze ook?’
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‘Losch,’ vulde Liesbeth aan, den vader al vergevend wat haar in den man mishaagde,
en ijlings schiftend in haar hoofd wat zij nu van het netelig onderhoud met juffrouw
Losch kon overleggen, veilig en haar ongunstig advies ten bewijs.
‘O,’ weerde ze af, gewichtig het zwarte boekje, waarom hij glimlachte, openend,
doch zonder er in te zien: ‘die was heelemaal niets.... maar een half jaar in haar vorige
betrekking geweest en zonder de geringste beschaving.’
‘Ai!’ besliste hij, grif op haar woord en onverdiept, ‘juffrouw Losch vervalt dus
ook en no. 3 heeft afgeschreven. Dan zijn we nog even ver!’
‘Zoek nog eens onder de andere brieven,’ ried Liesbeth, meegaande in den
gemoedelijken toon, welk het gezamenlijk belang van huiselijken aard onwillekeurig
losmaakte uit den engeren omgangsstijl.
‘Ja, ik zal eerst eens licht maken en’ - hij drukte op den belknop bij de deur - ‘Anna
om een kopje thee verzoeken.’
De meid kwam binnen met Jantje, die, nog immer den beer torsend, tusschen
Scheffer's knieën drong en het beest, wijdbeens, daarop duwde, terwijl Anna sloot
en de hoeklamp aanstak.
‘Die lamp alleen is voldoende.’
‘Wil ik soms....’ ontviel Liesbeth argeloos.
‘O heel graag,’ nam hij even natuurlijk aan, ‘breng dan het theewater maar hier,
Anna.’
Eerst toen alles vertrouwelijk stond, het water zong, bezonk in Liesbeth de
bijzonderheid van dit samenzijn, en in den verstolen blik der heengaande dienstbode
verbeeldde zij zich een weerschijn van den argwaan, die diep in haar zelve. al heur
handelingen bespiedde en in twijfel trok.
Maar waarom toch! Waarom mocht zij niet hier zijn, zoo goed als bij haar zwager,
een man, gelijk deze man, en van minder gehalte! En waarom zou zij niet, voor
nauwelijks een uur, de honneurs waarnemen in een huis, waar de echtgenoote straks
door een ander jong meisje, onder den naam van kinderjuffrouw, vervangen worden
zou! Feitelijk weerhield haar ook niemand, rimpelde er alleen in heur eigen binnenste
iets op.
Hij met zijn arm om Jantje, zocht vluchtig de brieven door. En plotseling sprong
hij op, het kind wegduwend. Gebogen over de sofa waarop zij zat, hield hij er haar
een vóór:
‘Wat dunkt u van deze? Bij nader inzien begin ik te gelooven, dat ik dit specimen
der vrouwelijke hulpvaardigheid niet goed gelezen heb!’
Zij tuurde, met oogen die niet zagen, maar zijn arm voelde zij rakelings schuiven
langs haar wang.
‘....Dit bijvoorbeeld,’ wees hij aan, in het midden van de bladzijde, om niet in
tegenwoordigheid van het kind den zin overluid te lezen,
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‘vind ik een aanbeveling. En hier volgt nog iets over een akte fröbelonderwijs.’
Zijn hand raakte de hare, terwijl hij de laatste bladzijde omsloeg naar de bedoelde
plaats.
Liesbeth knikte wezenloos, een wonderlijke warmte brak haar uit en zij dorst zich
niet te bewegen.
‘Als ik daar nu nog eens op schreef, deze.... Adriana de Wijs.... nog eens liet
komen?’
Terwijl hij vlug weer van haar week achter de canapé om, en onderweg klein
Jantje, als een halter, aan één sterken arm opstak in de lucht, gleed de klamme warmte
langs haar af, liet, als na een kramp, het lichaam doof en kil. Langzaam drupte het
geluid der kamer in haar suizende ooren door, herleefden de kleuren. En opademend,
verwonderde ze zich, dat er buiten haar niets veranderd was, en zich dit alles slechts
in stil proces aan haar voltrokken had.
‘Mag ik dan nog eens op uw medewerking rekenen? Ja? Kunt u Dinsdag? Dan
vraag ik haar Dinsdag te komen. Zij woont in Goor.’
Zij wilde hem verzoeken deze juffrouw dan in haar zwager's woning te mogen
ontvangen, maar ze durfde den zwakken wensch nog niet aan. Onvast vulde zij de
kopjes, schonk Jantje, op zijn innige bede een melkig sop met gesuikerden bodem.
‘Dit is toch beter dan keukenthee,’ prees Scheffer hartelijk, ‘ik was de smaak van
mijn eigen thee haast vergeten.’
Haar vochtige oogen sloegen naar hem op. Hoe een armoedig leven had een man
zonder vrouwezorg, zonder naaste gezelligheid! Geen meubel in deze kamer leek
het zijne, nergens leefde een bloem.
‘Jan, baas, ga eens zoeken of er niet een koekje is?’
Het kind liep haastig de huiskamer in, knielde voor het buffet. Het duurde....
‘Ik heb vanmiddag het kleine broertje gezien,’ vulde Liesbeth, bang voor stilte,
de leegte door Jantje gelaten, en haar stem sterkte zich aan den zin.
‘Zoo? was hij wakker! En zoet zeker? Dat ongelukkige wurm is altijd zoet. Kan
je niets vinden. Jan? Van zijn geboorte af ligt hij den lieven langen dag als een pacha
in de wieg, niemand bemoeit zich met hem en altijd is hij even welgemoed. Voor
dat jongmensch daar,’ hij wees op Jantje, die terneergeslagen terugkwam, ‘wandelden
we gedurende elke maaltijd sussend om de tafel, en 's nachts stonden mijn vrouw en
ik om beurten op om de ander een kwartier slaap te gunnen.’
‘'t Is op,’ berichtte Jantje, zijn leege handjes toonend.
‘Is 't op! Niemandal niets! Wel sakkerloot,’ hij sloeg van den luchtigen scherts op
eenmaal over in drift: ‘daar moeten de meiden.... ik kan
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toch niet om alles denken!’ Hij rukte de deur open. ‘Anna! laat eens dadelijk koekjes
halen en zorg asjeblieft in het vervolg dat er wat is!’
Het was niet beschaafd op te treden tegen het personeel in aanwezigheid van een
vreemde, bekende Liesbeth zich, opnieuw gewapend met koele rede, dat zou Vader
- de herinnering aan Vader's zachte waardigheid verscherpte de grenzen - niet gedaan
hebben, noch een van de jongens thuis. In een land met andere zeden dwaalde ze
dien dag....
Maar toen zijn verbleekt gezicht, waarin de oogen donker vonkten, van den
deurhoek weer omwendde, en onmiddellijk. zonder tusschenspel, alsof plots alle
harde lijnen braken en gouddauw over de oogen viel, ontspande in een glimlach om
vergeving naar haar, zat ze weder verslagen machteloos, als een muis gevangen.
‘Pardon,’ vroeg hij zacht, ‘vergeet dit maar gauw, en wees zoo vriendelijk mij nog
een kopje thee in te schenken.’
En zij droomde, droomde met open oogen, terwijl niets in haar sereen gezicht
bewoog, hoe het zijn zou, indien hij ooit zoo boos eens werd op hààr.... Zóó driftig,
wit van drift!
Als een streeling voelde zij zijn drift.
Hij bracht haar, toen zij tegen etenstijd de blauwe sjaal had omgeslagen, het eene
hekje uit en het andere in, en belde voor haar.
‘Dank voor uw steun,’. groette hij, ‘en voor het prettig thee-uur. Tot Dinsdag.’
Zij weersprak hem niet.
Met brandende wangen zat zij aan tafel, afwezig van geest en met een tegenzin in
elk gerecht.
Op haar kamer eerst mocht zij zich vermeien....
Dien nacht verzon zij een ongerijmden twist, een vergrijp harerzijds dat zijn toorn
verwekte, en spon dit uit tot een hartstochtelijk tooneel. Elk streng verwijt striemde
haar aan den lijve, de vernedering van haar gansche wezen werd heur weeke vreugd.
En ze zag zich, na schuwe dagen, gedurende welke zij in elkanders gedachtenleven,
voortstreden, weder tot hem sluipen, op een avond terwijl hij alleen bij de vierkante
tafel zat, mat en bedroefd als zij, en zij waande dat ze voor hem knielde en hij haar
hoofd in zijn handen hief...
Toen in deze week mevrouw van Landschot met Mies, die alle pakjes droeg, voor
St. Nicolaasinkoopen in de stad vertoefde, en in den namiddag de kleinkinderen
bezocht, merkte zij op, dat haar dochter er slecht uitzag. En zwak-kleurend, alsof zij
werd beticht, deed Liesbeth opgewekter dan zij was en vroeg naar alle menschen,
kinderen, en dieren op de Hoven met misleidende belangstelling.
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In waarheid was zij nimmer zoo ver van de Hoven verwijderd geweest als op deze
kleine reis.
De argelooze brieven van huis bezwaarden haar, en voor de haren, in het bijzonder
voor die, welke aan Papa waren gericht, vond ze, van één verzwegen belang vervuld,
in haar eigen hart geen stof. Zij vormden zich uit de koele opsomming der dagelijksche
gebeurlijkheden in het gezin, en een schijn van warmte overtoog eerst het eind, met
den groet der kinderen, de boodschappen van Joost aan Grootvader over het
meezennest, en de complimenten van de tweelingen aan Koos, Bart en Waldje. Ook
het aangekondigd bezoek had haar geen verrassing verschaft, die opwoog tegen de
teleurstelling: één middag ter eere van Mama het ijs te moeten verzuimen; en eerst
toen tegen den vooravond de lucht vertroebelde en dooi voorspelde, kon zij denken
met iets van blijdschap aan de bekende gezichten, aan Mama's beminnelijke
verschijning, fluweelig en tot haar kin gedoken in het oude grauwe bont, met de
reuzenmof, waarin de kinderen handjes-warmden, aan Mies' frisschen lach en aan
al wat meekwam van de Hoven, bloemen uit de kassen, appelen en peren, die geurden
naar de provisiekamer.
En Mama bracht haar groene japon mee voor het diner op den aanstaanden Zondag,
bij den overste van Menno's regiment!
Mies had de japon op het bed uitgespreid, streek, gezeten op den bedrand, de ritselende
vloeipapieren glad op haar geheven knie.
De oude mevrouw was met Mademoiselle, voor wie Bonne-maman, die haar
moeder had gekend en haar taal sprak, de verpersoonlijking was van alle
vaderlandsche deugden, beneden gebleven.
‘Wie komen er?’ vroeg Mies.
Liesbeth door het feestkleed teruggevoerd naar het galamaal op de Hoven, vervuld
van dien dag, toen de hei bloeide en de tafel flonkerde als juweel, gleed met die vraag
van de eene vreugd in de andere:
‘Wie er komen? Ik weet niemand dan’ - tegenover Mies' ronde oogen schroomde
ze niet! - ‘mijnheer Scheffer, die hier naast woont. Maar ik ken ook weinig anderen.’
‘Zie je die veel?’
‘Nu en dan. Gisteren was hij op het ijs.... Weet jij soms een geschikte
kinderjuffrouw voor hem?’
‘Is mevrouw nog altijd ziek?’
‘Ja tenminste.... Maar ze gaat toch vooruit.’
‘Gelukkig. Neen wie zou ik weten.... Ik vond hem een aardige man.’
‘Jawel,’ beaamde Liesbeth onbevangen. ‘Ga je mee naar beneden, ik zal straks
mijn japon wel opbergen.’
Zij had den vorigen middag Scheffer terloops doen weten, dat zij den
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volgenden dag haar moeder verwachtte, en het uur genoemd. Van deze nieuwe kans
hem te ontmoeten - het zou niet meer dan een beleefdheid zijn aan de oude dame,
wier gastvrijheid hij genoten had - was zij thans vervuld.
‘Ik vond je net een prinses in die mooie japon,’ prees Mies, praatgraag, en immer
vleiend uit armoede, terwijl ze Liesbeth den voorrang liet en volgde op de trap.
‘Mooi? Ze is al’ - haar herinnering daalde tot den verlovingsdag, waarvoor het
kleed was gemaakt - ‘al vier jaar oud. Maar ik ben toch blij, dat ik geen nieuwe
noodig heb,’ besloot ze zacht.
‘Weet je,’ fluisterde Mies, alsof Liesbeth een geheimzinnig onderwerp had
aangeroerd, ‘dat bij André een paard is gestorven?’
Het leek Liesbeth of op de Hoven de tijd had stil gestaan, van zoo ver verleden
heugde haar, die intusschen zulk een langen weg had afgelegd, heur vader's
bezorgdheid om datzelfde paard.
‘Ja, Papa vertelde het me.’
Met haar hand op Liesbeth's mouw hield Mies haar staande bij de onderste trede:
‘De zomer is hem zoo tegengevallen.... Mevrouw weet het niet, mijnheer wel....
maar hij denkt dat André er mij buiten houdt, en praat er nooit over. Het benauwt
me zoo.’
Al dit leven naast het hare, er rondom, er onder, als op den bodem van dat, alle
dingen in wonderkleur weerspiegelend, water, waarop zij zich drijven liet.... Het
troebelde naar boven.
‘Hoe is Vader?’
‘Goed,’ zei Mies, afgetrokken.
‘Wandel je met hem?’
‘Soms, maar ik geloof dat hij liever alleen wandelt. Hij studeert elken morgen
viool, toonladders.’ Zij lachte, haar gezonde geest vond in dit stramme pogen van
den ouden man een goedmoedig vermaak.
Liesbeth schudde Mies’ warme hand af.
‘Ik zie er van komen,’ hernam deze, weer strak om eigen lot, ‘dat we in het voorjaar
nog niet kunnen trouwen.’
‘Kom!’
‘Maar dan blijf ik toch niet weer een winter buiten.’
‘Is het je er te stil?’
‘Ja....’ gaf ze nadenkend toe, ‘dat ook.’
Liesbeth begreep wel wat nog meer. Ze berekende hoe lang het nog duren zou eer
zij, tot een ieder's voldoening, Mies aflossen kwam.
‘Zouden ze je hier - of durf je de kinderen niet aan Mademoiselle over te laten? niet eens, voor een paar dagen, kunnen missen?’
De schuchtere vraag sloot aan haar bleeke overweging, werd de on-
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verhoedsche verwezenlijking van een gevaar, dat zij slechts op verren afstand had
durven vermoeden, en waarvan zij zich nu bot afwendde.
‘Dat kan onmogelijk,’ zei ze kort.
Mies, die zoo graag St. Nicolaas in eigen kring had gevierd, zweeg bedrukt en
opende voor Liesbeth de kamerdeur. In de vensterbank zaten de beide Françaises,
dicht naar elkander geneigd, en met zulk een fel gebarenspel het rap gebabbel
ondersteunend, dat het, voor wie niet verstond, een twistgesprek leek.
Mademoiselle's profiel, verscherpt tegen den licht-glazen achtergrond knikte,
geelrose overbloosd van opgetogenheid: ‘Parfaitement, madame, avec des épingles.’
Juist. Zij begreep nu grondig, Bonne-maman, hoe zij haar oude kanten wasschen
moest!
Met Liesbeth's sjaal om de schouders, een melkwitten weerschijn op haar wang
en zilverglinstering bij de slapen, zag zij ontstemd om naar de stoornis der beide
meisjes in de kamer vol lichte belangwekkendheid.
En Mademoiselle stond spijtig op en ging heen, om den kleinen Ben te wekken
uit zijn na-middagslaapje.
Op haar plaats schoof Liesbeth, dicht aan het glas, terwijl Mies, uit bescheidenheid
jegens moeder en dochter, haar na-liep met het verzoek Ben te mogen aankleeden:
‘Mag ik, Mademoiselle?’
Te zamen spraken mevrouw van Landschot en Liesbeth niet anders dan in
tegenwoordigheid van derden. De oude dame babbelde voort over heur vergeelde
kanten, vertelde van St. Nicolaas-inkoopen en roerde terloops den toestand aan van
Sidonie, die een langen brief naar huis geschreven had.
‘Elle dort mieux.’
‘Oui,’ staarde Liesbeth.
Over den stillen weg wiekte de schemering aan, kleurelicht dook op in de verte,
van de vensterbank lekten de droppen gestaag.
Met Ben op den arm kwam Mies terug, gevolgd door de tweelingen elk aan een
hand van Mademoiselle.
En vijf minuten over vier draafden Bijoute en Marguérite, vliegens uit school om
Oma en tante Mies niet te missen, het hekje in!
Ze waren er nog!
‘Bonjour, mes enfants!’
‘Er is nog gereden,’ hijgde Bijoute, ‘op de ijsclub, 't water staat er op.’
‘Als je nou valt....’ snoof Marguérite.
‘Wie van jullie heeft schaatsen mogen rijden van de week?’ vroeg Oma.
‘Ik en Piet, en Marguérite één keer.’
‘Joost niet?’
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‘Hij mag niet van Vader.’
Liesbeth had het niet gedaan gekregen bij Menno. Tot een twist was het heftig
pleidooi, waarin, naast het belang van het kind, haar eigen voordeel school,
opgeloopen. Lokkend lag, terwijl ze in schrillen toon van opwinding dwong, het
witte veld voor haar uit, en op het afgezonderd kinderbaantje zag ze zich in de frissche
zon met Scheffer en Joost, den jongen als een schakel tusschen hen. In de spanning
om het moedwillig verlies was het haar uit den zenuwachtigen mond geflapt: ‘Scheffer
wil het hem leeren!’
‘Dat is heel vriendelijk, maar ik verkies het niet.’
‘Die zal hem toch niet laten vallen!’
‘Natuurlijk valt hij in het begin, en kort en goed ik bedank er nu eenmaal voor een
van mijn kinderen als een voorwerp van beklag daar in het publiek te zien stumperen.
Dat ze hem allemaal nàkijken....’
‘Bijoute kan gaan,’ had hij eindelijk, zich herstellend gezegd, ‘ze rijdt aardig. En
Marguérite en Piet ook voor mijn part.’
Den volgenden morgen bracht hij toen voor Joost een horloge mee.
Den vrijen Woensdag was Liesbeth voor hem thuis gebleven, zonder voldoening om
het offer, dat het kind niet scheen te tellen, terwijl zij er zichzelve willens en wetens
een schaarsche vreugde mede onthield.
Toen Donderdag daaropvolgend de scholen wederom een middag vrij-af gaven,
had ze hem met Mademoiselle en de tweelingen uit wandelen gezonden. Joost,
vernederd door deze indeeling bij de kleintjes, dieper bedroefd dan iemand wist
omdat tante Liesbeth hem dit aandeed, liep zwijgend vooruit op den weg vol
wandelaars naar het ijs, door Mademoiselle - wier levensvermaak was: te zijn waar
anderen waren - uitgekozen.
Naast Menno op de dogcart, reed Liesbeth hen voorbij: haar zwager klapte de
zweep in de lucht, Mademoiselle maakte front en de zoete witte wantjes aan
weerszijden wuifden. Aan den buitenkant der boomen, laag langs de bevroren sloot,
slofte Joost, nam zijn pet af.
Het knaagde Liesbeth.
Maar toen zij, nabij het hek naar de ijsclub, Scheffer inhaalden, hoog boven hem
den draai namen en zij. lachend om de rakelingsche vaart, haar blozend gezicht boog
in haar mof en over het ruige bruin hem in de groetende oogen zag, vlood elk verwijt,
ver, op den scherpen wind, die heur haren krulde en floot om haar ooren!
En toen zij, na een kwartier, stond op het gladde staal, in den krans dien hij,
stoppend in zijn zwaai, kraste om haar plek, en haar hand vastlei in zijn warme want....
Toen ze, opglijdend in gelijke veering, één van wil, zijn al sterkeren
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druk voelde, als een heeten stroom van haar vingertoppen naar haar gansche lijf....
Toen was er niets meer dan dit, een geluk, machtig en gaaf, waaraan zij zich
oprichtte!
‘Heb jij nog veel gereden Liesbeth?’ vroeg Mies.
‘Neen,’ zei ze met een glimlach van weldadige herinnering, ‘maar één middag.’
‘Wij buiten in het geheel niet. André had geen tijd om over te komen en alleen
had ik geen lust.’
‘En Papa en ik zijn een beetje oud,’ schelmde Oma.
‘Weet je, dat Theodoor een prijs heeft gewonnen in Zwolle?’ vroeg Mies, terwijl
mevrouw van Landschot opstond om zich tot de terugreis te bereiden. ‘Niet? Och
jawel, dat weet je wel, ik heb het je zelf geschreven!’
‘Och ja.... toch wel.’
Mademoiselle postte zich met den bontmantel achter Bonne-maman geduldig
wachtend tot de oude dame haar eigenaardigen luifelhoed en den grijzen sluier met
de parelspeldjes bevestigd had.
‘Est-ce bien comme ça?’
‘Très bien madame....’
Liesbeth had Ben overgenomen van Mies en liet hem met zijn platte handjes het
raam voelen.
Maar op eenmaal trok ze terug, schielijk. Want bij den hoek herkende ze Scheffer,
aan zijn gang, een weinig voorover en doorbuigend in de knieën. Over zijn schouders
hingen de schaatsen. Hij had dus nog gereden, het bezoek van haar moeder - hoe
belachelijk was haar hersenschim! - met aangegrepen, zelfs de beleefdheid verzuimd.
Zij school, hoewel hij, snel aanstappend door het tuintje, niet over de heg zag,
achter het gordijn in schaamte.
‘Ging daar mijnheer Scheffer?’ schoot Mies naar het raam.
‘Hij is al binnen,’ gluurde Bijoute met haar neus tegen het glas.
Na een nederlaag als deze wendde Liesbeth zich vijandig af van heur onnatuurlijke
verlangens.
Bij den overste Quintus, in den kleinen kring van vrienden, die elkander veel en
vertrouwelijk zagen, was freule van Landschot een persoonlijkheid, een uitzondering
op de vrouwen, welke zich in haar wijze van kleeden, kappen en converseeren naar
elkander richtten, en in de mode van den dag vooral de snelle wisseling huldigden.
Het werd de strijdvraag van dien avond: of men van Reenen's schoonzusje, - welk
een andere verschijning dan zijn vrouw! - mooi vond? en er bleek een sterk verschil
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van meening tusschen de dames, die haar teeren stijl bijkans een schoonheid roemden,
en de heeren, welke haar, zonder dit in woorden te bekennen, meerendeels te schraal
oordeelden en, onder den blos der opwinding, de dagelijksche bleekheid rieden.
Liesbeth voelde de belangstelling om zich als een streelende warmte waarin zij àl
liever en stralender ontlook. Zij was niet meer het jonge meisje, dat onbevangen den
eersten lof in vreemde oogen leest. Dick Mathon had het haar duizendmaal verzekerd:
dat zij bekoorlijk kon zijn, indien zij dit wilde. En dezen avond wilde ze. Want naast
haar zat, voor uren, voor zoo lang als de lange spijslijst duurde, veilig en vast als een
bezit, hij, die door de gastvrouw: Frans werd genoemd. Tusschen de vreemden was
hij, plotseling geworden, haar vriend, en niemand kon het misduiden dat zij, te midden
van het tastend vraag- en antwoordspel der anderen, tot hem neigde in zekerder
vertrouwelijkheid, en onwillekeurig, wanneer de galante overste haar wat plaagde
en Menno, trotsch op den bijval, dien zij vond, zich onbekommerd vermaakte om
haar charmant verweer, bij hem, den buurman, haar bescherming zocht!
En zóó willig voegde zich haar gespitste geest naar den zijne, dat zij in elk algemeen
gesprek zuiver-fijn ried wat hij haar bij voorkeur zou hooren antwoorden, en haar
indruk telkens viel als door de zeef zijner snel-gevatte gevoelens al vóór zij
daaromtrent heur eigen meening gaf.
Niets van hetgeen er aan de vroolijke tafel - waar somtijds ruwer toon opbruiste
dan Liesbeth ooit in haar ouderhuis vernam - gesproken werd, klonk zoo klaar in
haar na als zijn woord, dat immer zachter, bescheidener en nochtans nadrukkelijker
inviel dan ieder ander antwoord, en geen scherts was lichter en niettemin eerbiediger
dan de zijne.
Zij genoot dit rustig samenzijn, zonder een enkele aanspraak meer, zij zag hem
zelden aan en waakte beducht, dat niet, bij de nauwe schikking der plaatsen, haar
arm aan den zijne stiet of haar rok hem raakte.
Toen echter enkele dames, aangemoedigd door de heeren, een cigaret opstaken
en de stille jonge man aan haar andere zijde, de griffier van Geuns, ook haar den
koker bood, geraakte ze één seconde in netelig probleem: hoe Scheffer, wiens gunst
haar eenig doelwit was, dit wel beoordeelen zou? Een seconde, waarin haar afkeer
voor min-vrouwelijk vertoon en haar vader's besliste weerzin tegen het rooken door
vrouwen slag voerden met haar vrees voor bekrompen te zullen worden gehouden,
zijn spot te zullen wekken, den geknepen oogenlach, het schuine flitsen van zijn
mond, en, wie weet, te verspelen deze kans om hem te bekoren met, och een heel
klein beetje, lichtzinnigheid!
Zij bedankte weifelend.
En als een flater berouwde haar dit toen Scheffer, zich van zijn rechter buurdame
naar haar omwendend, luchtig opmerkte: ‘Rookt u niet?
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Jammer, ik vind het een gezelligheid wanneer de dames....’ Sne herriep ze, blozend
in den nood, en alsof ze zich prijsgaf met lijf en ziel: ‘Of.... ik kan ook wel, als dit
tot de gezelligheid bijdraagt, meedoen! Mijnheer van Geuns....’
‘O maar freule, niet voor mij!’ schertste Scheffer.
‘Speciaal voor u,’ daagde ze uit, even durvend in schuwe behaagzucht, welke haar
mislukte en misstond, terwijl ze uit den ivoren koker het laatste witte rolletje trok
en, met een stroef gebaar van achteloosheid, er de vlam in zoog.
‘Het bezwaart me,’ zei hij terloops, zijn onderbroken gesprek met de andere
buurdame vervolgend, en het trof hem later, toen hij haar opnieuw, het uitgedoofde
staafje aan de lippen, zag bukken naar het roode tongetje tusschen van Geun's vinger
en duim, hoe eigenaardig een cigaret het kuisch gezicht van freule van Landschot,
als het ware, ontwijdde.
Mevrouw Broers, wier aandacht hij op het verschijnsel vestigde, knikte levendig,
liet haar kin in de handen neer om zoo, steunend op haar beide bloote ellebogen,
Liesbeth onbewimpeld gade te slaan:
‘Ja.... en iets van een dorp is er toch ook nog aan haar.’
‘Iets,’ gaf hij toe, gedachteloos.
‘De heer Caets van Reenen,’ parellachte mevrouw Broers, ‘is er in elk geval op
vooruit gegaan.’
Liesbeth, ternauwernood luisterend naar wat van Geuns haar vertelde, wist zich in
het nevengesprek gesponnen. En zóó gelukkig was ze dien avond, dat ze louter goeds
geloofde van wat zij niet verstond, in alle blikken bewondering las.... Hoe licht woog
het leven! Tot hoe een rijkdom werd het geringste: een bloem, een kleur, de tinteling
van een aangestooten glas, in den dampkring dezer vreugd!
In een feestroes doorzweefde Liesbeth dien verderen avond met de vleiende liefheid
der dames in het kleine salon en de terugkomst van de heeren uit de biljartkamer,
waarbij zij, onbevangen doorsprekend met mevrouw Quintus, Scheffer's geluid al
onderscheidde in de gang.
Zij zat naast de gastvrouw op de kanapé, daar, op de eereplaats, met lieven dwang
genood en aangezocht te vertellen van de Hoven, van haar landelijke jeugd, 's zomers
in de zon en 's winters in de witte stilte....
De heeren bleven staan, Scheffer door een kleinen grijsaard bij zijn rok gepraaid,
moest veel gewichtigheid aanhooren.
Hij stond tegenover Liesbeth. Met een glimlach wederzijds zag ze hem ontkomen
en, achter den kring om, nader dringen tot mevrouw Quintus, met wie hij den ganschen
avond, verontschuldigde hij zich zacht, nog geen rustig woord had kunnen wisselen.
‘Je hebt me vóór het diner verteld, dat de berichten over Emma
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gunstiger zijn; dit is het voornaamste wat ik van je weten wilde, Frans.’
‘Dank u, mevrouw.’
‘De volgende winter komen jelui weer samen bij ons eten.’
‘Ik hoop 't, ik hoop 't!’
Over Liesbeth's licht-gebogen hoofd ging zijn stem. Met neergeslagen oogen zat
ze.
‘En hoe staat 't met de juffrouwen?’
‘Slecht mevrouw! De laatst geroepene is heelemaal niet verschenen. Freule van
Landschot was mijn steun en toeverlaat bij de eerste monstering: een loszinnige jonge
dame en een oude zeur.’
‘Zonder resultaat?’
‘Leider....’
Mevrouw Broers wierp daartusschen, luid van den overkant, dat zij misschien een
middelsoortige wist!
‘We houden ons aanbevolen!’ riep hij, en Liesbeth, zoo natuurlijk betrokken in
dien zin, knikte mee, en onder den groenen kleedzoom danste stil haar kleine voet....
De rijtuigen reden aan, een getrappel voor het huis en onrust binnen. Menno reikte
Liesbeth haar handschoenen, welke hij voor haar had bewaard.
In spanning wachtte zij, vinger voor vinger inschuivend, zijn afgeroepen naam.
Al half leeg was de kamer en elke minuut werd winst nu het einde naderde.
‘Caets van Reenen!’
‘Amice, rijdt je mee?’
‘Heel graag,’ nam Scheffer aan.
Liesbeth's hart bonsde op. Allerbekoorlijkst was haar groet en dank aan de
gastvrouw, die haar beide handen drukte: ‘Tot weerziens, hoop ik?’
‘Stellig, mevrouw!’
Naast hem zat ze op de achterbank. Menno tegenover hen; diep in hun kragen
doken ze om de plotselinge, donkere rijtuigkilte, de knieën raakten elkaar.
Uit de looden lucht sijpelde regen.
‘Hoe vond je 't er, Lies?’
‘Prettig.’ Vol bekende ze 't, zonder terughouding.
Ze spraken niet veel op de ratelende keien, de rit duurde kort.
Buiten het rijtuig lagen de tuintjes zwart en guur aan den natten weg.
‘Ga je nog mee naar binnen, buurman?’
‘Neen, merci, ik moet nog een brief schrijven.’
‘Bonsoir dan. Wacht even Liesbeth, ik zal de deur opendoen.’
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Ze stond al op de trede, uit den langen witten mantel kroop haar weder ontbloote
hand:
‘Goede nacht’
‘Goede nacht, freule, vat geen kou.’
Mademoiselle en de meiden waren naar bed, in de huiskamer stonden de stoelen star
rond de leeggeruimde tafel.
‘Ik wil nog wel een toddy,’ zei Menno, zich uitrekkend in de krakende serre-kanapé,
‘als je zoo vriendelijk zou willen zijn.’
Liesbeth stond droomend, met haar mantel nog om, bij de kachel en bespiedde
zich stil in den spiegel. Zóó, meende ze, had ze er nog nooit uitgezien.
Menno's verzoek wekte haar, ze wierp den mantel over de tafel en vouwde het
kanten hoofddoekje op. Aan wie - dacht ze toen de vraag uit, welke haar onbewust
al van het rijtuig af had vervolgd - zou Scheffer Zóó dringend te schrijven hebben?’
‘Of is 't lastig?’ herriep Menno.
‘Neen, neen, ik zal je helpen.’
Menno's oogen waren heet. Uit het opschortend vest kreukelde zijn overhemd.
Hij zag haar, een sprookverschijning door de kamer gaan en lenig knielen voor de
onderste plank der zwaargebeeldhouwde kast. Ze hief, heel blond tegen de donkere
kastdeur, de geelfonkelende flacon naar het lamplicht....
Hoe luchtig en rond was van haar elk gebaar.... Toch geen vrouw.. de teere beentjes
zichtbaar in den zwanewitten hals, de fijne kuiltjes.... een meisje, een meisje.... in
welk museum had hij haar toch gezien?.... Ursula?
‘Ursula,’ schertste hij.
Zij keek niet om: ‘Waarom noem je me toch zoo?’
‘Omdat je zoo.... onwezenlijk bent en altijd afwijkend van alle anderen.... als een
verdwaalde heilige.’
‘Nonsens,’ weerde ze, bits om het onderscheidend woord dat haar ergens, zij gaf
zich geen rekenschap, in haar vrouwelijke gevoelens krenkte. Toen, het afschuddend
in spot:
‘Een heilige die cigaretten rookt!’
‘Ja, ik wist niet wat ik zag! Zóó los! Maar je hebt conquêtes gemaakt.’
Zij verwachtte....
‘Mevrouw Quintus fluisterde me in, en je weet niet hoe kieschkeurig ze is: ‘wij
zijn zóó bekoord van uw schoonzusje, ik hoop haar nog dikwijls bij ons te mogen
ontvangen. Dus daar zit je aan, Ursula, minstens alle jours van mevrouw Quintus!’
‘Zijn die druk bezocht?’
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‘Ja, geloof ik.’
‘Ga jij er nooit heen?’ Zij bedoelde: of er geen heeren kwamen? en omzeilde langs
dezen weg den dieperen zin.
‘Bij hooge uitzondering! Een enkele maal, heel op het laatst van de middag,
wanneer ik weet dat Sidonie er zit. Ik zal er jou ook eens komen halen.’
‘Zoo lang blijf ik niet meer.’ Ze reikte hem het omgeroerd glas.
‘Natuurlijk blijf je....’
‘Als Sidonie terug is....’
‘Ik mag lijden dat ze nog een beetje wegblijft.’
‘Menno!’
‘Nu ja, of ik het zeg of zwijg. Tegen jou behoef ik er toch waarlijk geen doekjes
om te winden. Zou jij 't uithouden!’
De kreet, onverhoeds en onmiddellijk als een aanval, sloeg een gat in den
zacht-stemmigen avond. Alsof zij terugdeinsde voor een naderend rumoer, zoo ver
bleef ze, zich vasthoudend aan de veilige vierkante tafel, de afkeer van het
buitensporige in haar verstolen blik, de sussing om de lippen....
Hij sprong op, met een kraak of alle biezen tegelijk braken, en liep op haar aan.
Er was dreiging in elk woord: ‘Neen, antwoord nu eens eerlijk, zou jij samen kunnen
leven met een mensch, waaraan geen fatsoen, geen....
‘Je hebt haar zelf zoo gemaakt!’ sneed Liesbeth af, geraakt op eenmaal, en
onberedeneerd partijdig voor de afwezige vrouw.
‘Ze zou toch zoo geworden zijn. 't Is haar aard!’
‘Jij hebt haar laten verworden,’ herhaalde zij, de lettergrepen betonend en in
stijgenden drift verdedigend heur eigen bloed. ‘Jij leeft er maar van, doet net wat je
verkiest. En zij, Sied, enkel de misère!’ Hij greep haar bij den pols. Zij zag nu eerst
hoe opgewonden hij was, zijn oogen rood beloopen, een grauwe gloed over zijn vlak
nabij gezicht. De adem, zwaar en niet te ontwijken, was doorgeurd van wijn.
‘Als ik dat niet deed,’ zei hij heesch, ‘werd ik gek.’
Hij liet haar pols weer los en zakte in een lagen stoel bij de kachel, zijn hoofd leek
zich in zijn handen vast te schroeven....
Opeens voelde ze hoe netelig het was dit gesprek, hier, na een diner, in den nacht,
terwijl alles sliep in huis!
‘Willen we er morgen nog eens over praten,’ herstelde ze zacht, een veel lieveren
toon vindend, doch zonder terug te treden: ‘ik geloof toch dat, als jij wou, het hier
wel anders worden kon.’
Hij antwoordde niet.
‘Wanneer haar zenuwen wat sterker zijn....’
‘En dan zoo'n kind,’ barstte hij uit, het hoofd weer opwerpend en
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zonder acht te geven op haar woorden: ‘zoo'n beroerd kind als die Joost!’
‘Dat kan toch niemand helpen.’
‘En Olga, de stumper. Die wordt stekeblind!’
‘Menno, Menno!’
Hij huilde als een kind.
Angstig stond ze, onmachtig, gerukt uit den roes van dien avond, vol afschuw en
vol medelijden tegelijkertijd. En ze haatte zich omdat de gedachte: was Scheffer
maar meegegaan! zelfs daar doorheen joeg. Tot schreiens beklemd haperde ze: ‘Neen,
och toe neen, niemand heeft dat toch....’
‘Gezegd? Neen! zeggen doen ze nooit iets - maar je snapt het toch maar!’
Zij legde haar hand op zijn schouder, wanhopig hoe hem te bedaren en trok, alsof
zij zich aan het vreemde lichaam brandde, terstond bij de aanraking terug.
Maar het was al te laat! Hij greep haar opnieuw bij den arm, rukte haar op zijn
schoot, en de gil dien zij gaf smoorde in zijn kus: ‘Kon ik jou maar houden!’
Ze stond, onmiddellijk los, krijtwit in den versten hoek der kamer en streek versuft
heur haren glad; hij, met zijn rug naar haar toegekeerd bij de tafel, hijgend, plotseling
bekoeld, en zeer ontzet.
Naar haar simpel, onverbogen begrip was dit een verraad, een schennis, en een
nog amper overzienbare schande. Zijn rug, waartegen zij keek zonder te durven
verroeren van haar plek, nam de gedaante aan van een groot, zwart dier, dat haar
opnieuw bespringen kon, en zij ademde nauwelijks.
En eindelijk zag ze hem, als nam hij een besluit, met een paar zware stappen naar
de serre gaan, en daar zijn glas uitdrinken. Langzaam, zonder op te zien, terwijl zij
zich dichter aan den muur drong, kwam hij tot de tafel terug.
Hij fluisterde iets.... iets van: ploertig.
In haar angst bracht dit, dit menschelijke, ruimte....
Langs den wand sloop ze naar de deur, zwijgend, de oogleden neer, en
marmer-strak. En eenmaal daar, in één vlucht naar boven, de donkere trap snel op,
snel over de gang langs de kamers waar de kinderen sliepen; en haar eigen deur sloot
ze af met den sleutel.
Onmetelijke verhoudingen kreeg het gebeurde in de beslotenheid van haar
meisjeskamer, waar de dingen van thuis haar omringden.
Zij wiesch zich den mond, schuurde den handdoek langs haar lippen. Zij moest
hier weg, morgen al, morgen.... Het was onvermijdelijk.
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[VI]
DEN volgenden morgen overzag zij het voorval op verderen afstand, redelijker. De
vraag: hoe haar bruusk vertrek te rechtvaardigen tegenover Mademoiselle en de
kinderen, drong zich door de enge overwegingen omtrent houding en fatsoen. En zij
begreep nu ook niet meer hoe zij, nadat Menno onmiddellijk schuldbewust afliet,
zich nog zoo overmatig voor hem, of voor het stil geweld in hem, had beangst.
Opgesidderd was ze nog half in den nacht, toen zij hem boven hoorde komen, en aan
haar afgesloten deur gerucht waarnam. Het bleek nu dat hij haar, in de benedenkamer
achtergelaten, avondmantel aan een der buitenwaartsche deurhaken had opgehangen.
Ze talmde met het kleeden, totdat zij haar zwager door het tuintje had zien uitgaan,
en voelde een zekere verlichting toen hij niet, gelijk dat andere morgens vaak
gebeurde, Mr. Scheffer trof en in zijn gezelschap opwandelde. Want o, indien het
hem ooit ter ooren kwam.... Het gaf haar allengs rust vast te stellen, dat heur
vernedering vooralsnog een geheim was.
In den langen tijd, dien zij te vertreuzelen had, zocht ze, terwijl telkens de eene
gedachte onder de andere uitsprong, bijeen wat aan boeken en schoenen onderin den
koffer moest. Doch terwijl ze dit deed, wist ze al wel, dat zij, hoezeer ook een langer
samenzijn met Menno in het licht harer ervaring schuwend, dien dag nog blijven
zou, om haar ouders niet te verontrusten en Sidonie's waakschen argwaan te sparen,
tenzij in den dwingendsten nood.
Zij wilde schrijven naar de Hoven, haar terugkomst onder een voorwendsel
aankondigen. Maar welk? Verlangen naar huis, ziekte.... Merkte Mama onlangs niet
op, dat zij er slecht uitzag?
Liesbeth, voor den kleinen kapspiegel, welke haar gezicht, verflenst na den vorigen
avond en slapeloozen nacht, met bleeke lippen en roodomrande oogen, half in schaduw
liet, gaf Mama gelijk. Maar wie moest haar vervangen? Mies? Tegenover Mies zou
Menno niet... Zij glimlachte, in de diepte van haar verwikkeld wezen vonkte iets....
het eene meisje was het andere niet!
Terwijl zij haar, gedachteloos opgevouwen, groene japon weer uit de plooien
schudde, zag ze Mies in haar plaats, in het huis, in het tuintje.... Het werd haar nu
duidelijk, dat zij onder alle overwegingen van den morgen Scheffer's beeld had
omgedragen, als in een verborgen medaljon. Mies op het ijs, op den ontvangdag van
mevrouw Quintus, stoeiend met Zus en Jantje van het eene hekje in het andere....
Beneden, waar de zonverlichte kamer weinig aan haar avondlijken staat herinnerde,
Mademoiselle het ontbijt wegruimde en Ben het kegel-
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spel opzette, vond zij een brief van Menno naast haar bord.
‘Mijnheer de baron komt niet thuis koffiedrinken,’ zei Mademoiselle, ‘wij moeten
Olga aan den trein van elf uur bezorgen; mijnheer gaat met haar naar Utrecht.’
Liesbeth liet den brief, welke slechts Menno's verontschuldigingen kon bevatten,
ongeopend liggen terwijl zij ontbeet en Mademoiselle's bezielde vragen omtrent het
diner beantwoordde.
‘En naast wie zat u?’
‘Naast mijnheer van Geuns, en naast mijnheer van hiernaast.’
‘Et vis à vis?’
Ze noemde de namen, beschreef de dameskleedij, het Fransche kapsel van de
vrouw van den kantonrechter. Zij verbeeldde zich terug in deze lichte, geurige
atmosfeer, doorleefde er opnieuw de bekoring van. Dat, wat er op gevolgd was,
vervaagde in haar geprikkelde, blijde herinnering.
‘Zij is zijn tweede vrouw,’ wist Mademoiselle, die aan de romantiek van het stadje
haar vertier had: ‘Is zij niet elegante? Sedert mevrouw Rupke hier niet meer woont,
is zij de beauté van de stad.’
‘Hoe zag mevrouw Rupke er uit?’
‘O, dans le même genre, maar blonder, een prachtige figuur!.... Madame sloeg
haar oogen op, comme cela,.... alsof ze ontwaakte! Groote goudbruine oogen. Wij
zagen haar wel eens in een winkel, de kinderen en ik, dan haalde ze altijd Bijoute
aan. Het is onbegrijpelijk, dat een man met zóó een vrouw....’
De weerzin der vorige dagen, die in het tooneel van den laatsten avond haar
hoogtepunt had bereikt, kwam weer over Liesbeth, terwijl Mademoiselle de
bijzonderheden omtrent het huwelijksleven der Rupke's en de aanleiding tot het
scheidingsproces uitvezelde. Zij voelde het geheele kleine-stadsverkeer vol
twijfelachtigheid, van de dames en heeren af, die erin leefden, tot de mademoiselles
en de meiden die erop leefden.... Sidonie, die erin was ondergegaan. Bijoute die erin
opgroeide. En zij zelve.... O, van haar was ook al, na gisteravond nog meer, alles áf.
Het verlangen naar het witte huis onder de boomen golfde weer op!
Terwijl Mademoiselle Olga kleedde in het hermelijnen manteltje dat oorspronkelijk
voor Bijoute uit de voering van Oma's sortie was gemaakt, en het kind, in stille vrees
voor den professor, zich bedrukt overgaf, las Liesbeth in de vensterbank den brief.
Hij bevatte slechts weinige zinnen, kort en met schuldbewuste eerbiedigheid,
zonder pose. Menno vroeg haar het krenkend feit, dat hem zeer berouwde, niet te
zwaar te willen nemen, het zoo mogelijk te beschouwen als een daad van
overspanning, ontstaan uit zijn innerlijke neerslachtigheid der laatste jaren en de
momenteele opwinding gedurende
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dat diner. ‘Ik ben vandaag uitgegaan,’ schreef hij, ‘om je niet onder de oogen te
moeten komen, en je niet te hinderen met mijn tegenwoordigheid. Mocht je kunnen
besluiten, terwille van je zuster en het familieleven op de Hoven, niettegenstaande
het voorgevallene, in mijn huis te blijven tot Sidonie's terugkomst, die ik hoop te
kunnen bespoedigen, dan geef ik je, met mijn diepgevoelde erkentelijkheid, mijn
eerewoord, dat niets er je ooit aan herinneren zal.’
.................................................................
Olga's witte want kleefde buitenzijds aan het glas, waarvoor zij zat. Mademoiselle,
die haar optilde, verhaalde iets kwalijk verstaanbaars, knikte ten afscheid, en het
kind, met de knippende oogjes, knikte willig mee. Liesbeth wuifde afgetrokken met
den brief, liet toen, terwijl de anderen gingen, het papier neer in haar schoot.
Na den smaad, welke zij in haar abnormale, door heur heimelijke neiging voor
een getrouwd man en door het schuldbesef dezer ongeoorloofde voorkeur ondermijnde
gesteldheid, bijkans als de verdiende straf voor haar lichtzinnigheid aanvaardde, trof
haar dit hoffelijk en deemoedig schrijven ook weder als een buitensporig ridderlijke
voldoening, en herstelde zich aan deze houding terstond haar evenwicht.
Zij was wel vlot geweest, wel bewust, en met een doel voorkomend aan Mevrouw
Quintus' tafel.... En wanneer een meisje zelve het schild harer waardigheid aflegt, al
ware het maar alleen in haar denken, is het dan niet natuurlijk, en eenigermate
vergeeflijk, dat een man, een in zijn huwelijk onbevredigd man, en onder de bijzondere
omstandigheden, waarin zij te zamen waren, zich even vergeet.... En zij begon zich
te verliezen in de vraag: hoe andere mannen zouden hebben gedaan in dergelijk
geval? en allengs, als schoof zich de eene gestalte voor de andere, zag ze, loom de
oogen sluitend, Frans Scheffer in haar zwager's plaats....
Ze ademde diep, alsof ze van een zoeten geur den innigsten geest inzoog....
Toen, verschrikt de oogen weder sperrend, sprong ze op, en, met haar handen voor
heur verheerlijkt gezicht, liep ze de kamer in.
's Middags kwam Scheffer, de zwart lederen portefeuille onder den arm, en
staandevoets, vroolijk vernemen, hoe freule van Landschot het festijn bekomen was?
Dien nacht overtuigde ze zich. Een opzienbarend vertrek zou, na Menno's ruiterlijken
brief, een lafheid zijn, de gevolgen wreed en onherstelbaar. Aan het ontbijt kwam
ze uitgerust, en sterk als na een overwinning. Ze sneed het brood voor de kinderen
en reikte Menno zijn thee, nog zonder hem aan te zien, doch met een glimlach. En
toen ze eindelijk het woord rechtstreeks tot hem richtte en in het Fransch vroeg: of
de
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professor zich over Olga had uitgelaten? klonk haar stem zacht en natuurlijk.
Hij, verlicht dat zij sprak en zonder teekenen van wrok, deed uitvoerig verslag
van hun reis naar Utrecht en verhaalde in denzelfden adem van Emma Scheffer,
welke hij, om den middag op te korten, met het kind had bezocht.
‘Zij komt naar huis, de volgende week.’
‘Tiens,’ zei Mademoiselle verrast.
‘Ja, zij wil er niet langer blijven en beweert dat zij genezen is. Ik kon wel merken
aan de verpleegster, dat ze veel moeite met haar hadden.’
‘Hoe was ze?’ vroeg Liesbeth droog.
‘Net als altijd, kleurig en ratelend-druk. Het belooft wat als Madame la princesse
weer thuis is!’
Mademoiselle lachte met schuchtere verstandhouding en verbood Bijoute, die
afluisterde.
‘Mange donc ta tartine Bijoute, et dépêche toi!’
Van Reenen stond op.
Maar Liesbeth, als afgetrokken tot het slippend onderwerp, waarvoor elk ander
belang week en elke overweging zweeg, volgde haar zwager tot in de deurpost, terwijl
hij, steunend op den standaard in de vestibule, zijn sporen aanstak.
‘Het is nu dubbel onpleizierig,’ volhardde ze, ‘dat Scheffer niet beter met een
juffrouw is kunnen slagen.’
‘Zoo, heeft hij er nog geen?’
Hij stelde geen belang, nog immer, na de spanning van den vorigen dag, onthutst
en bijkans opgetogen, dat Liesbeth zoo gewoon tegen hem sprak, alsof er niets waar'
voorgevallen! Goddank, dat zij er geen zaak van maakte! Verstandig trouwens.
De kinderen drongen langs haar heen.
‘Faute de mieux heeft hij er nu een aangenomen, maar zij is eigenlijk meer een
kindermeisje dan, wat ze daar noodig zouden hebben, een dame met wat overwicht.’
‘Stel je er niets van voor,’ lachte Menno, zijn gullen lach, die hem bij de kameraden
bemind maakte, hervindend, ‘zoodra Emma weer de scepter zwaait, is er geen
juffrouw geboren, die het er uithoudt. Saluut.’
Hij groette vluchtig, wipte de karwats van den haak en liep met kletterenden stap
naar de voordeur.
Het was wel breed van Liesbeth, dacht hij, nog altoos een weinig twijfelend aan
dit onverhoopt geluk, wel breed.... eene lieve vrouw.... als ze allen zoo waren, njà....!
Het voorval was in Liesbeth's geheugen als uitgewischt. Zij ging
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vroolijk mee op in de St.-Nicolaasdrukte der kinderen, welke, met de onberekenbare
liefde en illusie, kinderen eigen zoodra het op het geven van geschenken aankomt,
een groot pak voor Mama in het buitenland bereidden. En een voor Oma en Opa, en
nog velerlei geheimen.
Door de morsige straten, glimmend in het licht dat van de getooide winkelkasten
viel, liepen ze elken middag na schooltijd, arm in arm. De mededeeling dat Emma
Scheffer binnenkort wederkeeren zou had haar rust gegeven, alsof nu aan den
onbetrouwbaren toestand een einde kwam en Scheffer's vrouw haar zou beschermen
tegen zichzelve. Wanneer zij hem met Zus en Jantje in een winkel, tusschen de bonte
suikertafels, ontmoette, zag zij in hem, wat zich nooit zoo geheel voor haar
verwezentlijkt had: een gehuwd man. En onbevangen sprak zij, in de veiligheid van
dit tastbaar begrip, over de verwachte vrouw en moeder. Ze bewaarden - Zus en
Jantje - Mama's presenten tot ze thuiskwam, dat duurde nu nog maar zoo kort! En
tante Liesbeth hielp mee uitkiezen.
Jantje had ook een verrassing voor tante Liesbeth, en Joost een voor mijnheer
Scheffer, maar ze waren al heel dikwijls verraden, al hielden zij dit alle vier angstvallig
geheim!
Bijoute maakte een kruisjeskussen voor Mevrouw Scheffer, want dat zou ze nu,
allicht nog een klein beetje ziek, wel noodig hebben.
En iets prachtigs prikte Marguérite voor Oma's servet!
Het leidde er vanzelf toe, den avond met elkander te vieren. In het bijzonder van
Reenen, door Liesbeth's onbegrijpelijk grootmoedige houding nog immer onzeker
omtrent den waren aard van haar gekwetste gevoelens en ongaarne met haar en
Mademoiselle alleen, drong daarop aan. Voor de kinderen werd het feest verdubbeld,
daar nu Jantje zou zien: hoe tante Liesbeth keek, en Joost er bij zou zijn, wanneer
mijnheer Scheffer ‘het’ uitpakte!
Eerst de opgetuigde tafels voor de kleintjes, dan pakjes waar heusch de bel voor
ging, en daarna.... Grootvader zond oesters naar oud gebruik sedert zij. om het talrijke
kroost en de nabije Kerstvacantie, het feest niet meer te zamen vierden in het witte
huis.
Liesbeth pleegde overleg met Mademoiselle en stelde haar meteen vóór om,
Grootvader's gave ter eere, een weinig werk van het slot des avonds te maken, en
voor één keertje Bijoute en Joost.... de oudsten.... tot elf uur?....
‘Als mijnheer de baron het goed vindt,’ knikte Mademoiselle secuur.
Zóó belovend was geen morgen voor Liesbeth ooit geweest. Als in diepen bloemkelk
keek ze al bij het eerste ontwaken....
En gelijk de bladen van die bloem zag ze, nog droomerig op haar rug
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gelegen, de uren opengaan, de blanke uren, die kleurden naar den avond toe....
Daar wachtten, onder den kleerenstoel, haar schoenen vol suikermannetjes, er
stilletjes ingetooverd terwijl zij sliep. Er was al licht rumoer in huis en plotseling
kwamen ze aangeloopen, op dansende bloote voeten, één voor één. Vóórop
Marguérite, de wildste, toen Hetty, en toen Piet. Piet buitelde in haar bed.
Bijoute trok de gordijnen open, ze vond, dat nu de dag beginnen moest!
De oogen der kinderen glansden in het ochtendlicht, en vlak aan tante Liesbeth's
oor gonsde het gefluister van één, die zijn geheimpje niet langer houden kon....
's Avonds, onder de lamp, toen eindelijk het groote oogenblik daar was, Liesbeth
tusschen de kinderen stond, even benieuwd, en even blij... brak de wondere bloem
wijd-open rondom het diepe gouden hart.
.................................................................
Jantje's warme hand week niet uit de hare, schuwe Olga drukte zich krampachtig
aan haar rok, en met elk pakje kwam Joost eerst bij haar.
Het was, of ze de kinderhartjes voelde kloppen, toen er opeens een hand, de hand
die zij zoo innig kende, strooiend-boog om de open deur.
Als regen en hagel.... Ze gilden, de kinders!
Liesbeth hielp Joost grabbelen, wijl hij anders tekort kwam; ze kropen samen
onder tafels en stoelen, in het hoekje bij de piano en ver onder de kanapé....
En toen ze weer-opdoken, was net mijnheer Scheffer gekomen.... en Liesbeth,
geknield nog, lachend in haar verwarde haren, hief zich aan zijn toegestoken hand.
‘Dat had u moeten zien,’ blies Bijoute, met den strik van haar ceintuur op haar
heup en het roode haarlintje als een vlinder op haar schouder: ‘dat had u moeten zien,
allemaal flikken door de lucht, en één net tegen Vader zijn hoofd!’
Van Reenen voelde nog naar dit kwetsuur en Scheffer bekende, dat het hem speet
niet eer gekomen te zijn.
Piet, Marguérite en Zus, te groot voor een beladen tafel en te klein om op te blijven,
vonden hun pakjes verspreid door heel het huis. Daartusschen weer telkens gebel....
en deftig van buiten iets binnengebracht. Dan korte stilte om het gespeld adres:
‘Jonker P. Caets van Reenen....’
‘Ik, ik!’
‘Nou wat voor mij, hé toe!’
‘Jongejuffrouw Zus.’
Tante Liesbeth moest de touwtjes doorknippen, bewonderen, helpen raden, tante
Liesbeth moest alles te gelijk doen. Maar zij ontving zelf ook mooie presenten, waar
de kinderen, innig gespannen, ademloos
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omstonden, en waarbij elk gezichtje zich verried alvóór het pakje open was. Terwijl
Liesbeth altijd even verwonderd bleef: ‘van wie ze dit prachtige matje nu toch weer
gekregen zou hebben?’
De kleintjes met Mademoiselle tusschen de witgedekte poppentafels, begonnen
te spelen of de dag pas aanving, maar Jantje, op zijn vader's schoot, schaarde zich
bij de grooten, die lagen geknield op de stoelen rondom de middentafel, in de
huiskamer. Liesbeth, op Sidonie's plaats, boog mede over het moois, dat tusschen
de papiergolven opdook, en al de blonde hoofden glansden, blond, blonder, blondst,
in het omlaag vallend licht. Zij had van Menno een armband gekregen, van Menno
en Sidonie. Hij gaf hem haar zelf, en zei er dat bij. Zij zag hem niet aan terwijl ze
vluchtig dankte, het gouden slangetje, platte schakels met een parelslot, weer om het
wit-fluweelen heuveltje in het doosje knipte.
Toen droeg Zus nóg al een mandje binnen, zette het, bom, voor Liesbeth en liep
hard weg!
‘Wat zou dit nu nog zijn?’ bekeek ze door heur wimpers het adres, haar
zenuwachtige vingers aan het dekseltje, dat met een kleinen grendel openschoof.
Daar kwam een porseleinen urntje uit, doorschijnend teer, en gevuld, zóó vol
gevuld, dat het als een paarse ruiker was op porseleinen steel, met geurende viooltjes.
‘'t Is van Jan,’ zei plotseling Jantje.
‘Is 't van Jan?’ zij veinsde het te betwijfelen, maar de vreugde in haar oogen was
als een geloof, ‘wel neen, ik denk dat Sint Niklaas dit verkeerd bezorgd heeft.’
Zus was snibbig snel weer toegeschoten.
‘Neen, 't is heusch, tante Liesbeth, hij mocht het niet zeggen, domme jongen! Maar
't is ook van Zus.’
Liesbeth zag verward den vader aan....
‘Mijn kinderen,’ loste hij eenvoudig op, ‘meenden dat tante Liesbeth wel een
bloemetje toekwam voor al de vriendelijkheid, die zij het huis bewijst.’
Boven alles onderging ze de streeling van heur naam.
Bijoute en Joost zaten mede aan en in hun glazen spoten, op spiraaltjes van den
gouden wijn, rozijntjes, vol met kraaltjes; ze doken vanzelf kopje-onder en tipten
opnieuw door het schuim....
Zoo vertrouwelijk zaten ze daar, aan de smalle tafel, voor zes personen gedekt!
De kinderen stil van gewichtigheid, Mademoiselle flets rood boven haar blauwe
blouse, heur kale oogen glinsterend onder de afwezige wenkbrauwboogjes, de beide
heeren zich verlustigend in de oesterweelde, blinkende dozijnen op twee ronde
schotels tusschen de roodbekapte
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kandelabers aan de tafeleinden uitgestald, en Liesbeth, die dit, met al het door Sidonie
verbannen oudzilver en kristal, zoo bekoorlijk had aangericht, Liesbeth, stralend in
het licht, met op haar snel deinende borst een toefje violen.
Zij smeerde het geroosterd brood voor haar zwager en voor den vriend, stak voor
Bijoute - bedorven ding, dat er van durfde houden! - de oester, die zij het liefst
begeerde, de grootste, welke Vader haar toeschoof, of die heele dikke, haar door Mr.
Scheffer vereerd, los in het zilt.
‘Als ik een parel vind,’ beloofde Joost, de leege schelpen stil ijverig doorzoekend,
‘is die voor u.’
Het geraas der stortende schalen in den emmer zelfs was feestelijke roffel....
‘Wat zitten we hier gezellig,’ uitte Menno op een oogenblik, vol, en hij hief zijn
glas, dat beefde, naar Liesbeth alleen, zag haar even aan met dank in de oogen: ‘Lies,’
zei hij warm en knikte schuw. Over Sidonie werd niet gesproken, ieder der aanwezigen
wist hoe weinig zij was voor het gezin, dat nu op dezen avond een moeder had gehad.
Totdat de kinderen, voldaan, maar eensklaps overmand door lang-bevochten slaap,
op tollende beentjes, met Mademoiselle naar boven waren gegaan, en zij met hun
drieën bleven. Toen herdacht van Reenen, vluchtig, met een beweging naar zijn glas:
‘Op de terugkomst van je vrouw, amice.’ En daarop vroeg Scheffer, om de andere
echtgenoote nochtans in den avond te betrekken:
‘Vieren ze, de Hollanders onder elkaar, te St. Moritz ook Sint Nicolaas?’
‘Ik heb er niet van gehoord,’ brak Menno kort af en zijn gedachten dwaalden over
Sidonie en haar nieuwe kennissen, naar Georgine, op de Amsterdamsche bovenkamer,
met haar moeder en het idiote zusje. Hij had haar wat geld gezonden voor bonbons.
‘En op de Hoven?’ vervolgde Scheffer, zijn stoel, nu Joost was uitgevallen, dichter
naar Liesbeth schuivend.
‘O, buiten vieren ze het nog altijd als de kinderen! U weet niet wat Mama verzint
om Papa te plagen, en hoe Papa.... Mama verwent....
Een vreemde weemoed beving haar bij de herinnering aan het oude geluk, dat
immer jong bleef. Slikkend voltooide ze: ‘Van 't jaar is Mies buiten, en André ook.
Theodoor komt over uit Zwolle. Wij hebben er een groot pak heengezonden.’
‘Betreurt u het.... een beetje....’ hij zag haar, of verbeeldde zij het zich?
onderzoekend aan: ‘deze avond niet thuis te zijn?’
‘O neen!’ weersprak ze snel, als van ondankbaarheid beticht, opstralend, en met
onverholen jubel in haar stem.
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En verschrikt over deze blakende bekentenis, nam ze weder terug, strakker:
‘Wij hebben het hier immers ook....’
‘Wat dat betreft!’ Kling-klang zongen de glazen: ‘Op onze heilige Sint. Het was
bijzonder prettig!’
‘En origineel.... klonk Menno mee: ‘hebben wij vanavond niet een heel nieuw
gezin gesticht, met een moeder, twee vaders, en een Mademoiselle!’
‘Coöperatief!’
‘Das Leben blüht aus zwei Ruïnen.’
Ze lachten er toch om, het laatste woord niet wegend, luchtig alle drie, en
bezegelden, opstaande met een handdruk tevens ten afscheid, de gelukkige federatie!
Mevrouw Scheffer was thuis. Haar man had haar met de verpleegster, welke de eerste
dagen bij hen blijven kon, in een automobiel gehaald.
Tijdens zijn afwezigheid versierde Liesbeth, wijl het tegen Kerstmis liep, de lampen
met hulst en zette een paar bloemen op Emma's schrijftafeltje.
Zij gevoelde in deze kleine oplettendheden aan zijn vrouw geen onzuivere
bedoeling; het zou, meende zij, onnatuurlijk zijn indien zij ze had nagelaten.
Maar terwijl zij, met de voldoening eigen aan alle vriendelijke bereidselen, in het
huis vertoefde, het huis, welks geur haar telkens weer bij het binnentreden verraste.
werden daar meerdere bloemstukken bezorgd, groote manden en vazen, van Mevrouw
Broers, van Sidonie, van Mevrouw Rupke uit Parijs, zelfs van Mama bracht Bart
persoonlijk een paarsomvlochten pot cyclamen, in eigen kas gekweekt. En het stelde
haar toen teleur: niet de eenige te zijn!
Zij bewoog zich nu vrijer door de kamers dan de vorige maal en op den laatsten
morgen slipte zij, een geluidje opvangend uit half-open deur, binnen in een haar nog
onbekend vertrek, tegenover de suite.
Het was Scheffer's studeerkamer. De wieg met broertje stond er in het groenig
donker. Stil de deur achter zich sluitend, onderscheidde ze langzamerhand: de
boekenwanden en een cilinderbureau, een copieerpers op een tafeltje en stapels
tijdschriften langs den grond. Het zelfvertrouwen begaf haar hier, zij wist nu weer,
dat zij zich bevond op andermans terrein, en schuchter het wieggordijntje
verschuivend, leek haar dit schier ongeoorloofd.
In den reuk van oude boeken en tabak lag het kind, of zijn wieg er in der haast
was uit de hand gezet.
De ronde oogjes staarden haar aan.
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‘Dag broertje,’ fluisterde ze, al omziende naar de deur en dan weer schuw lachend
naar het kind, een ménsch voor haar, en vreesachtig dat het zou gaan schreien:
‘Lig jij hier zoo alleen?’
Ze streelde zijn wangetjes, zijn zachte haartje....
Hij lachte, een breeden tandenloozen lach, vol aanmoedigende goedheid, en blies
een blaasje op zijn onderlip. Liesbeth voelde het bloed naar haar hoofd stijgen, een
tinteling doorvoer haar ledematen.... zij dacht zich in het bezit van een wiegekind.
En alle onbestemde verlangens losten zich voor een oogenblik op in dàt!
‘Kom je even,’ fluisterde ze weer.... ‘even?’
Zijn warme lijfje rolde tusschen haar hunkerende vingers:
‘Kom dan maar.’
Zooals een bloem, die nog wortelt, trok ze hem langzaam, genietendlangzaam,
het wiegje uit, en de omwoelde lakentjes trok ze mee. Het wollen dekentje eronder
kriewelde over haar handen, zijn ronde bolletje zeeg, of het een beetje topzwaar was,
vanzelf aan het slappe halsje tegen haar borst, en langs de weeke glooiing tuurden
nu, van onderop, zijn wijze, welwillende oogjes naar haar genegen geluksgezicht.
‘Kleine dot,’ ademde ze, het zachte vrachtje opdrukkend tegen haar wang, de
bloote voetjes samen in haar warme hand: ‘Fransje!’
Haar lippen koesterden het woord, dat ze nooit nog had uitgesproken, en nu
herhaalde, voller al telkens: ‘Frans!’
Voorzichtig zat ze met hem neer op den ronden bureaustoel, wild trappelden zijn
stevige beentjes in haar wijden schoot, als in een nest, dat haar liefdearmen omsloten.
En wel twintig maal kuste ze hem in het veerendons op zijn kalig kruintje, wel twintig
maal!
.................................................................
‘O,’ verschrikte het nieuwe kinderjufje, haar half gekapt hoofd terugtrekkend
achter de kamerdeur, waar-om ze keek: ‘bent u het! Ik zeg al tegen Anna: wat hoor
ik toch?’
‘Och juffrouw,’ riep Liesbeth koel het meisje, dat haastig achter de kier heur, in
de keuken hervlochten, haar opdraaide en wrevelig betrapt nader-trad, ‘wilt u broertje
van mij overnemen? We speelden even. Maar ik moet nu naar huis.’
Daarna scheen haar de buurt onherkenbaar veranderd. Zij bracht met haar zwager
de Scheffers een bezoek en zat er vreemd naast de blauwe verpleegster, tegenover
Emma, die haar met kinderlijke onbevangenheid monsterde en al haar bevinding luid
uitsprak:
‘O,’ dankte ze, de kussens, waarin zij lag, met haar zeembleeke handjes knuffelend,
‘wat bent u lief voor mijn kinders geweest! En wat zou ik
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graag uw Mama eens zien, en het witte huis waar ze zoo prettig gelogeerd hebben.
Het was een geluk bij een ongeluk dat u nu juist hiernaast de van Reenentjes kwam
verzorgen en meteen nog een oogje in het zeil kon houden bij ons. O, en met die
juffrouwen! Frans vertelde mij van de inspectie, toen hij thuiskwam en er hier een
zat te huilen!’
Haar lach blies als de wind onder elk woord, dreef het op! Zij lachte al babbelend,
en babbelde al lachend, in een ondeelbare zweving van fijn geluid. En bekorend was,
ondanks den spot der zwarte oogen, haar vermetel gezichtje, kort omkruld, en door
blos van zwakte verzacht.
Liesbeth zat als verslagen tegenover de vrouw, die zij zich weerloos had gedacht,
doch in wier broos lichaam een vlam van lust en durf uitsloeg naar heur eigen blooden
gloed.
‘Ja,’ snapte Emma, terwijl de verpleegster, tusschen haar beiden, opstond om de
melk te halen en een klove liet, ‘ik moest alles weten natuurlijk, haarfijn, want - niet
luisteren Frans!’ - zij boog over den leegen stoel tot Liesbeth en legde haar hand op
Liesbeth's mof: ‘een beetje jaloersch was ik toch wel! En hij heeft me nauwkeurig
moeten beschrijven hoe u er uitzag, wat voor hààr....’
Het was van een naïeve onbeschaamdheid.... Liesbeth, machteloos, als drukte de
kleine breede hand op den rossen mof haar neer, wachtte af wat volgen zou, in starren
angst of Scheffer, met Menno in gesprek, naar het gesnap zou luisteren.
‘Ik ben wel jaloersch! Ik ben jaloersch op alle gezonde menschen. Het is
verschrikkelijk zooveel maanden ver van je man en kinderen in bed te moeten
liggen.... en dan verhalen te krijgen over dat prachtige buiten, en over diners en St.
Niklaas....’
Liesbeth's smalle mond rondde, alsof zij, even, een heel klein voordeel had behaald.
‘Maar nu ik u zie.... u hebt een gezicht voor een verpleegster, vindt u niet, zuster?’
De blauwe zuster reikte, onbepaald knikkend, het glas.
‘Dank u. Of meer nog voor een nonnetje.... En op wie u toch lijkt?’
Zij schudde de zwarte krullen uit in wrevel, dat zij tot bestemder kenschets niet
geraken kon. ‘Emma’.... waarschuwde Scheffer zacht, terwijl zij tusschen twee handen
het glas hief naar haar mond, ‘je zoudt je niet druk maken....’
Met het melkdons onder den neus, lachte ze: ‘Morgen volbreng ik al mijn goede
voornemens, vandaag nog niet. Ik heb zoo lang gezwegen,’ - spits, als van een poesje,
slipte haar tong langs den witten snorbaard - ‘ik moet mijn schade inhalen!’
Hij leidde, door Liesbeth aan te spreken, het gesprek van zijn vrouw af en terwijl
zij, aldus gedwongen, zweeg, leek het gezichtje zijn glans
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te verliezen, gelijk een transparant, waarachter het licht wordt uitgedoofd.
Niettemin bleef het achteloos figuurtje, zooals het daar roerloos in de kleuren lag,
de scharlaken muiltjes ver uit de vacht die het dekte, de luisterende oogen zwart, en
alsof zij groeiden in het verbleekt gezicht, het middelpunt van den kleinen kring.
Liesbeth vertelde nu, onverschillig, alsof het er toch niet meer op aankwam, en
verwerkte in het geheel niet wat Menno of de verpleegster tusschenwierp, en wat
Scheffer dan weer, om het gesprek te vullen, aanvoer.
Soms, met schalk gebaar van stout kind, stak Emma haar vinger op, of viel pardoes
met onverhoedschen kwinkslag uit.
Langs haar rug gleed een kussen, tusschen divan en muur, naar den grond. Haar
man, zijn zin afbrekend, schoot toe en knielde, tastte over haar heen....
‘'t Ligt er heelemaal achter, Mannie.’
Het was aan de wijze waarop hij, inmiddels het gesprek hervattend, het kussen
weder in haar lendenen schikte te zien, hoe gewend hij met zieken omging. Hij legde
zijn vlakke hand aan haar voorhoofd.... En onmiddellijk vatte zij die hand en drukte
er haar lippen op. Liesbeth, één beursche gevoeligheid van binnen, wendde zich
beschaamd af en fluisterde tot Menno over vertrek.... Maar geen beweging der beiden
ontging haar.
Zoo weinig had zij zich - dit eerste bezoek veeleer nieuwsgierig tegemoet ziende
- de verhouding van vertrouwelijken aard voorgesteld, dat het genegen verkeer haar
ontgoochelde, en zij dit natuurlijk liefdebetoon als een persoonlijke vernedering
ervoer.
O, zij wilde weg! Zij begeerde niets, niets! Maar dit was erger dan niet-begeeren,
het was ontberen. En van alle, als een smaad geleden scherts, beet haar opnieuw de
karakteristiek, die de laatste jaloersche twijfeling had uitgewischt op Emma's pralend
gezicht: dat zij, Liesbeth, een nonnetje geleek!
‘Ja,’ beaamde Menno, ‘wij moeten gaan. Wij komen binnenkort eens 's avonds,
nadat de kinderen....’
Daar sprong op eens Jantje binnen.
Emma, overeind op de divan, waar de roode voetjes afvielen, breidde haar armen
wijd....
Zelve net een jongetje zat ze daar, smal en zwart met haar platte witte kraag, als
een ekster op een tak....
‘Mamma! Mamma!’
Óp zijn knieën ploegde hij door de kussens, over haar schoot, eraf en weer erop;
en met zijn vingertjes betastte hij haar wangen en fleemde allemaal liefs, dat niemand
verstond dan zij.
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Zooals een overwonnene, die den overwinnaar met een lach gelukwenscht, nam
Liesbeth afscheid.
‘Komt u gauw terug?’ vleide Emma, haar weerhoudend aan den marterstaart,
terwijl Mevrouw Quintus met een handvol rozen binnentrad, en haar geslepen blik
sprong inmiddels, over Liesbeth, op de volgende bezoekster:
‘Doen hoor! niet alleen voor Frans en de kinderen, ook voor mij. Dag Mevrouw
Quintus. Nu, wat zegt u? Ik ben de cel ontvlucht. Val ik u niet mee? O, wat prachtige
rozen!’
Scheffer liet, terwijl Emma door de zuster werd terechtgelegd en de bezoekster
plaats nam, van Reenen met Liesbeth uit. Hij gelastte de meid, die op het kraken der
deur toeliep, nu verder belet te geven.
‘Ze is zoo druk,’ verklaarde hij, nog zichtbaar vervuld van zijn ternauwernood
herstelde vrouw, ‘ze lijkt nu heel wat, maar, de verpleegster zegt het ook, niemand
weet hoe zwak ze is. Na zoo een middag draag ik haar als een kind in mijn armen
naar boven, en dan ligt ze uren vóór ze wat bijkomt. Adieu, dank voor je bezoek. Ja,
herhaal het eens 's avonds. Zondag vertrekt de verpleegster, en dan wordt het haar
al weer gauw te stil. Adieu!’
Menno sloeg bij het hekje links af naar zijn sociëteit, Liesbeth keerde langzaam
het buurtuintje in.
Toen ze, op het tegeltafeltje in de gang, een brief van de Hoven vond, geschreven
door Mies, met de vraag of zij in elk geval, hetzij met of zonder Sidonie, de
Kerstvacantie op de Hoven kwamen doorbrengen? dacht ze, al lezend haar hoed, die
haar zoo drukte, met de andere hand afzettend, dat dit nu juist was wat zij wenschte.
‘Er is een brief van Oma!’ riep een stem uit de kinderkamer.
‘Ja, die heb ik al. Van tante Mies.’
‘Wanneer gaan we?’ vroeg Bijoute, als gold het een uitgemaakte zaak, terwijl ze
met haar lei in de deurpost verscheen.
‘Zoodra de vacantie begint.’
‘Dadelijk? de eerste dag al?’
‘Ja, de eerste dag....’
‘Hoera! Mam'selle écoutez!’
Liesbeth meende, dat zij er nu overheen was. Met de oude, vervullende zorg drong
zij zich in elke taak, en deze toewijding aan het geringste wat haar handen verrichtten,
sterkte in die dagen van bereddering vóór de Kerstvacantie haar zelfvertrouwen. Zij
verstelde met Mademoiselle de kinderkleeren en legde in zeven stapels op de blauwe
tafel in de mangelkamer, wat er van ieder's bezittingen, onmisbaar, mee op ries moest.
Een opgewekten brief schreef ze naar huis met het bericht, dat de
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geheele karavaan zich op het Kerstvuur in de hal verheugde, en hoe bovenal zij er
naar verlangde!
In dit schrijven vermeldde zij ook, om het feit niet opzettelijk te verzwijgen, de
terugkomst van Emma Scheffer, gaf verslag van haar gezondheid, en vertelde dat de
cyclamen zeer bewonderd waren. Haar indruk, als over een willekeurige vreemde,
kort samenvattend kenschetste zij: ‘Ze doet me denken aan Mama,’ en overpeinsde,
waarop deze vergelijking, welke geen gelijkenis werd, berustte. Wellicht op de
bekorende tegenstelling van den onafhankelijken geest met het hulpbehoevende van
de eene, het hulpvragende van de andere. Een zachte aanhankelijkheid, die, als de
gouden scepter van den grilligen, verwenden wil, de sterkeren buigen deed. Marna's
fluweelen blik regeerde de Hoven, en wie was er met heur vleiend verzoek niet
gevleid! Papa, haar trouwe dienaar.... Tusschen de zwarte krullen zag ze Emma
Scheffer's oogen spelen hetzelfde spel, ze zag het kussen, dat viel, en haar knielenden
eersten vazal....
Over den brief heenfronsend bemerkte ze Bijoute, die Hetty naar boven zond om
het kluwen wol te halen waarom zij zelve, door Mademoiselle, was gestuurd.
Bijoute.... nu al.... als die anderen.... petite femme.
‘Kan jij dat zelf niet doen?
Het kind, verschrikt door den onverhoedschen toon van gezag, kleurde even,
vouwde toen, met tergenden omslag, een merk in het rooversboek op haar schoot.
‘'t Is wel gemakkelijk je te laten bedienen!’
Slenterig ging ze, het hoofd in den nek. Naast den looper klaterden haar stappen
op den naakten trap. Zij vermoedde niet, dat de vrouw beneden, onbewust, een geheel
ras in haar had zoeken te treffen, maar ze vond wel, dat tante Liesbeth tegenwoordig
lang zoo lief niet meer was!
Terugkeerend bood ze met hoofdsche nijging, bevallig als een page, Mademoiselle
den bal op het vlak van haar hand.
Mademoiselle, die niets verstaan had, dankte bekoord.
‘Is 't zoo goed, tante Liesbeth?’
En in deze kleine nederlaag vierde ze nog haar eigen, ijdeltuitigen triomf.
Liesbeth schreef zwijgend voort. ‘Ik verlang zoo naar buiten,’ herhaalde ze in den
brief, ‘het leven is hier zoo anders en ingewikkeld, Vader. Ik tel de dagen tot we
weer samen in den wind zullen loopen. Het lijkt me, of ik jaren weg ben geweest.’
Op den avond vóór de groote manoeuvres, gelijk Menno den uittocht met al de
kinderen, koffers, manden en pakken doopte, zouden ze, nadat
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de opgewonden jeugd in de bedden was bedaard, een afscheidsbezoek brengen bij
de buren.
De vestibule stond vol proviand, door Mama in de stad besteld en op haar order
bij de familie van Reenen bezorgd, ‘die het dan wel mee naar buiten zou nemen.’
Deze maatregel rangschikte zich onder Mama's zuinigheidsrubriek.
Menno, dankbaar dat Liesbeth gebleven was, geen schijn van rancune jegens hem
had getoond en nog altoos niet - niettegenstaande de Duitsche dokter in zijn laatsten
brief verlenging van Sidonie's verblijf in de berglucht aanried - van een besluit tot
vertrekken gewaagde, vader Menno deed uitgelaten met de vacantie-kinderen!
Zij trachtten te doorgronden: wat er voor lekkers in de verschillende pakken zou
steken? en meenden dat Oma wel voor zes weken genoeg had ingeslagen.
Zij plaagden tante Liesbeth, aan wie de plumpudding zou worden toevertrouwd,
en Mademoiselle: dat ze met de gevulde kalkoen op haar schoot in de derde klasse
zou moeten zitten! De gang schalde van feestelijke bedrijvigheid.
Van Reenen zou buiten de Kerstdagen overblijven en daarna heen en weer reizen.
Daar ook de meiden tot dien tijd met verlof gingen, moesten alle dingen in het huis
worden geordend, bestemd en afgesloten vóór hun vertrek.
‘....Lies, de sleutels bewaart Scheffer, we nemen ze van avond mee.’
‘Goed.’
In de natuurlijke vroolijkheid dier afgetelde dagen, met hun schier verkwikkende
vermoeienis en het ál blijder rumoer der kinderen, verloor Liesbeth zichzelve. Zij
kon spreken over Frans Scheffer als over ieder ander, en ook tegen het vluchtig
bezoek van dien avond zag zij niet op. Slechts eenmaal nog was zij, onder
verontschuldiging dat de voorbereidselen tot het vertrek haar tijd in beslag namen,
bij de buren geweest en had er Emma alleen getroffen en gansch verschillend gestemd
als bij de vorige ontmoeting. Zij was boos op de nieuwe juffrouw, of wat zich dan
een juffrouw noemde die, naar haar driftige bewering, de kinderen niet behoorlijk
wiesch!
‘En dat is toch al het minste wat je kunt verlangen,’ gromde ze nog voort, Liesbeth
haar nood klagend als aan een vriendin. ‘Je - ik mag wel “je” zeggen, niet? noem me
alsjeblieft geen mevrouw! - je weet niet wat me dat agiteert, dingen in huis niet te
kunnen naloopen! En dan een voortdurende verandering van personeel! Sidonie
boft....’
Ze zuchtte.
‘Maar.... ik heb haar gewaarschuwd, wanneer ik nog eens zoo iets merk, gaat ze
onherroepelijk de laan uit. Fransje kleefde gewoon.’
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Liesbeth moest haars ondanks lachen.
Ook in haar toorn was dit mevrouw-spelend kind de onbevangenheid zelve. En
toen het zwarte pruilgezichtje, als aangestoken door dien lach, plotseling oplook, de
oogen weer tintelden, en haar scherpe witte tandjes de onderlip rood beten, zag ze
er uit om haar alle booze woorden van den mond weg te kussen!
Oud, en zwaar van kleine plichten en degelijke overwegingen voelde Liesbeth
zich naast haar, en onbewust poogde ze in Emma's lossen trant mee op te praten.
Voor Emma, die juist de ingetogen voornaamheid van Liesbeth's manieren
bewonderde met heimelijk ontzag, was dit een ervaring, welke zij aan haar man
trachtte te omschrijven:
‘Weet je wat ik vind, van dat zusje van Sidonie? wanneer ze zichzelf is, zoo'n
beetje wazig, als een koningin uit een sprookje, is ze lief, maar zoodra ze gewoon
wil doen staat het haar niet.’
‘Neen,’ beaamde hij, er knikkend op ingaande, ‘daar heb je wel gelijk in. 't Is of
ze zich hier niet op haar plaats voelt, buiten behoort, in haar eigen omgeving.... Ik
heb haar eens een cigaret zien rooken,’ besloot hij met een glimlach van herinnering,
‘maar je weet niet hoe haar dat.... bedierf.’
‘Mij niet,’ sloeg het kleine vrouwtje heur voordeel met een slimmen slag: ‘geef
mij er eens eentje. Bij mijn classiek modelé past zoo'n stokje precies.’
Hij gaf er haar een, zag haar oolijke oogen verguld, zwaar-opslaan van het
springend vlammetje, haar gezicht ros en vol geheim, als van een vrouw in fakkelstoet.
Hij nam haar het rolletje uit den weeken mond, drukte daar een kus.... nog een.... en
in het lippenkokertje schoof hij het opnieuw. Zij trok en trok.... Een gloeienden
aschkop trok ze eraan! Haar wimpers pronkten op haar wangen.
‘Niet al die wolken in mijn gezicht blazen! O, jij duvel, deed je 't exprès!’
Liesbeth kocht zich een platte witte kraag en bond heur haren losser in den wrong.
‘Kan ik zoo gaan vanavond?’ vroeg ze met bedoeling aan Menno, terwijl hij
tegenover haar stond in de open kamerdeur, waar langsheen de kinderen stoeiden.
‘Hoe.... wat.... in die blouse?.... ja natuurlijk,’ stemde hij zonder veel aandacht toe.
‘Mijn andere japonnen zijn ingepakt.’
‘Zoo.... Bijoute, Bijoute niet zoo wild!’
‘Hoe dikwijls moet Vader jou toch verbieden,’ viel Liesbeth bij, plotseling weer
bits.
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Maar al dadelijk berouwde haar dit en ter vergoeding toog ze toen mede naar boven
om krullen te draaien in de haren der oudsten, die morgen ‘mooi’ bij Oma wenschten
aan te komen.
De tweelingen bedelden om een ‘vlechtje.’
En ook dit verdoek willigde zij in, terwijl Olga, als een geschoren schaapje,
gelatener dan ooit tegenover het bijtend oogendrupje stond, in fierheid om het
rattenstaartje en het vooruitzicht Koos terug te zullen zien.
Joost zat met de verzameling sigarenbandjes in bed. Die zou nu weer groeien bij
Opa!
En Mademoiselle zoemde een bergeretje.
Mademoiselle ging naar Bonne-maman, voor haar was dit het hoogtepunt aller
verwachtingen!
‘Scheffer was daareven hier,’ zei Menno toen Liesbeth van boven in de huiskamer
terugkeerde, ‘om te vragen of we niet te laat kwamen. Emma gaat nog vroeg naar
bed. Kan ik iets voor je halen?’
‘Dank je, mijn muts is beneden. Heb je al thee gehad?’
‘Eén kopje. Mademoiselle heeft ingeschonken. Maar ik wil nog graag een tweede.’
Liesbeth speurde op het theetafelblad nóg een gebruikt kopje en begreep er uit,
dat Scheffer na zijn boodschap niet terstond was teruggekeerd. Zij zag nu ook, aan
de schikking der stoelen, waar hij gezeten had, en voelde haar verzuim als een misslag.
Want in dit huis, waar Emma niet indrong, was hij voor haar gebleven die hij was.
Straks zou zij slechts den ander ontmoeten, en afscheid van hem nemen....
Op den verschoven stoel in de serre wachtte zij tot Menno zijn kopje leeggedronken
zou hebben.
‘Wil jij niet?’
‘Neen, merci.’
Ze was moe en dacht aan Sidonie, die onder de eindelooze zorgen en eischen van
dit gezin bezweken was. 's Middags had ze bezoeken afgelegd en overal moeten
vertellen hoe het haar zuster ging. En als een uitdaging aan zichzelve had ze er dan
telkens bijgevoegd, dat zij hoopte gauw gemist te kunnen worden, want van de stad
hield ze toch niet....
En opeens, als op haar laatste gedachte betrapt, overviel haar nu Menno's aarzelende
vraag: wat ze eigenlijk van plan was?
‘Je komt toch, hoop ik, hier weer mee terug na de vacantie?’
Hij had, terwijl ze daar voor een oogenblik zonder kinderen of Mademoiselle te
zamen zaten, met zichzelf overlegd, dat zij, hoe noode ook, toch eindelijk moesten
geraken tot eenig vergelijk hieromtrent, wilde hij
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den schijn: haar bereidwilligheid stilzwijgend uit te buiten, ontgaan. In spanning om
haar antwoord, vulde hij aan:
‘Niet, dat ik.... van pressie is geen sprake natuurlijk, maar je begrijpt.... we zijn
wel aan je verwend, Lies.’
In het wit harer wangen teekenden zich twee roode plekken af, als brandde de
innerlijke strijd daar door.
‘Ik zie Sied,’ overwoog Menno weer, ‘niet terugkomen vóór het eind van Januari,
als Papa tenminste....’
‘Het kan Papa ook wel eens te machtig worden!’ viel Liesbeth nu eindelijk uit,
met onredelijke scherpte, al heur eigen nood luchtend in de eene, gereede grief: het
beslag-leggen op Vader's gul hart.
‘Dan komt ze naar huis,’ berustte Menno onverschillig.
‘Ik weet het natuurlijk niet....’
‘Maar in elk geval is daarvan nog niets beslist en moeten we rekenen met de
omstandigheid, dat ze, wat de dokter aanraadt, er nog blijft. Ik zag je groote koffer
gepakt boven.... en alles zoo onrustbarend opgeruimd.... Je was toch niet van plan
het schip te verlaten?’
‘Mies kan mij nu wel eens aflossen,’ zei Liesbeth stroef, zichzelve tartend.
Het woord, dat op onlust duidde en opoffering inhield, mishaagde Menno. Zooveel
miste een meisje, dat buiten even-zoo-goed haar diensten presteerde, toch niet in zijn
huis! Behalve dat eene onzalige oogenblik, had zij niets dan voorkomendheid
ondervonden.
‘Dat moet dan maar,’ brak hij bondig af, wat zijn gewoonte was bij tegenstand of
misrekening, ‘zooals je wilt. Ga je mee?’
Het was een overwinning welke, behaald, de gewaarwording gaf van een nederlaag.
Er viel een voor tusschen Liesbeth's vermoeide oogen. Maar ze verzette zich niet.
Het was, als in de laatste maanden met Dick Maton, toen zij geen dag hetzelfde wilde
en elk uur weer met het vorige verschilde.
Dergelijke meisjes, overpeinsde Van Reenen, terwijl hij haar loom zag opstaan,
krijgen wanneer zij niet trouwen, toch vaak iets.... moeilijks ....voor zichzelf. Liesbeth
was niet jong meer.... De kinderen hadden hem onlangs ook hun nood geklaagd, dat
tante Liesbeth zoo gauw boos werd in den laatsten tijd.
‘Ik zei Mies hier al tronen,’ spotte hij, om den wrevel te verdrijven: ‘Ik zet ze
dadelijk op de dogcart! En dan neem ik in volle vaart die scherpe draai bij de brug....
't vuur uit de steenen! Dan gilt ze!’
Hij grinnikte, en Liesbeth's smal gezicht ontspande.
Voor den spiegel spelde ze haar muts op en, terwijl ze dit deed, schudde opeens
weer de beving in haar knieën. Ze drong nu haastiger: ‘Kom,
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ik ben klaar,’ naar de deur, liep met sterken pas door het tuintje, als om er de koorts
uit te stappen, en ademde diep.
Tusschen de gordijnen van het buurhuis viel een streep warm licht. Menno floot
en Scheffer zelf deed open. Tegen de blanke gang stond zijn donkere figuur, breed,
de armen noodend uit....
O, Liesbeth had er in kunnen vliegen!
Een seconde maar. Alsof een lust tot moord of diefstal haar aangreep, zóó ontstelde
het haar, en in die ontsteltenis verstikte zij den drang, als een vlam, in de kneep harer
vuisten.
Zij kwam kalm binnen, wat knippend tegen de lamp, in de kamer waar Emma lag.
De rustbank stond tegen de lange zijde van de tafel in de huiskamer; Zus' poppen
zaten er aan den wand en het beertje keek uit den wagen. Uit een Italiaansche deken,
met veel felrood erin en goudgeel, knikte Emma's hoofdje wierig:
‘Komt binnen menschen, ik ben zoo blij met jelui, de heele dag geen kip gezien!
Ga zitten Liesbeth, zet die rozen een eindje op zij. Wat ben je bleek.... Heb je
hoofdpijn?’
Op haar armen in steun hief ze zich - ‘och, Mannie, help eens even’ - zat parmantig
in de kanten van haar wit peignoir tegen de kussens.
‘Je hebt het zeker druk gehad de laatste dagen?’
‘Nogal.’
‘Eer je met de heele bende reisvaardig bent. Ik benijd jelui. Maar mijn tijd komt
ook! Ik heb een brief van je Mama, een schat van een Fransche brief, met een invitatie
voor ons allen tegen Paschen.’
De zin der mededeeling, die een nieuw verschiet opende, drong niet door tot
Liesbeth's, van eigen gesteldheid en Frans' aanwezigheid vervuld begrip, maar al
Emma's verheugingen beangstten haar onbestemd. En in den aanblik van het, met
een slaapblos overtogen, tintelend kindergezicht, verloor allengs elk ander ding zijn
vorm, en elk woord zijn kleur. Een leegte leek in haar te groeien.
‘Zeg je moedertje toch vooral, hoe lief we het van haar vinden, en hoe we er ons
op verheugen! Ik zal ook gauw schrijven, of Frans; het schrijven is mij nog een
karwei.’
De heeren, in lage stoelen bij het vuur, mengden zich nu in het gesprek. Menno,
met vrijen lach naar Emma, die hem bekoorde, verzette opnieuw de vaas met rozen,
welke thans hem het doorzicht belemmerde:
‘Ze zijn heel mooi, maar ik zie niets van de sultane.’
Ze bukte schalks, zoodat ze al weer achter den pot verdwenen was, kiekte links
om de rozen, en rechts om de rozen, en haalde met een ruk van haar kleine
schitterhanden heel de roze bloemtuil naar zich toe. Op den heuvel harer knieën, haar
armen half bloot en gebogen erom, haar
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neus erin, snoof ze: ‘Zijn ze niet prachtig? Cadeau van mijn kinderen.’
‘Je bent toch niet jarig geweest!’
‘Als je ziek ben, ben je àltijd.... jarig.’
De oogwenk der erkentelijkheid, thans voor haar echtgenoot bestemd, loensde
langs Liesbeth, als om van dit, heimelijk voor haar gespeelde,
spel-van-bedorven-vrouwtje, den bijval te zoeken.
Maar in Liesbeth's afgewend profiel was enkel strakke en verre peinzing....
‘Liet ik je eigenlijk al wel zien, wat ik van mijn man gekregen heb, ter eere van
mijn thuiskomst?’ overviel ze haar nu rechtstreeks en dwingend, haar hand, waaraan
tusschen velerlei andere, groene en granaatdonkere steenen, een brillanten ring in
geschoven ruitvorm schitterde, over de tafel heen strekkend naar Liesbeth.
‘De middelste. Wat zeg je van zoo'n man! Is het geen beeld?’
‘Je man?’ plaagde Menno.
‘Ook,’ lonkte Emma naar Frans, alsof zij samen in de kamer waren, ‘maar ik
bedoel de ring. Het zijn negen brillanten.’
Tusschen duim en vinger hief ze hem hoog als een druppel in het licht: ‘En
heelemaal doorschijnend!’
Uit doffe keel bewonderde Liesbeth.
‘Heb jij veel ringen? Laat eens zien?’
‘Neen,’ deed ze koel haar eenigen gladden parelring afschuivend en aan Emma
reikend, ‘ik houd niet van zooveel.’ En bewust dat zij in dezen afkeer de overladen
handjes misprees, werd dit haar troost: iets te kunnen neerhalen!
‘Ik wel,’ flapte Emma, gul en ongedeerd.
Er ontstond een korte woordenwisseling, waaraan ook de heeren deelnamen, over
het dragen van sieraden, en Liesbeth kleurde, alsof zij den slag verloor en Emma
wederom zegevierde, toen Frans op Emma's vraag bekende: wel graag aardige
vrouwenhandjes te zien flonkeren.
‘Uw moeder,’ besloot hij, zich tot Liesbeth wendend, ‘droeg, dat herinner ik mij
nog, magnifique bijoux.’
Liesbeth wreef haar fijne bloote vingers, liet den, haar door Emma weder
toegeschoven, parelring achteloos liggen. En het was of zij zich in het bijzonder van
haar moeder wenschte te onderscheiden, toen ze flauw glimlachend betoonde: ‘O ja,
Mama.’
Het bleef even stil daarna.
Toen stond Scheffer op en haalde, gewend zich te redden, whisky en glazen uit
een kast.
Gretig greep Liesbeth de gelegenheid aan om zich te bewegen, weg te duiken uit
Emma's immer vorschenden, fellen blik.
‘Mag ik eens helpen?’
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‘O, als u zoo vriendelijk wilt zijn.’
Zij opende. naar het buffet gekeerd, den beugel van een spuitfleschje, liet het water
in de tumblers klotsen. Uit zijn handen ontving zij de whiskyflacon. ‘Dank u.’ En al
schenkend keerde zij zich weer.
‘Zoo genoeg?’
‘Ho!’ riep Menno, ‘voor mij maar slap.’
‘Wil jij niets drinken?’ vroeg Emma. chocolade knabbelend en het zilveren mandje
sleeënd naar Liesbeth's plaats. ‘Niet? Zou je dan even mijn melk willen inschenken?’
Liesbeth zette zich. rustiger. na deze korte ontspanning en beter bestand, meende
zij. tegen Emma's behaagzieke scherts, welke het algemeen gesprek belastte en bond
binnen haar engen gedachtenkring. Maar hoewel zij zich geweld aandeed den toon
te vatten, vroolijk en onvervaard te schijnen in dezen omgang, waarin hij, Frans, toch
behagen vond, en nog iets te genieten van zijn nabijheid, raakten zij gedurig slaags
door haar wrevele onmacht, verliep telkens een grap in schermutseling.
‘Wat zullen Mama en Papa van Landschot gelukkig zijn,’ zei Scheffer hartelijk
na een nieuwe stilte, ‘het groote huis weer vol te krijgen. Tot wanneer blijven jelui
weg?’
‘De scholen beginnen 8 Januari.’
‘Hè,’ streelde Emma's pruilstem, ‘dus zie ik je in geen veertien dagen?’
‘Mij?’ lachte Liesbeth hoog en bijkans smadelijk, als vierde zij thans haar triomf,
‘mij zie je in het geheel niet meer.’
‘Wat?’
‘Na de vacantie komt mijn aanstaande schoonzuster, waarschijnlijk totdat Sidonie
zelf het huishouden weer overnemen kan.’
‘Ze heeft het zoo slecht bij mij gehad,’ tastte Menno, met vriendelijke spijtigheid.
‘Dat niet,’ schudde Liesbeth, ernstig dezen kwaden dunk weerleggend en zich
steunend aan haar kloek besluit, ‘maar ik verlang naar buiten. Wij zijn geen
stadsmenschen. Tenminste niet.... Een groote stad.... is iets anders.’
‘Het is de freule hier te klein-städtisch.’
‘Och.... neen.... dat zeg ik niet, wat....’ zij verwarde zich wijl alle lachende oogen
waren op haar gericht, ‘wat weet ik ervan! Veel verder dan deze twee huizen ben ik
niet gekomen.’
‘Je hoort het buurman,’ zuchtte van Reenen, aldoor polsend en plagenderwijs:
‘hoe wij ook ons best hebben gedaan, het resultaat is poover.’
Zij lachte hulpeloos mee. Nog lachend stonden zij op, en namen zoo ook afscheid,
luchtig handenschuddend.
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‘Tot weerziens dan.... op de Hoven misschien. En gelukkig Nieuw- jaar!’
Thuis, op haar kamer, waar de gepakte koffer stond, geraakte zij in een klamme
opgewondenheid over den avond, den laatsten, dien zij bedorven had. En alle lieve
en gevatte dingen, welke zij had kunnen zeggen, welden en woelden nu in haar hoofd.
Zij liep heen en weer en sprak in zichzelve, alsof zij een tooneel overspeelde. En
allengs, terwijl zij zich begon te ontkleeden, zakte deze stemming, als met de kleeren
van haar af, en bekroop haar een, alle leden verlammende neerslachtigheid.
Als lood zonk haar hoofd in het kussen.
Morgen, dacht ze, zich in de koelte strekkend met verlichting, morgen is het uit.
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[VII]
GROOTVADER stond aan de halte, Theodoor opende het portier. Achter de hekken:
Bart met Nora en de dichte brik, want het had gestortregend.
Mies nam Ben aan, toen Olga; Hetty hing als een spartelende visch aan oom
Theodoor's hals.
Liesbeth liet alle anderen vóórgaan; over de hoofden raakten haar oogen de oude
lieve lichte-blauwen van Vader, en dit was haar voor dit oogenblik al bijna te veel,
ze glansden vochtig in haar vermagerd gezicht, dat knikte naar Bart en de
baanwachteres, die de koffers en manden hielp afladen, en naar kwispelend Waldje,
achter de hielen van den baas.
‘Spring-uit!’ zei Theodoor, haar zijn jongenshand reikend.
En toen, dicht aan Vader's pels, Vaders innig verblijd gezicht, paars en schraal
naar haar toegebogen, sloot zij ze even van dankbare rust.
Mies moederde:
‘Mademoiselle en de kleinsten in de brik. Neen Piet, straks mag je loopen, wanneer
het opklaart, nu niet.’
‘Ik mag wel van Opa,’ riep Joost, ‘ik màg, tante Mies!’
‘Goed, goed! Dus Papa, Liesbeth en Joost loopen. Laat Waldje eruit, hij moet vóór
in. Wally, Wally....! Menno, leg de plaid over je beenen. Nu, alles erin? Klaar Bart.’
Ze zaten, Ben op schoot, Piet, getroost, bij Vader vóórop, Bijoute en Marguérite
samen op één plaats, de tweelingen tusschen de knieën.
‘De bagage wordt straks gehaald door Derk met de kar.’
De baanwachteres knikte, sleepte de mandjes onder het afdak harer druipende
woning.
Door de modder trok zwaar de oude, krakende brik.
Grootvader en Liesbeth volgden, arm in arm.
‘Die zijn er nog eer dan wij,’ voorspelde Theodoor, staande op de trede, tusschen
het wiel-gespetter.
Joost liep aan Grootvader's anderen kant, met zijn hand in den diepen warmen
zak.
Ze spraken niet veel; de jongen, die elk paaltje blij herkende, verwerkte zijn
indrukken stil, en Liesbeth was zóó vol.
‘Kind,’ zeide de oude man, ‘Wat ben je lang weggeweest!’
‘'t Was zoo lang niet, Vader, maar het lijkt zoo lang,’ staarde Liesbeth.
Bloot kwam nu het witte huis tusschen de bladerlooze boomen, het klimop glom
rond de ramen, en terwijl zij het hek in keerden, zagen zij tot aan den vijver toe.
‘Joost, hoor je de ekster....? die gaat niet weg in de winter.’
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Op de stoep wachtte Oma de gasten; met haar wit wollen doekje om het hoofd, had
zij zich een pasje naar buiten gewaagd.
‘Daar komen we aan, Oma!’ gilde Bijoute uit de koets.
‘Hóóó!’ beval Piet op den bok.
Wat Oma gekust werd, besprongen en verdrukt! Koos had werk de oude dame te
bevrijden en alree de kleinsten naar binnen te vletten!
Daar brandde het groote rookende schouwvuur, daar hing de mistletoe in alle
deuren, om alle lampen, en een bos fonkelroode besjes sproot uit de koperen trapkan.
‘Komt binnen, komt allemaal binnen. Veeg je voeten! Pierre, ne marche pas avec
tes souliers dans la boue!’
‘Pietertje, Pietertje!’ dreigde Oma met haar week accent.
Het groote huis, de hal, de geur van het vochtig brandend hout, de breede trap....
Liesbeth, met haar muts op, knielde voor de vlammen, strekte haar handen uit.
Alsof ze onmetelijk ver geloopen had voelde zij zich, in een wedren, of achtervolgd,
en er nu wás. Veilig thuis, goddank!
‘Speel eens, Grootvader,’ stond Marguérite met haar handje op de dichte vioolkist,
achter den vleugel.
‘Nu? neen, nu niet. Grootvader speelt alleen, wanneer alle menschen en kinderen
weer weg zijn.’
‘Omdat het dan zoo stil is?’ vroeg Bijoute, triktrakkend met Oma in een hoekje
van de hal.
‘Ja, mijn muiske, omdat het dan zoo stil is.’
Liesbeth zat voor het raam, waarachter de regen nedergutste en de aucuba's slap
hingen. Zij vond het op de Hoven nu, ondanks de bijzondere bevolking, ook stil. Het
vorige jaar hadden de vijvers dichtgelegen. Maar het voldeed haar toch, dat het thans
niet.... nérgens.... ijs-vroor.
Na de eerste vreugde van het wederzien, de rust, wijl zij niet langer in het harnas
sliep, sloot zich nauw de stilte om haar, de buitenstilte, zuiver en gewijd.
Hoe wende in het eene leven het andere af!
De kleintjes, spelend onder toezicht van Mademoiselle of Koos in de afgelegen
kinderkamer, merkte men beneden niet, Bijoute spande met Oma, en de jongens
hingen den langen donkeren dag bij Bart om in den stal.
Zoodra de huiselijke bezigheden waren verricht, trok Mies zich terug in een
kamertje, waar zij niemand hinderde, om aan haar uitzet te naaien. Zij vond een
hulpje in Marguérite, die, vergenoegd in lapjes en kantjes en bij het vertrouwelijk
wielgesnor, draadjes af kwam hechten, en vaak
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voegde zich Liesbeth bij haar beiden en borduurde op de vingerdoekjes een, door
haarzelve ontworpen, monogram.
Maar in dit bedrijf harer handen vond haar geest geen afleiding en lezen werd
allengs haar eenige bevrediging.
In den langen rieten stoel van Sidonie, welke zij op haar kamer had gebracht, lag
ze veelal des avonds, wijl zij na het latere stadsleven niet meer zoo vroegtijdig
inslapen kon als de overige huisgenooten, te lezen tot diep in den nacht. Zij had
Scheffer een boek uit zijn kast ter leen gevraagd, niet om het onverschillig boek,
maar in een plotselingen, en op dat oogenblik bijkans intuïtieven drang: iets van hem
te behouden.
In haar handen lag het als een souvenir, en zijn naam, op het titelblad geschreven
met lange vlotte letter, keek haar aan als een portret. Zij liep met dit boek door het
huis, ook al begeerde zij niet er in te lezen, en op het tafeltje voor haar bed, naast de
kleine porceleinen bloemvaas, kleurde het roodlederen bandje haar dag.
De triktrakschijven klotsten tegen het flanel in den bak: de oude heer was bij de
schouw op het monotoon geklikklak ingesluimerd.
Buiten dreven de wolken uiteen, het regenweb, al lichter, raakte, wijl de wind een
weinig was gekeerd, de ruiten niet meer.
Liesbeth verwerkte haar lectuur in onmiddellijk verband met den man, uit wiens
bezit ze haar gewerd. Zij besliste over karakters en daden naar zijn onderstelden
smaak en ried zijn oordeel; en iets van zichzelve zocht ze erin.
Wat haar in het bijzonder boeide was het feit, dat deze vrouwefiguur hoe ook
geslingerd door heur lot en gebroken aan het einde, de liefde der beide mannen,
welke haren weg kruisten, op slag gewonnen had. Van twee zóó uiteenloopende
naturen, een liefde zóó verschillend geaard... die nochtans haar bovenal stelde, en
streed om haar bezit.
En met haar kin op den rooden rand, droomde ze over het liefdewonder, dat de
een deze begeert en de ander gene. Dat deze man voor die vrouw gevoelt en niet
voor gindsche andere, en dat die andere hem vergeefs bemint....
Maar sommige vrouwen wonnen toch meer dan velen, voor wie de kamp langs
elke zijde een misslag gaf. En zij wonnen spelenderwijs.... De oude heer kuchte
wakker en wierp een blok op het vuur.
Liesbeth las voort. Wat deed Juliette om zich te doen liefhebben, zoo machtig diep
en zoo hartstochtelijk sterk! Zij wist niet wat haar begeerlijker scheen: de liefde van
den graaf of van den jongen hertog? en in haar verbeelding werden deze beiden één
persoon, die gestalte aannam en stem....
Zij stond op en sloot het boek:

Top Naeff, Voor de poort

120
‘Papa, willen wij samen de wind er eens door laten waaien?’
‘Het regent zoo, mijn kind.’
‘Niet meer zoo erg; met overschoenen aan....?’
‘Goed, goed, dan brengen wij de brieven naar het dorp.’
Hij trok den ouden pels aan met de afgeknaagde vellen, en zette zijn pet op.
Liesbeth, met de kap van Theodoor's loden cape op, haar rokken binnenin den mantel
saamgevat, opende de deur, waar bol de wind door blies.
‘Au revoir, Maman.’
‘Au revoir!’ de oude dame zag niet op van haar partij.
‘Regarde Opa!’ lachte Bijoute om den ouden man met zijn stormpet op.
Het leek Liesbeth of Vader gedurende haar afwezigheid een weinig van haar was
vervreemd en minder behoefte gevoelde dan vóór dien tijd om haar te doen deelen
in wat hem bezig hield. Zij trachtte te herwinnen wat zij verloren had, vroeg naar
Robert's laatsten brief en naar André's voorjaarsplannen? Maar het scheen, of zij
herhaaldelijk moest verzinnen op wat zich vroeger zelf geboden had, en of zij van
elk gesprek de kern omgingen.
Robert maakte het beter, voor André was dit een droevig Oud-jaar.
‘Ik ben maar blij, dat ze naar de familie Ruysch gaan die avond,’ zei de oude heer,
altoos bang voor treurigheid om hem heen, ‘dan denken wij er niet aan.’
‘Zou Mies er lang blijven?’
‘Daar is, geloof ik, nog niets van bepaald; het hangt ook samen met Sidonie's
herstel.’
Wat ongeworteld in haar lag, als een zaad, dat in dezen grond niet schoot, woog
zwaarder elken langen dag.
Met geen woord nog was het onderwerp, dat ook Menno vermeed, aangeroerd.
Sidonie schreef zeldzaam, gemeenlijk een enkelen groet op prentkaarten aan de
kinderen gericht. Over het einde van haar verblijf repte zij niet, en zwegen zij allen
ten slotte; van Reenen kieschheidshalve tegenover zijn schoonvader, die het geld
schafte, de oude heer onder den indruk dier belasting, welken hij niemand verried.
Bij de terugwandeling sloeg de wind hen tegen en belette een geregeld gesprek.
Liesbeth's gedachten dreven over de heg, waarin dien zomer de hop had gebloeid,
en over de ledige weien....
De kerktoren stak in den nevel, nauw hoorbaar klonk de slag. In het wazig verschiet
pinkten de lage lichtjes, het een na het ander, op. Zij hoorden de klok op de Hoven
kleppen, een alarm leek het in de grauwe stilte.
‘Vier uur.’
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Blootshoofds, op de klompen, haar roode cape om, klotste Bijoute hen tegemoet.
‘Dat doet Joost,’ wees ze schalk met haar gracieusen kleinen vinger naar den nok
van het huis. ‘Het is alleen voor Grootvader en tante Liesbeth, omdat de thee er is,
en alle menschen er zijn.’
‘Wij komen. Wie heeft het gewonnen?’
‘Oma.’
In de hal schaarde zich op het theeuur, in den laten namiddag, het geheele gezin
om het vuur. De kleintjes mochten met Mademoiselle beneden komen en de kunsten
van Ben, middenop het tapijt in het zonnetje van het vuur gezeten, waren het vermaak.
Mies roosterde brood aan de lange vork en Mademoiselle sneed den tulband.
Menno haalde een stoel bij voor Liesbeth, toen zij, na van schoenen te hebben
gewisseld, geruchtloos aangleed in der vlammen schemerschijn.
Hij was vormelijker jegens haar dan in de beknopte huiselijkheid zijner eigen
woning, alsof hij haar in de oude omgeving zag onder glazen stolp, en schuwer zich
het ruw vergrijp herinnerde, dat hem hier op de Hoven schier ongelooflijk driest
voorkwam. Al te diep geraakte zijn lichte zin, in de verveling der donkere dagen,
onder den verwonderden indruk van deze schuld en van haar zeldzame toegeeflijkheid,
en zóó, als een genade, benauwde hem haar houding op den duur, dat het vooruitzicht,
na de vacantie argelooze Mies aan zijn tafel te zullen treffen in Liesbeth's plaats,
hem heimelijk deed herademen!
Mies vouwde, gelijk de oude Mevrouw haar dit onderwezen had, een linnen kleedje
onder het brood en ging ernstig op in de bezigheden, eertijds Liesbeth's deel, waarin
zij naar volmaking streefde. En Liesbeth, ledig toekijkend zonder lust, prees
vriendelijk: ‘Ze zijn prachtig, Mies.’
‘Vindt je! Gelukkig, je weet hoe een punt dat hier is, dun, broos, bruin, niet te
bruin....’
‘Blond!’ plaagde Theodoor.
‘Mies,’ de oude dame, met liefkoozend geluid, terwijl de gelijke parelrijtjes een
hoekje knaagden van het aangeboden brood, ‘Mies is mijn steun. Wij zullen haar
missen, wanneer zij ons met het oude jaar verlaat.’
‘Dan doet Liesbeth het weer,’ herstelde Mies gul de dochter in haar rechten. En
met zijn zachte hoffelijkheid meende de oude heer toen, dat, hoe het ook liep,
Bonne-Maman immer weer een Martha ter beschikking stond.
‘En deserteeren ze allen,’ schertste hij, zijn oudsten kleinzoon in het oor knijpend,
‘wel dan bakken Joost en ik samen de boterhammen!’
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‘Heb je er al over gesproken met Mies?’ vroeg Menno zacht aan Liesbeth, die staarde
in het vuur.
Zij schrikte op: ‘Neen nog niet.... het is nog lang.’
Op den mistigen Ouden-jaar's avond, nadat Bart de familie uit de dorpskerk naar
huis terug gereden had en de kinderen, verzadigd van lekkernijen en voldaan, te bed
waren gebracht, bleven zij maar met zes rond de tafel voor het kaartspelletje, en de
zware stemming werd door Mama opgerakeld.
Het gezelschapsspel behoorde, met de bisschop, tot de overlevering waaraan zij
in het bijzonder hechtte. Op Liesbeth's verzoek echter zaten zij ditmaal, om het gering
aantal, in de bibliotheek, terwijl in de eetkamer de tafel te voren gedekt en met hulst
versierd stond. Zij had daarvoor, gelijk alle jaren, de zorg op zich genomen, doch
zonder den ouden lust ditmaal.... als onder den terugslag van de feestelijke bereiding
op den vijfden December, welke al loonde in zich zelve, en waarbij deze moeite wel
doelloos leek.
Menno was, na een verblijf van enkele dagen in de stad, tegen den avond
teruggekeerd. Hij had, vertelde hij, een middag bij de buren gegeten en daar Mevrouw
Rupke ontmoet, die de Kerstdagen bij haar verwanten in Holland doorbracht en
Scheffer kwam spreken.
Hij gaf een beschrijving van haar hoed.
De oude dame en Mademoiselle genoten erin, zooals zij konden genieten in den
catalogus van het Magasin du Louvre, en van elken brief, die de Parijsche stempels
droeg.
De heer van Landschot was voor een zitting naar Den Haag geweest, waar hij
prettige oude vrienden had weergezien. Maar met het sluiten der boeken hadden de
zorgen, door de indrukken zijner reis verdrongen, hem opnieuw beslopen. Liesbeth
verraste hem, terwijl hij, kuchend in de stilte, te cijferen zat tusschen een halve maan
van enveloppen, met het bankbiljet, dat hij op den Nieuwjaar's morgen elk zijner
kinderen onder het servet placht te steken, de penningen voor het personeel en het
glinsterend rolletje gouden tientjes voor den spaarpot der kleinkinderen bestemd.
Met glimlachende verstoordheid zag hij naar haar op:
‘O, ben jij het.’
‘Zal ik eens helpen tellen?’
‘Dankje mijn kind.’
Zij streelde hem over zijn warm, alweder neigend hoofd, en ging bedrukt.
Den ganschen dag was hij onzichtbaar gebleven en tot Mama's teleurstelling want hoe een schralen indruk maakte de hooge heerenbank
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der van Landschots met enkel Theodoor en Joost! - had hij zich zelfs voor de kerk
verontschuldigd.
Over de kaarten gebogen zat Liesbeth, en alle herinneringen, alle onnoembare
verdrietelijkheden: Vaders afzondering, het verhaal van Menno, en de preek: ‘Gij
zult niet begeeren....’ van den ergerlijk boerschen dominé, bestookten den vrede van
den avond. Mademoiselle's vroom vertoon en het ijdele geknik van Mama, de
landvrouwe, pronkend, met mooi Bijoutje aan haar zijde, naar de bewonderende
dorpelingen.... alles sarde haar tot onbestemden wrevel. Zij verweet het zich, nam
zich voor, als een kind, dat in stille gelofte steun zoekt en het uur der bekeering met
overleg bepaalt, morgen, op den eersten nieuwen dag, een nieuw leven te beginnen.
Zichzelve uit te schakelen en voor de anderen, naar heur beste krachten, weer een
lieve dochter, een zuster, en de oude tante Liesbeth te worden.... Hoe vele vrouwen
vonden haar gelaten vreugde in zoo een vervulling....
Zij ruilde werktuigelijk een roode kaart. De oude mevrouw wipte op haar stoel,
want de gekeerde ruiten was juist de negen die haar ontbrak!
Maar bij het einde der ronde bleef Liesbeth over met een ongekleurd spel en ieder
verwonderde zich toen wegens die weggeworpen negen.
‘Maar Lies, hoe kwam je daartoe!’
‘En je hadt kleur in je hand!’
‘Neen, zoo een esprit de jeu!’ plaagde Theodoor.
De plotseling op haar gevestigde aandacht en deze luttele scherts prikkelden
zoodanig haar zenuwen, dat ze een drift, de kaarten neer te werpen, ternauwernood
weerstond.
‘Nu aan wie is 't?’ vroeg Menno, zakelijk spelend om het spel.
‘Papa, u geeft.’
De nieuwe kaarten vielen in de stilte geleidelijk; twee wezenlooze koningshoofden
lagen naast een dunne klaver te staren op stok.
‘Liesbeth zit vóór.’
Het rood en zwart leek uit te vloeien als versche inkt en dan weer op te krimpen;
de oude heer tikte met den vinger aan een schoppen-twee in heur hand, wees: ‘die
voor die.’
Zij gehoorzaamde blind. Een hunkerend verlangen naar steun, naar koestering,
schreide in haar; al donkerder kleurde zich haar gezicht. Bedachtzaam, spitsvingerig
en met oolijk gewicht, deed nu Mama haar keuze, terwijl Papa een beproefden
Oudejaar's avond kwinkslag, welken een ieder wel kende doch uit zijn beminnelijken
mond gaarne nogeens vernam, vlocht tusschen het gedrentel der kaarten van hand
tot hand.
Zoo verliep elke laatste December, zoolang Liesbeth heugde; zoo bleef het.... Nu
was ze thuis, ver en veilig. Wat had ze nu! Wat kon zij zijn voor anderen, wat waren
anderen voor haar! Loonde dat de ontbering
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van.... al was het maar zijn voetstap over het grind, of het janken van zijn hond in
den vroegen ochtend!
‘Liesbeth.... jij die aas....’ ‘Neen.’
O, ze had maar met Dick moeten trouwen, snikte het eensklaps stil in haar op,
Dick, die haar wilde!
‘Ik hoop,’ peinsde de oude Mevrouw, in de rustpoos terwijl Mademoiselle gaf,
‘dat Sidonie ons eens zal schrijven hoe ze de feestdagen te St. Moritz hebben gevierd.’
Sidonie...., sprongen Liesbeth's gedachten over op haar zuster, die alles gehad had,
den man dien zij begeerde.... kinderen.... zijn kinderen...., en niets behield! En over
Sidonie's verkwisten rijkdom, schrijnden zij langs Emma's bezit. Zij zag het huis, de
kamer, de aangeschoven rustbank en de rozen.... Met Emma te mogen ruilen.... voor
één dag, één uur, Emma te zijn!
In de laatste nachten waren de lichte verbeeldingen, waarin zij Scheffer ontmoette
onder bijzondere, toegespitste omstandigheden, haar opnieuw verschenen. Na laten,
zwaren slaap, bij het kiemen van den morgen en op de grens der bewustheid,
genaakten zij haar. Doch minder schokkende gebeurtenissen doorleefde zij thans:
een lijden, waarin zij niet leed, maar den druk van zijn koele hand op haar voorhoofd
met gesloten oogen onderging, een verrukkelijke hulpeloosheid, waarin hij haar
steunde of droeg, wijl zij met loopen kon, en neervlijde, voorzichtig, ergens waar
het zeer zacht was.... Vast voelde ze de kussens deuken in haar rug, en luchtig
overspreidden haar de dekens....
Hadden de vroegere tooneelen haar heftig bewogen, deze omvatten Liesbeth als
een zoete zwijmel. Aanvankelijk ontstelden ze haar, zooals een ziekte die zich
verraderlijk weder openbaart, en verzette zij zich; een worsteling, op den rand van
twee werelden, tusschen twee wezens, haar beiden gelijkend, waaruit zij zich dan
somtijds met geweld wist los te rukken en, klaar-ontwaakt, beschaamd om het
raadselig genot, dat niets was en neep als een zonde, stond buiten haar bed op het
kille vloerzeil. Dan dronk ze in schielijke teugen water van de waschtafel, dat ijzig
sijpelde door haar warme lijf, en liet de kaars branden tot ze, door lezen, door tellen
of het opzeggen van een oude fabel, haar geest gezuiverd had.
Op den duur echter vertroebelde zich in dien strijd haar bewustzijn zoodat de
stompe wil zich te verweren er nog wel was, maar niet meer reikte tot de daad, en
zij eindelijk, gelaten en wel tevree, van het eene leven in het andere zonk. Een paar
malen waren de verbeeldingen ook overdag gekomen, zwakker, als edelsteenen bij
daglicht, minder begeerlijk en minder verontrustend. Vandaag, terwijl ze voor het
venster, grijs van mist, over Mies' naaiwerk gebogen zat, en later, in het dompig
kerkje,
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waar ze allengs de predikende stem niet meer hoorde en haar ziel heendreef op heur
eigen stroom....
‘Pas je, Liesbeth?’
‘Ik?.... Ik geloof, ik heb nog altijd geen kleur.’
‘Zoo, veel fraais kan ik je niet meer aanbieden.’
‘Dan.... dan ga ik maar op,’ zei ze mat, een ivoren vischje naar het bakje in het
midden der tafel schuivend.
‘Aan wie?’
‘Alweer aan je moeder.’
De oude mevrouw lachte vergenoegd, haar zilveren beursje openknippend met
fijn gerinkel van licht zilvergeld.
Nu nog één, dacht Liesbeth, dan was ze eraf! Dood. Dat was toch een wonderlijk
woord om mee te spelen op dezen avond....
‘Wie wascht?’
‘Theo.’
Het duurde haar eindeloos. Haar verlangen naar den onverstoorbaren nacht was
als een koord, waaraan zich de uren optrokken.
Tegen twaalf, terwijl zij - zonder Mademoiselle, die zich om voorgewende
hoofdpijn van het gezin had afgescheiden - in de eetzaal zaten verplaatst, aan een
kleine gedekte tafel, welke zich in de ruimte verloor, liep dit verlangen op tegen de
beklemming, haar van kind-af bijgebleven, voor den zwaren laatsten klokslag: het
vermaan. Wat bewaarde haar het nieuwe jaar? Hoe lang zou het duren eer het voorjaar
werd.... in hoe veel maanden zag zij hem niet! Zij had gemeend, na de laatste
ontmoeting, dat dit haar niet meer schaden kon.... Maar nu wist ze toch dat, al werd
niets ooit winst, dit nochtans een verlies kon zijn..
Het werd stil in de kamer.
De oude heer staarde in het onbekende land, waar zijn liefste kind verbleef....
Menno van Reenen dronk zijn glas leeg in één teug, en schonk het weder vol.
En Mama, die alle kleine gebeurtenissen van het jaar had opgehaald en de groote
onaangeroerd liet, zweeg tegen het naderend einde, pensief.
De deur was op een kier gezet.
‘Wij zullen de kerkklok niet kunnen hooren, het is Oostewind.’
‘Maar de klok in de hal gaat precies....’
Zij luisterden en lieten de glazen gevuld.
Toen het in het uurwerk naast de schouw begon te reutelen, stond de oude heer
op.... en bij den eersten slag hief hij zijn trillend glas. Hij sprak, als ieder jaar, een
paar bevende woorden, waarin hij ook de afwezigen betrok: Robert, Sidonie en het
kindje dat geboren en gestorven was, André en Mies. En daarna ging hij naar Mama
en kuste haar, teeder als een bruidegom, lang op elke wang.
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Liesbeth wachtte, haar oogen afgewend.... En het verlangen naar een eigen geluk
brak op dat oogenblik als een kreet in haar uit!
Ze klonken verruimd, Theodoor met plotselinge uitgelatenheid. Menno, die Liesbeth
andere jaren wel een kus had gegeven, reikte haar nu de hand.
‘Vrede op aarde,’ zei de oude dame, met haar vreemd accent en onbewogen stem.
Wit staken de boomen in den eersten nieuwen dag; het vijvervlies ving wat er viel
uit de kruinen en schitterlicht stoof door het versteende woud.
In de zon, over de harde paden, renden de kinderen uit, strooiden kleurtjes overal
van mantels en jasjes en mutsen. Piet, op het brugje, liet een kei, zoo koud en zwaar,
dat je hem haast niet houden kon, ploffen uit zijn stramme handen.... En wat een eind
gleed hij!
Geen krasje in het ijs! Zóó dik wel in één nacht! Marguérite had een kegel van het
vensterluik geknapt, op haar tong lag het pijpje te smelten en het water liep langs
haar kin. Olga's oogjes knipperden tegen het heete blauw van de lucht.
Binnen heerschte een ongewone drukte van de pachters uit den omtrek, welke de
huur kwamen betalen, dominé, die wenschte, en mijnheer pastoor, breed gezeten in
pluimen rook.
In het mandje, door Hetty gevlochten, lagen de brieven en kaartjes.... een paars
briefje was daaronder van Emma Scheffer.
De landheer keuvelde met de boeren en de dochters van het dorp, en stopte de
verwezen kinders iets blinkends in het handje. Van elk gezin wist de lieve oude
mevrouw op een haartje met hoevelen zij waren, zooveel broertjes en zooveel zusjes,
en waar er weer een kleintje werd verwacht. En was zij, een enkele maal, den tel
kwijt of een bijzonderheid vergeten, dan sprong haar dit in het vertrouwelijk gesprek
vanzelf weer in de ooren. Mademoiselle en Liesbeth schonken de koffie, die Koos
ronddroeg op een reuzenblad, en de morgen roesde voorbij.
Later op den dag brachten de kinderen van het Kelholt bloemen voor de oude
mevrouw en den ganschen namiddag reden de merkwaardige rijtuigen uit den omtrek,
de napoleon van de freules van den Bogert, de bouwvallige jachtwagen van
Klein-Zwieten, de panier van Angélique Terapel, aan en af.
Bij het vleiend vertoon, waarin Mama in heur parelzijde zich bewoog als op een
galabal, sloot Liesbeth zich ditmaal stroever dan op andere jaren aan, en de
bezoeksters meenden, dat het verblijf in de stad freule Liesbeth ietwat had vermoeid.
In het kleine salon achter de eetzaal, dat zelden werd gebruikt en een vale
verzameling kwalijk bijeenpassende meubelen bewaarde, was het
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warm en vol. Uit vrees voor duizeligheid trad ze toen naar buiten en zag aan den
boschrand van Reenen loopen, gearmd met Bijoute, die, in haar bruin fluweelen jurk,
koekjes had moeten presenteeren, doch na een uur verveeld was weggeslipt. Zij
achterhaalde hen, middelerwijl overwegend hoe zij haar veranderd besluit nu te berde
brengen kon, zóó, dat het natuurlijk leek en geen nevengedachten wekte.
‘Voilà,’ zei Menno, ‘tante Liesbeth ook ontsnapt.’
‘Ja, al die menschen.... en Mama wil geen raam open.’
De ijzel was van de boomen gelekt, bloedrood zonk daarachter de zon.
‘Waar zijn de andere kinderen?’
‘Wandelen met Mademoiselle. 't Is een middag zonder eind. In den winter toch....
rather dull here.’ Hij rekte zich.
Grif gaf Liesbeth toe: ‘Dat is het buiten overal. Dooit het?’
‘Niet meer, ik denk dat het vannacht weer zal opvriezen.’
‘Net als de vacantie om is,’ pruttelde Bijoute.
‘Ik ga morgen vroeg naar huis. De kinderen kunnen dan deze week nog uitblijven.
Wat.... heb je afgesproken met Mies?’
‘O.... nog niet veel....’ Zij bette een druppel van Bijoute's fluweelen schouder. ‘Ik
had gedacht.... 't is eigenlijk de moeite niet meer Mies in te wijden; ik kan, als jij dat
prefereert, die paar weken nog wel terugkomen.’
‘O,’ zei hij langzaam, wat verrast, ‘ik meende.... en ik kon het me begrijpen, dat
je liever....’
‘Dat doe ik ook, maar....’
‘Maar dan kan ik me toch best met Mies redden.’
‘Ze staat er zoo vreemd voor.’
‘Desnoods met Mademoiselle alleen.’
‘Dat wil Sied niet!’ Het ontviel haar rap, als een vondst. ‘En ik dacht, het is nu
goed gegaan....’
‘Zeker, zeker, en natuurlijk, als je wilt, dan heel graag,’ sloeg hij mat toe. De
toejuiching van Bijoute, die zij verwacht had, bleef uit.
Zij wendde zich af, innerlijk verlegen, alsof zij zich had opgedrongen en liep,
terwijl ze vóór het huis het rijtuig van Klein-Zwieten zag keeren, snel derwaarts om
de kreupele douairière bij het instappen behulpzaam te zijn.
Nadat de laatste bezoekers waren afgereden.... Mama, met rillend gesloten oogen,
terugleunde in den versleten rozenrooden fauteuil en Papa een raam openschoof,
deelde zij haar plan terstond mede om het vaster nog te stellen.
‘En wij dan?’ vroeg mevrouw van Landschot. ‘Kan Miesje weer bij ons komen?’
‘Ik zal haar dadelijk schrijven.’
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De oude heer trok Liesbeth's koude hand door zijn zijïgen arm. Hij streelde die hand.
..................................................................
Het was, of de eigenlijke rust over Liesbeth kwam toen zij wist: weer terug te
zullen gaan, of ze in deze zekerheid pas kon genieten van het tijdelijk verlof, dat haar
geen taak oplegde en niet meer beloofde dan het vervulde, van de zachte, egale dagen
in het huis, waar de bel niet verschrikte, van de zuiver lucht en de muziek der stilte.
Het fletse waas, dat bij vermoeienis of teleurstelling als een sluier daalde over
haar gezicht, in diepe plooien om neus en mond, trok op, en een nieuw rood brak
door aan haar slapen.
Zij vervroolijkte met prettige verzinsels het einde der vacantie, alsof zij den
kinderen iets dankte en hen daarvoor beloonen wilde, en op hun goede kameraadschap
prijs stelde. Wat nooit mocht, wat Oma nog maar ternauwernood toestond, mocht
nu, nadat tante Liesbeth alle bezwaren uit den weg had gepleit!
De terugtocht geschiedde onder uitbundig plezier, niet om het feit, maar om de
verandering, die kinderen aanhitst. En bijna een hoera ging er op, toen ze Zus en
Jantje Scheffer, even vóór het hekje, tegen kwamen op den weg. Welk een weerzien
was dat!
Rechtop, veerkrachtig en met bonzend hart, dreef Liesbeth de luidruchtige bende
den tuin door en het stoepje op. En ze beloofde, lachend al over de heg, aan
Zusje-buur: heusch gauw bij hen óók te zullen komen! Maar in de eerste bezige
dagen van hun thuiskomst ontbrak haar daarvoor de tijd en intusschen zonk de vrije
moed, welke haar, in de uitgelatenheid onderweg, tot feestelijk-verbeelde wonderen
in staat had gesteld. En eindelijk gaf zij toe aan de knagende bedenking, dat niet zij,
maar hij de eerste moest zijn....
Toch, hoeveel verontschuldiging lag er voor het grijpen in het abnormaal gezin,
en waarom, bij een vriendschappelijke verhouding als deze, te rekenen met den vorm!
Zondag, zoo overdacht ze, terugkeerend uit de stad, waar zij boodschappen gedaan
had, zou zij in elk geval het geleende boek kunnen terugbrengen. In den trein had
zij de laatste bladzijden uitgelezen.... Juliette de Tuillères had niets duurzaams
bereikt... Maar door welk een vagevuur van geluk was ze gegaan!
Monter stapte Liesbeth over den ledigen Singel, tusschen de stille boomenrijen,
die schaduw streepten voor haar voeten, alsof er telkens een hindernis te overspringen
viel. Het water lag nog bedekt, maar het waren broze, aan elkaar geschoven schotsen
zonder draagkracht en met randen van weeke sneeuw. Nu echter beloofde de lucht
toch, tusschen de pinkende sterren, strak te zullen trekken, en de maan zelve geleek
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een bevroren plas. Liesbeth had van het geld, haar door Papa op den
Nieuwjaars'morgen geschonken, het zwart fluweelen hoedje uit de keurzending aan
Sidonie, het steekje, licht gevederd, scherp gekant, en met nauw-zichtbaar gouden
vlechtsel rond den bol, nabesteld, en dit dien middag opgepast. Voor Zondag zou
het haar bezorgd zijn....
Ze keek eens om op den weg.... het kón toch.... Het kon altijd. Hoe had ze buiten
die kans gemist!
Van Reenen zat in de serre met een open brief in zijn hand toen Liesbeth, frisch uit
den wind en lenig binnenliep.
Zij zag op slag, dat er iets bijzonders was en hield onwillekeurig haar pas in. Hij
bemerkte haar aarzeling.
‘Neen,’ zei hij, zich langs het voorhoofd strijkend met een gebaar van bezinning:
‘kom maar....’
Zij naderde, gespannen zwijgend; een zwijgen, dat ze allengs, omdat hij niets gàf,
als een onbescheiden vraag voelde en tastend aanvulde:
‘Zit je hier al lang?’
‘Wat? Ja.... even.’ De brief kraakte in zijn afhangende hand, zijn lippen klemden
om de schaarsche woorden, terwijl hij ledig vervolgde:
‘Ben je uit geweest?’
‘Ik heb boodschappen gedaan. 't Begint weer op te vriezen, de lucht staat vol
sterren.’
‘Zoo.’ Hij zag haar afgetrokken aan, sprak toen langzaam, met zenuwachtig
schokkende onderkaak: ‘Ik ga morgen naar St. Moritz.’
‘Morgen al?’
‘Ja.’
Hij beet het woord af in norsch beraad: of hij tot zijn verlichting haar in zijn
vertwijfeling zou inwijden, of zich de vernedering harer deernis voortzwijgend
besparen? En onderwijl ried zij, onbestemd, iets.... iets ingrijpends.... dat ook ingrijpen
zou in het gezin, en haar verblijf in dit huis bedreigde.
‘Ik ga Sidonie halen,’ vulde hij aan.
‘Is er.... is er iets?’ fluisterde zij.
Hij kneep den brief ineen.
‘Neen. Tenminste.... nog niet.’
Liesbeth ontstelde van zijn grauw gezicht, dat nu, voor het eerst, naar haar opzag.
Haar gedachten lieten, als door een schok dezer halve openbaring, los van het
onderwerp, waar omheen zij zich dag en nacht draaiden als wier, en bogen beangst
om dit tastbaar en naderbij gebeuren. Haar oogen loken schuw naar den, in zijn vuist
gebalden, blauwen brief.
Hij zat weer stom en ademde zwaar.
En zij dorst niet gissen, bleef, met haar hoed nog op, tegenover hem
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staan, onbeholpen, overrompeld door een feller leven dan dat, wat zij met haar ouders
vredig had gedeeld.
Zij trok, omdat de meid binnen kwam dekken, de tusschendeuren dicht, vroeg
eindelijk, om te vorderen:
‘Ga je morgen ochtend?’
Maar hij gaf geen acht, staarde glazig de kamer in, waar de meid om de witte tafel
liep, en streek middelerwijl den brief in bruuske vegen glad.
‘Moet je lezen!’ zwiepte hij plotseling in één kraak op uit den rieten stoel, haar
den brief voorduwend, doch in dezelfde beweging weder wegrukkend: ‘dat noemen
ze, god beter 't, een vriendendienst!’
Zij had alleen den naam van het hotel onderscheiden.
Hij stapte heen en weer door de enge serre, stootte zich aan de meubelen, stond
dreigend voor haar stil, en zijn van drift vertrokken gezicht benauwde haar tot
achteruitwijkens....
‘Ze zal zich te verantwoorden hebben, je lieve zuster, daar kan je donder op
zeggen!’
‘Cht....’ wees ze bevend naar de kamer, wijl hij zoo luid sprak. Hij wierp opeens
de deuren open, die knallend in de kassen schoten, stapte er door met zwaren pas en
sloeg de kamerdeur achter zich dicht.
Aan tafel moest Marguérite, die bij ongeluk haar glas omgooide, het ontgelden.
Het kindergezicht, dat het meest op de moeder geleek, zwol als een appel terwijl ze
schreiend, met haar overstroomd bord, weg-strompelde naar de kinderkamer. Liesbeth,
haar zwager's drift trotseerend, stond op en volgde Marguérite; tegen zijn
onrechtvaardig optreden in openlijk verzet. En terwijl zij haar aan een punt van de
tafel, waarop Mademoiselle's naaiwerk lag, een plaatsje ruimde, terechtschikte,
aanschoof en troostte, gewerd haar in den stillen gloeienden kus van het kind de dank
voor een bondgenootschap, waarin haar hart, ondanks al wat wellicht in haar nadeel
pleitte, heimelijk ook de moeder betrok. Gedurende den verderen bedrukten maaltijd
kropte het haar en 's avonds, terwijl ze Menno's valies pakte en hij, tegen den muur
geleund, stug aanwees wat hij behoefde, en hoe hij de ruimte begeerde gevuld, barstte
het in haar uit:
‘Je hebt me niet verteld wat er was met Sied, en ik verlang het ook niet te weten,
maar.... ik wou je toch één ding zeggen: zoo onrechtvaardig als je daarnet tegen
Marguérite was, zoo zal je misschien ook tegen haar zijn, en dat....’ zij zag, naar
klemmender betoog zoekend, hem aan met oogen vol licht: ‘als jij anders was, Menno,
dan zou Sied ook anders zijn.’
‘Hoe bedoel je?’ deed hij hoog, zijn handen in de broekzakken en de ellebogen
nauw langs de ingetrokken lendenen.
Zij hield stand: ‘Dat weet je wel. Wij hebben het er nogeens over

Top Naeff, Voor de poort

131
gehad, - neen, ik verwijt je niets - en toen heb ik niet kunnen uitspreken.... en zou
dat ook niet willen.... in elk ander geval Maar nu jij als een soort rechter’ - er zoog
haar's ondanks een smalende trek om haar mond - ‘hals over kop daarheen reist en
misschien iets onherroepelijks.... Een vrouw wordt wat de omstandigheden....
verlangen naar liefde en geluk.... van haar maken. Sied is bij jou.... Zooveel te kort
gekomen.’
‘Frazen,’ stampvoette hij. ‘Je kunt het evengoed omdraaien, als ik een andere
vrouw had gehad....’
‘Dan zou je nog....’ streed ze heftig, ‘het is je aard!’
Buiten zichzelf van drift trad hij op haar toe, zonder haar aan te raken nu, terwijl
zij met inspanning van al haar bevende zenuwkrachten pal stond.
‘Ik verzoek je!’ zei hij heesch, ‘je bent hier niet om mij de les te lezen.’
‘Dat recht heb ik gehad. Toen heb ik er geen gebruik van gemaakt. Nu vraag ik
je alleen: meet niet met twee maten, en spaar Sied.’
Wel even onthutst bleef hij ....
Maar zichzelve voelde zij daarna zoo mat, alsof zij op onzuiveren grondslag had
verdedigd wat zij, voor een half jaar nog, genadeloos zou hebben veracht.
Al rouwig om den onvruchtbaren aanval, welke Menno niet bekeerde en hem
slechts kon opzetten jegens haar, zijn bedilster, zoodat bij haar naderend vertrek uit
zijn huis de wensch haar daar voor hulp of voor pleizier terug te zien van zijnentwege
niet zou worden vernomen, liep Ze loom de trappen af, doch bleef plotseling stil, en
luisterde....
Het was Scheffer's stem.
De schrik, die zich bijkans in een kreet ontlastte en onmiddellijk daarop uitvloeide
tot zulk een breede, blijde ontroering, dat alle bekommering van anderen aard
wegspoelde op dien stroom, hield haar staande, ademloos in het halfduister, heur
hand aan de leuning....
Hij sprak met Mademoiselle in de gang, en kon niet verder binnen zijn dan tot de
mat.
Zij daalde snel!
‘Dag, freule! neen, ik kom niet binnen, onze Jan is ziek, vermoedelijk mazelen,
ik wou maar even waarschuwen, met het oog op de kinderen hier.’
‘Och.... Jantje.... is het erg?’
‘Neen, gelukkig niet. Hij was al een paar dagen hangerig en zonder eetlust, de
gewone voorloopers. Maar het is voorzichtiger, niet waar, tegenover dit groote gezin
een mogelijke besmetting te vermijden.’
‘Mag ik ook niet....’ Liesbeth slikte - de Zondag met het hoedje
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werd op eenmaal een lang en innig verbeid feest - ‘eens naar hem komen kijken?’
‘Dat zou ik liever nog wat uitstellen. Het zou, te meer nu uw zuster binnenkort
thuiskomt, dubbel onaangenaam zijn als een van de kinderen het hier kreeg.’
‘Sidonie komt misschien van de week al.’
‘Zóó.’
‘Dan zal ik....’ weifelde Liesbeth zacht, als gaf zij voor zichzelve aan haar
gedachten vorm, ‘Emma in het geheel niet meer zien.’
‘Maar u vertrekt toch niet onmiddellijk?’
‘Zoodra Sidonie terug is.’ Het drong, na het gesprek met Menno, al scherper in
Liesbeth door, dat zij tusschen man en vrouw niet blijven kon, dat de verhouding,
hoe dan ook verbogen naar de eene of naar de andere zijde, thans geen derde
gedoogde. En in deze gelatenheid sprak ze het uit.
‘Wel, dat zal Emma spijten, zij verheugde zich zoo in uw terugkeer en hoopte al
dagen op een bezoek. Zij ligt weer te bed, hevige schermutselingen met de
kinderjuffrouw, geëindigd met haar vertrek op stel en sprong, hebben haar zenuwen
weer totaal van de wijs gebracht. En nu Jantje ziek.... Wij zullen trachten onze oude
verpleegster terug te krijgen. Maar het zou wel toeval zijn, wanneer zij juist vrij was.’
Er vloog iets als een groote witte vogel door Liesbeth's brein. nog vóór hij
vervolgde, een beetje weemoedig schertsend, gelijk hij immer deed waar het zijn
huiselijke zorgen betrof: ‘Van Reenen is toch een Zondagskind. Misschien heb ik
hem nooit zoo benijd als nu. Wij moesten u ook maar voor een seizoen kunnen
engageeren, freule!’
Het was scherts. Natuurlijk was het scherts. Liesbeth leunde zwaar tegen den
deurpost der voorkamer. In haar hoofd gonsden ijle gedachten, die verzwonden als
vlinders in de lucht vóór ze er één had gevat. Het was of haar hersens weigerden,
gelijk de voeten somtijds in den droom, voor het beslissend oogenblik van vreugde
of gevaar. Zij spande zich tot het uiterste en vond het niet, het antwoord, argeloos
en vroolijk als een vrucht, en met even sterke, verborgen pit, vol heimelijke
kiemkracht.... Scherts als de zijne, maar eene die hem heugen zou, en te rechter tijd
getuigen zou van haar lieven wil in dezen nood!
Onmachtig, hoorde ze hem overgaan op een ander onderwerp en zijn hand zag ze,
door den nevel harer oogen, reiken naar de klink.
Hij zei nog: ‘Ik had plan, in het begin van de week, mij eens op de thee te melden
om te vragen hoe de familie op de Hoven het met de feestdagen heeft gesteld, maar
door al deze beroeringen is er niets van kunnen komen. Maken uwe ouders het goed?
Mooi. Nu, wij wachten oom dokter, zooals Jan zegt, vanavond nog; ik moet gaan.’
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Zij wenschte beterschap, en verzocht de groeten aan Emma.
Den volgenden morgen, nadat Menno vroegtijdig was vertrokken, gekalmeerd,
maar koel en met een lichte ergernis om haar aanwezigheid in de huiskamer
niettegenstaande hij Mademoiselle de zorg voor het ontbijt had opgedragen, herleefde
in Liesbeth woordelijk het gesprek met Scheffer van den vorigen avond, waarvan de
allerfijnste schakeeringen haar waren bijgebleven als de tonen van een lied, dat zij
had kunnen na-zingen. En al onbegrijpelijker werd het haar dit aanbod verloren te
hebben laten gaan! Waar zij haar hand maar behoefde uit te steken.... Had zij
toegeslagen, onmiddellijk en tot elken prijs, hij zou, al ware aanvankelijk niets ernstig
gemeend, haar hebben aanvaard! Bereikbaar zag ze het daar nu liggen, het buurtuintje
met het hekje, waar uit-en-in hij dagelijks ging; zij verbeeldde zich de bovenkamers,
die eene met Jantje's bed, ziek Jantje voor wien zij zorgen zou.... Niets herinnerde
zij zich van haar vernederend leed, nu bood het huis haar enkel goeds! Was het
onherroepelijk verbeurd....? Waarom zou zij niet althans trachten dit te herstellen?
Emma bezoeken en er een nieuwe kans afwachten kon zij niet, wilde zij niet roekeloos
schijnen ten opzichte van de kinderen van Reenen en ongehoorzaam aan Frans' raad....
Maar zij kon haar schrijven!.... De geur van het buurhuis vloog langs haar, terwijl
ze snel-ademend opstond uit de vensterbank en op Sidonie's schrijftafel naar de pen
zocht. Een belangstellend briefje, loos en omzichtig, met, verdoken in de vragen naar
den kleinen patiënt, den inval: ‘Kan ik je soms helpen? In het huishouden, of met de
verpleging? Je man bracht mij gisteren toevallig op de gedachte. Mijn functie hier
eindigt deze week en graag ben ik tot je beschikking....’
Zij schreef het eenige malen over, wegend elk woord, en zin voor zin zag ze onder
Emma's scherpen blik, en in Frans' zachte handen. En bevend, als stond haar levenslot
op het spel, verwachtte ze het antwoord. Tegen twaalf werd het bezorgd, een briefje
door Emma op bed geschreven in groot potloodschrift. Het eindigde:
‘Wij zijn verrukt van je hartelijk aanbod. Mocht Zuster verhinderd zijn, dan hoewel het eigenlijk te lief is en wij het nauwelijks durven accepteeren - komt Frans
nog eens als afgezant!’
Kleurend van triomf en schaamte las ze. Wat tot dusver geen naam had gehad,
drong zich op als verraad.
's Middags zocht ze afleiding in ‘Aglavaine et Sélysette,’ begeerig te weten hoe
deze verhouding-van-drie zich handhaven zou, en sloot het boek toen Aglavaine's
zusterliefde den kus van Méléandre stal. Ten koste van een andere, ze herhaalde het
zich als een gezworen eed, zou ze haar geluk niet willen, nooit.
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[VIII]
IN de benedenkamers was Liesbeth de vrouw, en het gezin was het hare. De rust der
eindelijke bevrediging strekte zich over haar uit, ze begeerde niet meer dan deze
vervulling en heur deel leek haar onomvatbaar groot. Niet langer van ver te staan,
om met blozenden schroom hem te naderen en de minuten te tellen van dit samenzijn,
maar er te behooren, naast hem, dichter nabij dan de allernaaste buren, het dichtst
na haar, die bij toeval zijn vrouw geworden was. Bij toeval.... viel niet de liefde louter
als een onberekenbaar lot, en stoorde zij zich wat aan redelijke keuze! Had Frans
een andere.... hààr ontmoet in Emma's plaats.... Maar tegen die gedachte, als een
indringster, verzette zij Zich kloek, haar door te laten zou een begin van lafheid zijn!
En wat kon het baten, de een kwam te vroeg en de ander te laat. Haar schade was
niet in te halen, doch dankbaar mocht zij wezen toch nog, de tweede, gekomen te
zijn.
Het huis was als een rijk in provinciën verdeeld. Op de bovenverdieping troonde
Emma in de kanten en strikken van haar ziekbed; ze lokte er met den verrukkelijken
voorraad snoeperijen, welke men haar deelnemend zond, de kinderen, en ontving er
tusschen de bloemen haar man.
Beneden was Liesbeth de eerste, daar verpleegde zij Jantje, schiep orde in den
verwaarloosden staat, verstelde de kleertjes, stilde dorst en honger en verzorgde den
man dien zij liefhad.
Hij verdeelde zijn uren tusschen haar beiden en slechts de avond vereenigde hun
drieën, boven, op Emma's gebied. Dan zocht de derde haar houding in
voorkomendheid, door de jonge vrouw vriendelijk en ruim aanvaard. Zij was even
uitbundig dankbaar als veeleischend en vermaakte haar man met de grilligheid harer
tallooze wenschen en de wijze waarop zij deze voordroeg. Al in de eerste dagen
doorzag Liesbeth, dat Emma, hoewel teer van gestel en zeer geschokt, minder ziek
was dan zij deed gelooven, of zelve geloofde op zijn best, en de gereede, ongerijmde
en snel-vergeten kwalen behaalden haar ontroerden bijval niet onverdeeld....
Doch zij was te nederig verheugd met de haar gegunde plaats in dit huis om zich
te stooten aan de houding der, nu eenmaal bevoorrechte echtgenoote, en bovendien
verschafte Emma's hulpbehoevendheid haar de gelegenheid om - zich wijdend overdag
aan Jantje en 's avonds aan haar - heur diensten voor het gezin te verdubbelen.
Sidonie was thuisgekomen, sterk vermagerd en in koortsige opgewondenheid,
welke na enkele uren afzakte en haar toen geheel leek te hebben uitgeput. Haar
gezicht en handen waren blauwig-bruin getint en
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haar oogen, die in de eene stemming fel opschitterden, vertroebelden in de andere
tot een schier wezenloos dof getuur. Zij had zich, in uiterste tegenstelling met haar
vroegere gelaten houding, volkomen hersteld verklaard, en, als om allen twijfel
daaromtrent te tarten, den eersten morgen reeds het huiselijk bedrijf van Liesbeth
overgenomen. Jegens Menno deed zij koel welwillend, als volgde zij een bepaalde
gedragslijn, en van de kinderen bleef zij verwonderlijk onverschillig.
Op Liesbeth's besliste vraag: of zij haar thans zou kunnen missen, wijl zij Emma
Scheffer haar hulp had toegezegd bij de verpleging van Jantje, had zij grif het
overwegend belang der buren bevestigd. Zij toonde zich erkentelijk voor Liesbeth's
toewijding aan haar gezin en bewees haar dit met kleine souvenirs uit Zwitserland,
borduurselstrooken en zijden sjaals. Maar over haar verblijf te St. Moritz sprak zij
weinig, en den naam der Indische vrienden vermeed zij zóó, dat het opzettelijk scheen.
Liesbeth echter, sedert het oogenblik dat Frans, in opdracht van Emma, was gekomen
met in zijn hand het groene telegram der vergeefs geroepen verpleegster en in zijn
lachende oogen de vrààg, leefde toen al binnen die andere muren en verdiepte zich
niet.
Zij had inmiddels haar voornemen in den vorm eener kennisgeving naar huis
geschreven en zich aan de lichte verwondering, welke zij in het antwoord daarop
tusschen de regels waarnam, geërgerd, te meer na Sidonie's onbezwaarden bijval,
alsof het ook haar natuurlijk scheen, dat zij haar diensten vlot verleende waar dit pas
gaf. Doch, alsof ook in dit opzicht het leven haar niet onvoldaan wilde laten, daarna
was Mama zelve in de stad gekomen om Sidonie te zien en in den namiddag ook
Emma Scheffer te bezoeken. En zóó allerliefst had toen het kleine vrouwtje de oude
dame, die - o, ze wist hoe noode men Liesbeth op de Hoven miste! - haar dochter
had willen afstaan om zieke Jantje op te passen, bedankt, dat mevrouw van Landschot,
betooverd en ontwapend, Liesbeth in Emma's tegenwoordigheid een onbeperkt verlof
had toegekend.
Liesbeth dacht niet veel aan de Hoven, alle belangen doken onder voor deze drie:
hoe laat hij thuis zou komen, wat hij wenschen mocht, en waarmee zij hem den dag
verblijden kon! Wanneer dan zijn stap weerklonk door het huis.... Zij was geleidelijk
diep in dit, van uit de verte schier deemoedig gadegeslagen, leven gedrongen en met
opzet gaf zij zich soms rekenschap: dat zij het waarlijk was, die daar zat, en volkomen
gerechtigd bleef.... er wóónde; om dan telkens opnieuw de gewaarwording van geluk
te betasten. Zij begon alles aan hem te kennen als een lief bezit; zijn dassen, zijn
ivoren manchetteknoopen, de lange schakel van zijn horlogeketting. Zijn uitgeschopte
schoenen op de bovengang kregen een ziel, het lidje sigaret in den aschbak werd een
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kleinood, de pennehouder, waarmede hij zooeven schreef, lag warm in haar hand.
Wanneer zij aan het eind van den bewogen dag, waarin haar hart van elk ding zijn
eigen geluk trok, terwijl haar handen arbeidden om het omslachtig slordig huishouden,
op peil te brengen, naar boven ging, naar haar rustige kamer op de derde verdieping,
was zij zoo heerlijk vermoeid als na een lange en schoone wandeling. Daar, waar
geen gerucht van beneden doordrong, lag zij elken avond aangeland in de veiligheid
van haar gelukkig bestaan, overzag den dag, en keerde zich naar den volgenden als
naar de zon. En sliep. En de rijke nachtverbeeldingen bleven uit, nu de dagen vol
wezenlijke verrukking waren.
Hoeveel zulke dagen nog kon het duren....
Jantje's mazelen waren verbleekt als de sterretjes aan den ochtend-hemel en alle
lekkers smaakte hem weer. Zus schreide hevig omdat de mazels maar niet wilden
komen bij haar! Zij school bij Mama en vond er haar troost, terwijl Vader en tante
Liesbeth na den maaltijd de griesmeelpudding bij Jantje brachten en er ‘kat en muis’
bleven spelen op zijn bed: tante en Jan samen de muizen tegen Vader alleen, de kat.
Soms las Scheffer er de bladen en verstelde Liesbeth; of zij las een verhaaltje voor
waarnaar de twee anderen luisterden. Dat was daar elken avond een kleine
huishouding op zichzelf!
Tegen theetijd ging Jan slapen en zijn vader naar boven. Maar tante Liesbeth kwam
nog dikwijls kijken of zijn oogen heusch toe waren? Hij wist dit zoo zoetjes-aan wel
en wachtte er op, en liet zijn oogen een klein scheurtje open.... daar gluurden dan de
glimmende pupillen stilletjes door.... Tot ze eindelijk: ‘nacht Jan, tot morgen’ zei.
En dan was het uit.
Emma, hoewel zij in verband met de mogelijke besmetting en de drukte beneden
nog boven bleef, zat 's middags en 's avonds op en bewoog zich weer door de kamer,
waaraan Liesbeth, die de eerste dagen aarzelde er binnen te treden, door middel van
een scherm vóór de bedden en een paar serre-meubels, het aanzien van een zitkamer
gegeven had. Met de rood-omsluierde lamp laag boven de ronde tafel en bloemen
tot op het marmeren waschtafelblad, spon zich daar een rommelige gezelligheid,
waarin Emma, in haar rood flanellen peignoir, den eenen avond Liesbeth eng en
schier benauwend betrok, om haar den volgenden door een onnoembare beweging
buiten te dringen. Nochtans speurde deze in haar houding, hoe zich haar geest ook
spitste op het geringste teeken, niets dat op achterdocht duidde, en gedurende de
eerste weken vervulde haar dit vertrouwen met trots. Zij wist elk samenzijn met
Scheffer zoodanig in te richten, dat het gesprek, aan Emma herhaald, stond in een
toon van volkomen argeloosheid en de zusterlijke vriendschappelijkheid van hun
verhouding zich aan alle drie opdrong. Zij gevoelde het
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als een verplichting elk woord, buiten haar aanwezigheid gewisseld, tegenover Emma
te verantwoorden en iedere schijn van vertrouwelijkheid, bijvoorbeeld wanneer Zus:
‘Papa en tante Liesbeth’ in één adem noemde, of wanneer een der dienstboden
binnentrad terwijl zij zonder de natuurlijke bescherming der kinderen samen in de
kamer waren, bezwaarde haar als een schuld. Scheffer daarentegen vertelde zijn
vrouw niets van wat hij met de andere besprak, zoomin al hij Liesbeth, sinds zij deze
plaats in zijn huis innam, ooit liet deelen in de scherts van hun beiden. Het was, of
hij in zijn gedachtenleven de twee vrouwen afscheidde, als twee kleuren, die elkander
niet verdroegen of twee boeken, welke men in geheel van elkaar verschillende
stemmingen las; en Liesbeth gevoelde zich aanvankelijk bevoorrecht om den ernst,
waarmede hij gemeenlijk kwam tot haar. Hoe langer hoe hartstochtelijker ging zij
daarop in, het werd haar eer tegenover geen vraag onbereid te staan, raad te schaffen,
en van waarde voor hem te zijn; de meerdere van het kleine vrouwtje boven, dat haar
spelletje speelde, kwijnde en lonkte, beweerde en zich weersprak, en jokte als een
kind, om het plezier van het spel! Den ganschen dag voelde zij haar voordeel. Hoe
kon een man, een ernstig man, al liet hij zich onder haar invloed somtijds in
jongens-uitgelatenheid gaan, bevrediging vinden in dit!
Alleen 's avonds.... In Emma's oogen lachte altijd iets, en 's avonds leek het haar
spot. Dan buitelden de zwarte haren langs haar slapen. bij eiken dollen inval, dan
spleet zich haar mond om de scherpe tandenrijtjes, schitter-wit, als van een vinnigen
terrier, dan fonkelden de ringen aan haar handjes in het roode licht, als regen aan de
rozen, en ving ze er de mannenhand tusschen, knevelend de vingers, vlechtend den
een over den ander....
Dan zat Liesbeth onbeweeglijk te lezen, terwijl de woorden langs haar gebogen
hoofd stoeiden, en Frans bij-wijlen ‘cht’ wees naar haar. En fel verschrikte haar dan
het braveerend stemmetje met een vraag, een vriendelijkheid, een handig beroep op
heur bijval tegen Frans: ‘of ze geen gelijk had! Mannie, hoor je het, Liesbeth vindt
het ook!’ En zij wist dan soms zelve niet wat ze, in schuwen glimlach, had beaamd.
Doch langzamerhand begon Liesbeth het sarrig gezag, dat Emma zich onder den
dekmantel harer krankheid over alle leden van het gezin veroorloofde, toch te
hinderen, en weleens moest ze zich geweld aandoen heur wrevel te onderdrukken,
wanneer Scheffer, verwonderlijk misleid door de kwalen en klachten zijner vrouw,
in argelooze deelneming over haar boog, toegeeflijk aan elken gril.
Andererzijds echter trof haar daarin ook weer de gulle, zacht-ontziende goedheid,
welke hem op de Hoven jegens den kleinen Joost alreeds had
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onderscheiden, en deed zij in dit verband haar best hem nabij te streven, liever dan
zich te kanten tegen een toestand, die immers uit de omstandigheden voortgekomen,
door de huisgenooten onvoorwaardelijk werd aanvaard.
Ook de zakelijke manier waarop Emma haar met telkens meer kleine diensten
belastte, deed haar allengs vaag bezinnen: of zij dit optreden bij het werk, dat zij toch
vrijwillig op zich nam, verdragen moest.... In den beginne, onder den indruk van
Liesbeth's verschijning en belangelooze bereidwilligheid, had Emma zich al spoedig
aan haar zorgende aanwezigheid gewend, achtte zij het welbeschouwd natuurlijk,
dat een jong meisje van haar leeftijd zich gaarne voor een enkele maal met
afwisselende taak belast zag, en onderscheidde zich haar verzoek ter nauwernood
soms van een bevel.
Het was ook tergend telkens weer aan een vreemde te moeten uitleggen waar dit
stond, en waar dat, en wat de gewoonten waren van het huis!
Liet zij zich aldus gaan in tegenwoordigheid van haar man, dan wist deze, met
een blik, die op den terugweg, verzachtend in verstandhouding, ook Liesbeth's oogen
aandeed, den bruusken uitval te keeren en Emma te beschamen voor korten tijd.
Dan was het Liesbeth, of zij en hij elkander in het geheim verstonden, in
vriendschap samenspanden tegen de zwakkere, die op dat oogenblik juist door haar
zwakte buiten mededinging bleef, en van betrekkelijker waarde werd als
verantwoordelijk mensch.
En immer suste haar deze troost, immer zegevierde over de moeilijkheden het
bewustzijn, dat dit samenleven tijdelijk was, dat het - Jan was bijna beter en Zusje
kreeg de mazelen maar niet! - te allen stond, door een der partijen, ontbonden worden
kon.
Na veertien dagen, Emma lag, in terugslag op een beneden doorgebrachten,
drukbezochten middag weer te bed, overrompelde ze Liesbeth, die thee schonk en
Frans zijn kopje reikte, met een harer roekelooze invallen:
‘Waarom zeg je toch nog altijd zoo plechtig “mijnheer Scheffer!” Frans, boy, zal
ik eens vriendelijk voor je vragen of je Liesbeth moogt zeggen! Mag hij?’
Op haar elleboog hief zij zich naar Liesbeth, het schelmig puntje van haar kin over
het randje van haar holle hand, de wimpers als waaiertjes wijd....
‘Kindje toch!’ berispte Scheffer.
‘Ik heb er niets tegen,’ zei Liesbeth strak, terwijl ze diep in zich de donkere blos
voelde gloeien. En, als kon zij de vlam met koelheid blusschen, het uitslaan nog
keeren, veinsde ze voort, in denzelfden bedwongen toon:
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‘Ik hecht zoo weinig aan zulke dingen, ik hoor het nauwelijks’
Elken dag, elk uur, eerst op dit oogenblik werd zij het zich in volle overgave
bewust, had haar dit vervuld: wanneer zij hem zou durven vragen haar ‘Liesbeth’ te
noemen, wanneer zij voor het eerst zou zeggen: ‘Frans!’ Zóózeer was deze schroom
in haar verinnigd, dat zij telkens haar kans voorbij liet gaan, en het wagend woord
verschoof.... als een geluk, waarnaar zij nog niet reiken dorst.
Nu had Emma het haar afgerukt. Benadeeld, tot schreiens boos, stond ze op eenmaal
vóór haar en de botte lust van dien verleden avond, toen Emma haar den brillanten
ring had getoond, bekroop haar opnieuw, de lust, die tot in haar vingers neep, om dit
overmoedig kind te fnuiken in haar luim!
‘O,’ pruilde Emma, tegen den bestraffenden blik van haar man in:
‘Heb ik de freule gefroisseerd? Dan niet hoor!’
‘Wel neen,’ nam Liesbeth nu tartend op: ‘met jouw toestemming zullen we daar
graag toe overgaan. Niet waar, mijnheer Scheffer? Hij knikte, zonder haar aan te
zien, de ontstemming om Emma's voorbarigheid nog in zijn afgewenden blik: ‘Dat
is best,’ zei hij eenvoudig.
‘Ik vind,’ pruttelde Emma halsstarrig, haar stout gezicht verscholen in het
doorwoelde haar.... ‘als je ergens logeert.... dan zeg ik het altijd dadelijk.’
‘Dat doet onze Mies ook,’ trof Liesbeth, de fijne neusvleugels nauw merkbaar
heffend, en het was haar een verlichting in deze vergelijking met een meisje uit
burgerkring Emma, de prinses, te vernederen in rang! Maar in die voldoening wrong
weer terstond, al terwijl zij sprak, de gestage, haar als een dienstmaagd
onderschikkende angst, Emma, in wier handen haar lot lag, te misnoegen.
‘Sidonie is daar ook gemakkelijker in,’ haalde ze bij.
‘Misschien zal ik dan,’ spotte Emma, ‘wanneer we met Paschen op de Hoven
komen, in het bijzonder met ‘onze Mies’ sympathiseeren.
‘Mies leek mij een flink meisje,’ viel achteloos, doch met de bedoeling het dreigend
onraad tusschen de beide vrouwen te bezweren, Scheffer's rustige stem in: ‘en juist
een vrouw voor André.’
Liesbeth zweeg.
Zij waschte de kopjes in den schemerigen kamerhoek en vroeg zich af, of Emma
nu opzettelijk zoo demonstratief met haar arm om den hals van haar man zou zitten
terwijl ze samen patience legden op zijn aan het bed geleunde knie?
Dien avond op haar kamer voelde zij voor het eerst weer iets haperen aan haar
geluk. Het was toch moeilijk de derde te zijn. Alsof zij zich aldoor te verweren had....
Zij was niet jaloersch; ze had haar plaats, de overgeblevene, moedig
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en graag aanvaard. Alleen, wat behoefde Emma misbruik te maken van de hare!
Zij had bij het goedennacht-wenschen Frans de hand gereikt vóór Emma's bed,
en vluchtig ‘bonsoir’ gezegd.
En hij ook vermeed het ongerijpte....
Toen zij hem echter den volgenden morgen de trap hoorde afkomen, werd dit nog
onverwacht het oogenblik van waarde, waarop zij had gestaard. Een nieuwe blijdschap
steeg boven het leed van den avond! Zij was alleen in de kamer. Diep boog ze over
het tinnen kinderbord, de dobbelsteentjes sprongen....
De deur zoog.... Nu stond hij al achter haar.
En bevend tot in het mes, waarmee zij sneed, richtte zij zich op, legde het neer op
de plank, stak hem de hand toe, zei het vlot:
‘Frans.’
Er kwam, haars ondanks, iets liefs in het woord.
‘Goede morgen,’ knikte hij, wat verrast en nog schromend. Want zij bleef voor
hem een andere dan voor Emma, die haar niet kende uit den hoffelijken kring der
haren op de Hoven, en hij was immer beducht haar te dicht te naderen.
Maar later, nadat zij in gezelschap der kinderen hadden ontbeten, noemde hij haar
naam en het klonk toen alsof hij het altijd zoo gezegd had:
‘Liesbeth, wil jij, wanneer de zon straks doorbreekt, een kwartiertje met Jan
wandelen, zooveel mogelijk buiten de wind.’
Om twaalf uur kwamen zij elkander tegen op de zonnige klinkers vóór het huis.
Het was luw als in de lente, na veel regen, die de sneeuwmodder van de straten had
gespoeld, en het water lag bloot. Jantje in zijn beigen duffel met den bonten kraag,
nog tuitelig op zijn beentjes en flets onder de blauwe lucht, werd plotseling door den
hond besprongen en schoot: ‘koesjt, Pluut, koesjt’ in den oppert van zijn vader's
lange armen.
‘Dag Jan,’ greep hem van Reenen, die met Scheffer uit de stad huiswaarts keerde,
van achter in den kraag, terwijl de hond uit het zicht stoof en Liesbeth langzaam
naderslenterde.
‘Patsch!’ zei hij, Jan loslatend en haar luchtig, alsof leed noch grief tusschen hen
lag, begroetend: ‘Wat heeft mijn schoone zuster een schoonen hoed op!’
En lachend bewonderden de heeren het zonbeglinsterd steekje, waarvan de veer
langs haar wang bewoog.
‘Toen ze bij mij logeerde,’ plaagde Menno, ‘zette ze zulke ravissante hoedjes niet
op! Ik begin te gelooven, amice, dat het een hulde aan jou is!’
Liesbeth kon niet schertsen; aan duizenderlei nevengedachten haakte zich haar
geest, en van elk woord gaf zij zich rekenschap.
Als betrapt stond ze.... Wat zou hij wel denken!
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En beschaamd dat ze dit had uitgelokt, heel verlegen, bukte ze naar Jantje's witgewante
hand en liep met hem vooruit.
Scheffer, op zijn twee vingers, stiet een helle fluit de lucht in, tweemaal, drie....
Rakelings schoot Pluto in zijn ren langs haar rokken.
Naar Menno zag ze niet om.
Maar later op den dag troostte haar de herinnering aan zijn oolijke oogen....
En toen ze, op haar kamer, al in haar witte nachtkleed stond, zette ze het hoedje,
dat nu een kleine historie had, nog eens even op!
Om elf uur, elken morgen, kwam Emma thans weder beneden en bleef er tot half
twee. Den eenen dag verscheen zij op haar oude goudleeren balschoenen, en den
volgenden op haar roodflanellen pantoffels, al naar haar luim; en zoo zat zij vandaag
met haar pelskraag om te kleumen bij de kachel, om morgen in een aan den hals laag
uitgesneden blouse door het huis te dribbelen. Van half twee tot vier uur sliep ze en
belde dan Cor, de tweede meid, welke zij door deze kameniersdiensten en met kleine
geschenken van afgedragen opschik op een bijzondere wijze aan zich bond, om haar
bij het kleeden behulpzaam te zijn. En intusschen zette Liesbeth in het overladen
salon, waar, tot op de fluweelen kanapétafel toe, porselein en zilveren speelgerei
stond uitgestald en een geel-glimmende gashaard droge hitte en voetlicht uitstraalde,
voor de eerste bezoeksters de thee. Dan propte op sommige middagen die kamer vol
bont en zwarte hoedenschaduw, waaruit velerlei gezichten, warmgepraat, met
glinstering van tanden, opgloeiden in den kachelschijn en wit glacé handen opvlogen.
De lage kroon van fonkelende glasguirlanden rinkelde op het minst gedreun en bij
elk afscheid drong zich de bezoekster, onder een koor van vroolijke vermaningen,
bukkend naar de deur.
Liesbeth haatte den ledigen roes dezer uren, waar zij buiten stond, als eene, die
een andere taal spreekt, en waaruit ze zich al verder trok sinds Emma haar de
belangstelling der vriendinnen, eenmaal in een booze bui, bewezen had te misgunnen.
Want hoewel ze nog altoos wel-gevleid voorstelde: ‘freule van Landschot,’ haar
logée, met wie zij pronkte als met een benijdbaar juweel, stak het haar toch, toen
enkele dames een bijkans dwepende voorkeur betoonden aan Liesbeth's lieve
voornaamheid, te betooverender tegen den grauw-groenen achtergrond van het
vaderlijk Kasteel, - waartoe de overlevering het landhuis inmiddels had verheven, en in den lichtkrans harer hulpvaardigheid.
De wijze, waarop zij een kopje aanbood, of doorboog naar een voetbankje,
onderscheidde haar reeds, meende mevrouw Quintus, en hoe wel paste bij dit zuiver
gezicht het als een kapje glad getrokken haar!
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Het werd Emma's lust zich door Liesbeth, als door een pleegzuster te laten bedienen,
en werk van Cor zelfs droeg zij op haar over zonder arg of schroom.
Maar werken wilde ze immers! En hoe loonend was het hier! Zoo dankbaar als
de palmen op de Hoven na het wekelijksch bad, zoo dankbaar leek haar heel dit huis!
En de berekening, dat zij, verzakend, het zou moeten verlaten, uit eigen beweging,
of gedreven door Emma's nukkigen wil, dat feitelijk, sinds den terugkeer der moeder
in den huiselijken kring en Jantje's volledig herstel, niets haar daar handhaafde dan
Emma's gemakzucht, en niets haar meer bond dan haar eigen, nederig geheim, deed
Liesbeth immer meer verdragen, zwijgend en met zachten lach. Och, en dan kon hij
met één woord, één oogopslag, herstellen, wat zijn kleine vrouw misdeed. Wanneer
hij dan binnenkwam en vroeg: ‘Liesbeth, heb je nog een kopje thee voor me bewaard?’
en zij, gelukkig in haar hoekje, hem van het heimelijk versch voor hem gezette treksel
schonk, of als hij na een kleinen dienst haar dankte, zuchtend tot Emma in vriendelijke
scherts: ‘Hoe zullen we het ooit weer stellen zonder Liesbeth!’
En Emma ook kon, wanneer ze wilde, vooral wanneer na dergelijke scherts de
omwenteling van Liesbeth's vertrek haar voor oogen dreigde, lief en ontroerend
dankbaar doen. En soms, had ze het te bont gemaakt, Liesbeth verweten wat Cor of
een der kinderen misdreef, verzuimde, morste of brak, soms bekende ze ongelijk en
bood bruusk als een schoolkind, haar verontschuldigingen aan. Haar ingenomenheid
met Cor, die snoepte en, sinds zij zich verbeeldde de plaats der verdwenen
kinderjuffrouw in te nemen, het huiswerk overliet, veroorzaakte herhaaldelijk botsing,
waarbij er immer twee stonden tegen één. En wijl zij van alle gebeurlijkheden,
aantijgingen en klachten zich terstond een eigen, averechtsch beeld schiep, de lezing
van de eene verdraaide tegen de andere, en zóó verbluffend jokken dorst, dat ieder
redelijk verweer doodliep in het kronkelend slob harer brutale fantasieën, was het
telkens een verrassing of zij aan het einde van zulk een dag, plotseling, zonder nadere
verklaring haar hoofd in Liesbeth's schoot zou leggen, of, fideel met Cor, zou
volharden in haar waan.
En alles, zelfs dat, kon Liesbeth op den duur beter verdragen dan de geveinsde
kwalen, hoofdpijn, zwakte, tot een vertoon van onmacht toe, op oogenblikken dat
het haar te benard werd, of wanneer zij Frans verwachtte en naar zijn deernis dong.
Als een kleine kat, flikkeroogend, stond ze op een middag, nadat de laatste bezoekster
was heengegaan, plotseling uit de sofa-kussens opgesprongen, vóór Liesbeth. In de
gang liep Zus, schreiend, omdat niemand
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haar uit de bewaarschool was komen halen, zoodat juf-zelf haar ten lest,
noodgedwongen, had thuisgebracht! Het ongeval berustte op eene nalatigheid van
Emma, die, wetend door een bezoek van Sidonie, dat Marguérite van Reenen om
verkoudheid de school verzuimde en Zus dus niet als op andere dagen onder het
geleide van Mademoiselle naar huis kon komen, vergeten had daarin door het
uitzenden van Cor te voorzien.
Maar overprikkeld van den roezigen middag, aangehitst door het misbaar der
verongelijkte buiten de deur, weet ze het Liesbeth, welke bij het bezoek van haar
zuster tegenwoordig was geweest.
‘Het kan wel zijn, dat Sied het verteld heeft, maar in elk geval heb ik het, in den
hoek bij de theetafel en tusschen al het gepraat, niet gehoord.’
‘Beken liever eerlijk, dat je het vergeten hebt!’
‘Dat jij het vergeten hebt.’
‘Ik! Moet ik daaraan denken! Waar ben jij dan voor! Op een dag als vandaag,
terwijl mijn hoofd toch al zoo moe. . . . 't Bónst!’. . . . overdreef ze met snellen greep
naar haar slapen, in slinkschen slag Liesbeth, die zij beleedigd had, in het ongelijk
duwend: het natuurlijk-ongelijk van de verpleegster tegenover de patiënte.
‘Dat zal het morgen op dit uur wel weer doen,’ meende Liesbeth, zoo vernederd,
dat elk bescheid haar te veel was.
Emma stapte uit een sjaal, die zij van de ruststoel had mede gesleept, schopte
ernaar:
‘Wat zeg je dat hatelijk! Dacht je soms, dat ik voor mijn plezier hier lig en me
afsloof met al die menschen! Als professor Strang mij niet nadrukkelijk deze afleiding
had voorgeschreven. . . .’
In een bleeken, smalenden lach barstte Liesbeth uit. Voor het eerst liet ze zich los.
Met haar handen op de heupen, haar gezicht vertrokken van drift, stond Emma,
als had ze met de sjaal ook het vleiend mom van haar lijden afgeworpen: een boos
burgervrouwtje, klein en tamelijk gezet. En niets was er, ook niet in de omgeving,
die met haar veranderd scheen, dat Liesbeth herinnerde, waarschuwde, weerhield....
Ze lachte om niet te schreien van eigen leedvermaak.
Dat zij zich daaraan had gewaagd!
‘Geloof je het misschien niet! Geen begrip heb je hoe ziek ik ben, geen begrip!
Jij . . . . och maar jij . . . .!’ Schel, Zus overstemmend, verweet ze Liesbeth haar
gezondheid, telde op haar tergende schittervingers al haar tekortkomingen, haar
gebreken en verzuimen! volkomen vergetend wie zij vóór had en op welke wijze dit
meisje, dat geen loon trok, in haar huis gekomen was, voer zij tegen haar uit als tegen
een willekeurige ondergeschikte, zuiver uit kwade luim en lust zich te doen gelden!
Liesbeth zweeg. Ze dacht: nu is het zoo ver, ik moet deze kamer uitgaan,
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en vandaag nog het huis. En omdat zij dit besluit, de laatste eer die Emma haar liet,
in nauw bewusten drang tot zelfbehoud, nog spaarde tot den allerhoogsten tijd, zweeg
ze, met immervoort dien bleeken onbestemden lach op haar versteend gezicht. Zij
stond onbeweeglijk en heel recht; tot aan de flikkerende glaskegels reikte haar geheven
hoofd.
Het geschrei in de gang was uitgetuild.
In sissende fluistering, alsof met de stilte buiten de deur de aandacht binnen zich
spitste en de spanning werd verhoogd, herhaalde Emma de onzinnige rits harer
verwijtingen, in telkens weder andere, vinniger termen. Want terwijl zij in Liesbeth's
starre, door de lage gasvlam begloeide oogen eindelijk het einde las, voelde, dat zij
haar nu nog slechts vóór kon zijn met het wachtend woord, overviel haar meteen de
schrik voor dit gewisse, hield zij, in haar slimmen onwil met alle kleine middelen
erlangs heen schermend, stand.
Zoo lag het ten laatste tusschen haar, als een handschoen, toegeworpen en niet
opgeraapt. Zij zagen beiden, dat het daar lag en vermeden het, de eene door te spreken,
de andere door te zwijgen. De vrees voor de gevolgen en daaronder het al aansluipend
berouw hadden Emma's drift reeds gebluscht; waarop zij thans nog voort joeg, was
loos vertoon van boosheid, dat, onmachtig, uitliep in stamelen en gesnik.
Liesbeth lachte niet meer. Ze keek en wachtte. Ze leek een veroordeelde zooals
zij daar, met het onvermijdelijke in haar oogen, gelaten stond.
Toen Scheffer thuiskwam vond hij zijn vrouw in tranen en de andere, buitengewoon
lang en bleek, en van ongenaakbare voornaamheid, stom tegenover haar.
Zij verliet onmiddellijk de kamer, zonder hem ook maar aan te zien, terwijl hij,
Emma's kreet niet achtend, nog een blind gebaar maakte om haar te weerhouden!
De vragende beweging zijner handen schampte af langs haar strammen rug en het
scheen of zij zóó het huis zou uitloopen.
En snel, alsof hij haar nog achterhalen kon, greep ze de trapleuning, steeg de twee
verdiepingen naar haar kamer op in één donkere vaart! Het raam stond er open, een
blouse, om den stoelrug daarvóór, woei naar binnen op den tocht. Zij sloot het raam
en zakte neer op dien stoel, de blouse op haar schoot.
Over de daken daalde de blauwe schemering, lager in de lucht vlotte nog rood....
Liesbeth huiverde ineen, onderging de kamerkilte, als iemand die bezweet is
geweest. En alsof ze eigen warmte trachtte te bewaren, zoo krampachtig sloot zij
zich af met haar gekruiste armen, als ijzeren bouten voor haar borst. In de
hooggetrokken schouders lag haar hoofd gedoken, alsof het zich in angst verstak.
Zij keek naar de gaskachel.... die kon ze wel aansteken....
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Maar ze bleef roerloos en de gedachte, alweer door een andere verdrongen, zette
zich niet.
En plotseling sprong ze op. Wat zat ze daar! Waarom zat ze er? En waarop wachtte
ze nog! Was zij het werkelijk, die hier, in dit vreemde huis, in Emma's huis, nu al
weken, al een maand te bedelen liep! Die zich liet vernederen en beleedigen om dien
eenen drup uit haar vol glas, duldde en verdroeg, en nog haar hand ophield om het
afval van haar geluk!
Ze rilde van schaamte en armoe, tusschen haar vingers dropen de tranen tot in haar
mouwen neer.
En ze had geen begrip, wat ze nu beginnen moest.
Werktuigelijk ging ze weer zitten, het was meer hangen dan zitten wat ze deed;
met het voorhoofd op haar, den natten zakdoek omballende, vuisten gedrukt, zocht
ze aan de ronde stoelleuning steun.
Nu waren ze beneden samen. Nu vertelde zij hem op haar leugenachtige manier,
die elk nadeel in haar voordeel omzette, wat er gebeurd was, waaruit het min getwist
ontstond. Zus.... en Marguérite, die, dat behoorde Liesbeth immers te weten, de
school verzuimde.... Nu was zij weer de kleine patiënte, welke men vóór alles moest
ontzien, en Liesbeth de tactlooze verzorgster. Nu troostte hij haar; als een duif kon
ze schuilen aan zijn schouder en ze wist, Liesbeth - ze beet in haar pols om zich te
beheerschen - ze wist, hoe hij haar dan kussen kon.... haar haren over zijn handen!
Mogelijk overlegden zij thans samen, hoe haar, omwonden en zóó dat daaraan
geen schijn van ondank kleefde, te doen verstaan: dat zij nu beter kon worden gemist,
wijl alle opwinding Emma schaadde, en hoe men, na haar vertrek, in de leemte zou
voorzien?
Tusschen de zwarte schoorsteenen staarden haar oogen naar de leege verte. Haar
verbeelding zag de schemerige landen en de stille bleeke lucht boven de Hoven....
Maar ze verlangde niet.
Misschien ook - mild doorgloorde haar de enkele kans - misschien ook zou hij,
Emma kennende, niet onvoorwaardelijk hechten aan haar verhaal, en geen partij
kiezen?
Wanneer hij dan, nadien, hààr lezing vroeg....
Wel afgesloten van het huis lag deze kamer, geen gerucht drong er door. Hoe
gemakkelijk zou het zijn met hem te spreken buiten Emma's tegenwoordigheid.
Onder vier oogen.... Liesbeth, bevend, zag de zijnen. En de haren spiegelden zich,
vast en vertrouwend. Hij en zij. beiden redelijk, begrijpelijk, als ernstige menschen.
Och, zij zou Emma niet eens behoeven te beschuldigen.... daarbij telde Emma eigenlijk
ternauwernood! Een kind, waarmee men geduld moest hebben, tegen wie men feitelijk
altijd toegeeflijk, de minste, moest zijn. Daarin was zij wel
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te kort geschoten. O, maar bij Frans, samen met hem, zou zij dat niet ontkennen!
Het leek haar op eenmaal zoo licht: voor hem iets te belijden, en schuldig te staan.
Het leek haar een laatste geluk!
En terwijl zij zich hierin, als in een schouwspel, al inniger verdiepte, weer opstond,
het gordijn liet vallen, de lamp aanstak en zich wiesch, geraakte Emma's figuurtje
op den achtergrond en buiten gevecht. Totdat zij voeten hoorde schuifelen op de trap
en - snel overwegend: Cor, die mij komt halen, ze mag niet zien dat ik geschreid
heb! - de deur opende voor Zus.
‘Compliment van Vader en of u, als u naar beneden gaat, alsjeblieft eerst even bij
Vader in zijn kamer wilt komen; en Mama vraagt, of u komt eten?’
Het kind deed haar dubbele boodschap kort, zonder den drempel te overschrijden,
en keerde met popelend klein geweten, dat van tante Liesbeth de berisping duchtte
om haar wangedrag in de gang, ijlings weder terug.
En misschien was het door dit afgemeten optreden van het in andere
omstandigheden vermoeiend-aanhankelijk kind, dat Liesbeth onthutst weder de
scheiding voelde, de macht van het gezin beneden, en haar eigen eenzaamheid. En
zij vroeg zich af, al in het donker met haar hand nog aan het kettinkje van de gedoofde
lamp, of zij nu gehoor moest geven? .... of beter deed boven te blijven, te bellen, en
aan Cor te berichten, dat zij niet aan tafel kwam?
Het werd haar duidelijk, dat zij door dezen weerstand een voordeel zou behalen.
En Emma straffen.... Maar wat raakte haar Emma en waarom Frans, die haar nimmer
misdeed, te treffen in zijn nauw toerekenbare vrouw! De opdracht, gelijk ze haar
door Zus was overgebracht, verschoot van kleur als een geheimzinnig lichtend erts,
dat zij langs alle zijden bekeek. Indien hij haar nu bijviel.... Emma openlijk en
gestreng, recht deed?.... En beiden haar daarop verzochten, dringend verzochten, te
blijven?
Ook dit tooneel voltrok zich voor haar starren blik, terwijl zij op het portaaltje
tastte naar de trap. Fnuiken zou hij Emma! Emma, of haar? de verzorgster, die
zichzelve had aangeboden en ongeschikt bleek voor haar taak; de derde, die week....
Wanneer hij dit dan wilde.... haar tegentrad als een rechter met stugge plooi om
den mond en staal in zijn oogen.... O dan nog! Alles was beter, wist ze plotseling,
dan de stipte voorkomendheid der vergane weken!
Los van de leuning liep ze de trappen af, in wonderlijke zweving, alsof er nu iets
lang-verbeids stond te gebeuren. Hij mocht haar smaden,
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pijn doen met woorden, kwetsen, wonden, al hief hij de hand op.... Zij kromp en
richtte zich weder. Ademloos stond ze aan zijn kamerdeur en een hunkering sloeg
door haar leden als een koorts.
‘Ja.’
Meteen opende hij de deur.
Het was toen opeens anders.
Scheffer ontving haar met een natuurlijken eenvoud, die het, in Liesbeth's
verbeelding tot een ramp opgedreven voorval terstond binnen zijn perken terugdrong.
‘Och,’ zei hij, terwijl hij haar aan de hand een schrede in de kamer trok en met de
andere de lamp, waaraan zij haar hoofd had kunnen stooten, opduwde, ‘wat spijt me
dat! Ik ben heel boos op Emma geweest, heel boos. Al tracht zij mij dit nu bijzonder
deerniswaardig voor te stellen, ik begrijp - ten slotte verraadt ze altijd zichzelf voldoende hoe onredelijk en onrechtvaardig zij zich weer heeft laten gaan. Als jong
meisje had ze al zulke driftbuien en nadat ze zooveel maanden als patiënte is ontzien,
werd het er niet beter op. In haar hart meent ze er niets van, dat wou ik je zeggen.
Ze kan je, evenals ik, niet dankbaar genoeg zijn. En dat is ze ook. Nu heeft ze berouw
en wil alles doen om het te herroepen. Toe, ga even - ze is nog in de voorkamer naar haar toe, en vergeef het haar.’
Hij liet haar koude hand, welke hij gedachteloos in de zijne had gehouden, glippen,
wachtte weif el-lachend....
In een domper van teleurstelling stond ze.
‘Kom,’ drong hij hartelijk, zacht verschertsend wat hem verdroot, ‘ze is overtuigd
van haar ongelijk, en dat zal ze je zeggen ook. Daarmee is zij. wanneer het er op
aankomt, gul genoeg. Beschouw haar nog maar een beetje als patiënte, ze leed
zooveel.’
Zijn weeke stem, die haar toegeeflijkheid voor Emma inriep, enkel voor Emma,
maakte haar willoos. Ze wist nauwelijks meer wat er gebeurd was, en wat ze had
verwacht. Ze vond alles goed.
Strak knikte ze.
‘Dank je,’ deed hij ernstiger, wijl hij meende te bespeuren hoe zwaar deze luttele
verloochening haar viel. ‘Ik zou het ellendig hebben gevonden als dit.... onbeduidend
geval verwijdering tusschen ons had gebracht. Ellendig!’
Hij opende haar de deur weer. ‘Ik blijf nog een oogenblik hier. En dan gaan we
gezellig eten en denken we er niet meer over. ‘Wat?’ Hij trachtte haar vluchtig in de
neergeslagen oogen te zien.
‘Neen,’ zei ze kort.
Des avonds waarschuwde hij Emma nogmaals zich in het vervolg van
schermutselingen met Liesbeth te onthouden: ‘Zij trekt zich zoo iets meer aan dan
jij voelen kunt.’
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Hij sprak zelden op dien toon tot haar, aan wie redeneering verspild was. Al vóór
zijn huwelijk had hij geweten, dat geen betere vervulling hem daarin geworden zou
dan die van den eersten dag, en geen andere voldoening hem wachtte dan de vreugd
haar te verwennen.
Emma zat op den rand van het bed, haar bloote bruine voeten speelden met de
roodflanellen slofjes, die ze aan de kleine gelijke teentjes opschepte en afstiet.
‘Begin je daar nu weer over?’ pruilde ze, met rimpelenden neus tusschen de
haargordijntjes.
Het rood van de lampekap kleurde haar, uitdagend zat ze op den schommel van
haar handen, en wiegelde.
‘Ik kan het je nooit genoeg inprenten.’
Hij zag om van de waschtafel, waarvoor hij stond, en naderde haar, met de lange
handdoekslip tusschen zijn wrijvende vingers.
Haar oogen lachten, ze snoof in de lucht en blies een zonderling brieschend gerucht,
als een zucht, door haar neus.
‘Je bent een ouwe zeur,’ zei ze.
Tusschen vinger en duim vatte hij de bolle neusvleugels, neep.... En tegelijk greep
zij zijn volle, naar zeep geurige hand, liet zich achterover zakken in de kussens.
‘Kind toch!’
‘Lijzebetje is ook een zeur.’
‘Dat mag je niet zeggen. Bovendien als Liesbeth vertrok, wie zou haar het meest
betreuren?’
‘Jij!’ plaagde ze. ‘Ontken het als je durft!’
‘Ik ontken niets,’ gaf hij toe, bedaard haar beenen binnen bedboord keerend en
dekkend met de dekens. ‘Ik vind haar een heel lief meisje en het zou mij bijzonder
spijten als ze weg ging.’
‘O, zooals je dat zegt, met dat gezicht! Neen, wanneer ik ooit jaloersch was geweest,
zou ik nu getroost zijn! Je bent een schat!’ dolde Emma, Zoo hoog en hel, dat Liesbeth
boven haar kon hooren; en met den overmoed en de zelfzucht harer bedorven natuur
stelde zij zich in gemoede Liesbeth's verblijf in hun midden vóór als een gunst, die
zij haar verleende. ‘Ik zal zoet zijn, hoor, en dan mag ze net zoo lang blijven als ze
wil.’
‘We moesten,’ mijmerde hij, zonder Liesbeth in zijn gedachten een bepaalde plaats
toe te kennen en meer in het algemeen erkentelijk jegens menschen, welke zich geven
aan andermans belang, ‘haar eens een klein genoegen weten te doen, waaruit zij dan
meteen afleiden kon hoezeer wij haar waardeeren. Is er niet een concert hier, of in
Arnhem, waar ik met haar heen zou kunnen gaan?’
‘Ik zal morgen in de krant kijken,’ knikte Emma, gewichtig, de getrouwde vrouw,
die het jonge logéetje wat gunt.
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Hij stond op van den bedrand, sloeg den stuivenden handdoek voor zich uit en hing
hem over het rekje.
‘We zullen haar ook een cadeautje geven,’ boog Emma met beschermend stemmetje
zich neer naar de ondergeschikte: ‘een broche of zoo iets, en dat mag Jantje dan
geven, omdat hij ziek is geweest.’
‘Goed kindje.’
Hij bukte zich over haar, schoof heur haren terug en kuste haar. Haar beide armen,
warm al uit de schacht der dekens, sloeg ze om zijn hals. Hij kuste haar voorhoofd
en de kuiltjes in haar wangen, haar oogen kuste hij dicht. Zij trok zijn wang op haar
mond, fluisterde in een gesmoorden lach aan zijn oor: ‘Mannie, heb je mij ooit wel
een “heel lief meisje”. gevonden?’
Hij omklemde haar kin, dat ze schaterde. ‘Nooit, rakker, nooit!’
Op haar vochtig mondje, rood in het teere vleesch, kuste hij haar wild.
Nadat de eerste ontgoocheling aan Liesbeth voltrokken, en de bittere droes bezonken
was, richtte haar ontvankelijke geest zich weder op aan dezelfde ervaringen, die haar
hadden neergeslagen. Van het kort gesprek bleef, dat hij zijn vrouw was afgevallen
en haar in het gelijk had gesteld. In den toon, waarop hij dit deed, hoorde zij niet
meer den milden onderklank, het stil pleidooi, dat zich in de uitspraak plengde, slechts
der woorden engere zin, hààr tastbaar voordeel, bleef haar bij. En haar hand had hij
genomen, terwijl hij tot haar sprak....
En boven dit alles uit groeide één machtig besef, dat haar sterk en vrij maakte:
haar haat tegen Emma. Nu peilde ze haar, nu zou ze haar voortaan altijd zien met
dien uitgerekten hals en wreed verwrongen mond, en geen lieflijke schijn, geen lach
zou haar langer vrees aanjagen. En nu wist ze ook, dat deze vrouw voor dezen man
nooit meer kon worden dan die schijn, dat hij bij haar te kort kwam! Mocht zij dat
dan niet aanvullen, onbeschroomd, want zonder iemand iets te ontnemen!
De schaamachtige terughouding, welke haar tot heden had beheerscht, leek haar
een dwaling. Zij zat niet meer zwijgend tegenover hem en vermeed niet langer hem
aan te zien. Aan tafel vroeg zij zijn meening omtrent de boeken uit zijn kast, die zij
vrijmoedig weghaalde en terugzette. Ze gaf inhoud aan elk samenzijn, sprak
onbevangen over een algemeen belang, en giste naar zijn opvatting in zaken, welke,
langs de eene of andere zijde, aan zijn werkkring raakten, en waarop hij dan
onwillekeurig, ontkennend of bevestigend, dieper inging. Het buitenleven had haar
tijd gelaten na te denken; door den vertrouwelijken omgang met haar vader was zij
geleid en ontwikkeld; ze dacht helder en vormde gemakkelijk haar zinnen.
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Liesbeth voelde het met een verlichting alsof ze terrein won: ze boeide Frans!
Het werd een dagelijksche winst Emma, die weinig belangstelde en gaapte bij
verhandeling en redetwist boven haar vermogen, buiten het gesprek te dringen. Zij
gaf zich geen rekenschap van haar streven, met een vreemden harden wil kampte ze
om haar verholen geluk.
En Emma, schoon in het oogloopend vriendelijk na het laatste geschil, verweerde
zich met haar wapens, haar goed recht op den man, die den ganschen dag tusschen
haar beiden te kiezen kreeg, en haar natuurlijke macht op dien man. Met vrouwelijk
instinkt begon ze Liesbeth's toeleg te doorzien en, hoewel zij van dit vermoeden niets
blijken liet aan Frans, omdat deze, erin betrokken, bewust en lichtbevangen tegenover
de andere zou staan, terwijl juist zijn argeloosheid haar beschermde als een schild,
noch aan Liesbeth, welke zij met haar grif vertrouwen verfijnder wist te kwellen dan
met achterdocht of ijverzucht, weerstreefde ze in het verborgen met alle vlijmen van
haar gewet vernuft, ontstond daar allengs tusschen de beide vrouwen een bedekte
krijg, niet om een inzet te winnen, maar om elkander nadeel toe te brengen.
Liesbeth zag op noch om. Zij was onderhoudender naarmate Emma, wier
gezondheid met den dag verbeterde, bekoorlijker werd, zij kocht nieuwe kleeren om
de andere te troeven, en na elken tegenslag gordde zij zich aan.
Onder invloed van de lucht, waarin ze nu dagelijks wandelen mocht, bronsden
Emma's wangen.
Soms gingen zij met hun drieën. Dan nam Emma Frans' arm en liep Liesbeth
ernaast. En zij meende, dat de menschen, welke zij aldus tegenkwamen, haar de
schrijnende spijt aanzagen, en lachte den ganschen weg over.
In deze opwinding namen de geringste kenteekenen een buitengewonen omvang
aan. Zóó terneergeslagen als zij nimmer geweest was keerde zij zich nu af, wanneer
Frans, door Emma opgemonterd, in haar tegenwoordigheid zijn vrouw kuste of
streelde door het haar, zóó overstelpend blij, dat ze had kunnen jubelen, ving zij zijn
warmen blik, wanneer bij toeval hij en zij elkander verstonden, of hààr kwinkslag
hem beviel. Het maakte haar tot schreiens dankbaar, dat hij thans in zijn welgeordend
huis, waar altijd bloemen stonden, de kinderen gedijden en niets de goede stemming
verstoorde, rust en voldoening vond, en ze sloop elken avond rampzalig naar haar
kamer, hoog en afgelegen als een dienstbodenvertrek, nadat Ze, in de rood
doorschemerde slaapkamer, waar het koper van de bedden blonk en de kanten strooken
lijstten om Emma's donker hoofd, man en vrouw te zamen gelaten had.
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‘Frans en ik hebben overlegd,’ begon Emma, terwijl ze met broertje, als een kind
met een pop op schoot, dodijnde in de kinderkamer: ‘dat hij vanavond eens met je
naar het concert moest gaan, als je er lust in hebt?’
‘O, neen, voor mij niet,’ wees Liesbeth, al geprikkeld door de welwillende wijze
waarop Emma haar noodde, bruusk af, ‘voor mij niet.’
‘Jawel, dat moet je nu maar eens doen. Beetje afleiding.’
‘Vindt je, dat ik die noodig heb?’
De vraag ontviel haar scherp van achterdocht, wijl elk woord van Emma een
bedoeling leek te omhullen.
‘Noodig? Nu ja, jij neemt alle dingen zoo filosofisch. Iedereen wil op zijn tijd wel
een verzetje. Tot nu toe zag je hier nog niet anders dan ziekenkamers en, al ben je
geen gewone logée, je begrijpt, dat wij je, als het voorkomt, toch graag eens wat
aandoen.’
‘Ik waardeer het zeer,’ zei Liesbeth ondoorgrondelijk, ‘maar het is heusch
onnoodig.’
Eenzijds trok het haar: samen met Frans een zaal binnen te komen, daar - zij wist
al wat zij aandoen zou - naast elkander te zitten in de stilte, dicht, dichter dan ooit,
een ganschen avond lang; anderzijds benauwde haar de kunstmatige opzet, die voor
hem, Emma liet het nadrukkelijk uitkomen als een genoegen aan haar, wellicht een
opoffering inhield?
‘Het lijkt me voor Frans nogal een bezwaarlijke opdracht,’ sprak ze langzaam uit.
‘Voor Frans?’ lachte Emma, terwijl haar oogen onder de wimpers uitvonkten, ‘hij
vindt het juist prettig, zegt hij - hij plaagt me altijd graag - om met een elegante jonge
dame aan zijn zijde naar Tivoli te mogen gaan.’
Liesbeth weerstond den blik.
‘O. Nu, als ik hem het genoegen kan doen voor die elegante jonge dame te
fungeeren, dan is het mij best,’ stemde ze lusteloos toe, het verstelwerk, dat Cor
slordig onderhield, opnemend en een loshangenden knoop bevestigend. Emma draaide
krulletjes van Fransje's flossig haar.
‘Ik kan er me niet indenken,’ ging ze over op een ander onderwerp, terwijl Liesbeth
zwijgend en gehaast den draad doortrok, ‘dat ik ooit weer zelf over die nare dingen
zal moeten gaan.’
‘Me dunkt, je bent veel beter, niet?’
‘Dat lijkt meer dan het is,’ herriep de andere aanstonds, terugleunend in haar stoel,
‘en als dat er nu weer bij komt....’ Zij staarde.
‘Wat?’
‘Och niets, vertel ik je wel eens.’
In Liesbeth's gebogen hoofd bevolkte zich een zaal. Zij hoorde de gonzing en de
zoete warmte kwam haar tegen. En ze zag de kleinsteedsche
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gezichten zich omwenden in het overvloedig licht naar den ingang, hooge deuren in
den zijwand, waardoor zij met Frans binnentrad. Het was zoo heerlijk: koel te groeten,
alsof ze daarmede den afstand vergrootte, die het bijzondere van hun
te-zamen-behooren tot een nog vaster en vertrouwelijker gedeeld-bezit maakte, en
zóó samen tusschen de rijen, als langs een eerewacht van oogen, schuifelend te
gaan....
Zou men iets vermoeden.... iets, wat niet was, maar toch zou kunnen zijn? Gepraat
werd er altijd, gegispt en stil benijd.
Was daarin niet reeds een begin....
O, maar dat mocht ze toch nooit willen! Hoe zou het Vader grieven, indien er ooit,
in dezen zin, gesproken werd over een van zijn kinderen. Al zou hij er nimmer één
letter van gelooven, en al ware er ook geen schijn van waarheid in!
En hoe vaak had Mama gezucht, op haar eigen, ijl-bespiegelende wijze, terwijl
haar handjes, blank en blij, accoorden spanden op den tafelrand: ‘Dans le monde,
mes enfants, il faut éviter même l'apparence.’
Fransje was op Emma's schoot ingesluimerd.
‘Zal ik hem in bed leggen?’ vroeg Liesbeth, zich losschuddend en de pluizen
kloppend van haar zwarten rok. Emma knikte.
Nog altijd wekten de warmte en de geur van den jongste, zoodra zij hem in haar
armen tastte, in Liesbeth een aandoening, verwant aan die, welke zij de eerste maal
in Frans' kamer fel had ondergaan; doch naar mate de man sterker in haar leven
drong, verzwakten haar gevoelens voor het kind.
Emma rekte zich en geeuwde:
‘Slaapt hij door?’
Zijn hoofdje, als een perzik in haar holle hand, schoof Liesbeth hem in het bedje,
trok behoedzaam haar vingers er onder uit.
‘Ja. Zeg,’ zei ze, zich eensklaps omkeerend als op een inval: ‘waarom zou jij
eigenlijk vanavond niet eens mee gaan? Dan laat je het rijtuig in de pauze
terugkomen?’
‘Hoe verzin je 't!’ Het was een ongerijmdheid, Emma nauwelijks een antwoord
waard. Hoe weinig begreep Liesbeth haar toestand! En terwijl zij korzelig de
schouders ophaalde en Liesbeth, zonder aan te houden, weer plaats nam en haar vuist
stak in een kapotte sok van Frans, werd haar argwaan wakker: waarom zou Liesbeth
liever niet gaan samen met Frans? En langzaam, sluw, de andere doorzoekend met
haar zwarten blik zei ze:
‘Frans zou plaatsen bespreken bij mevrouw Quintus; dat is gezelliger voor je dan
met hem alleen te zitten.’
In Liesbeth's gezicht bewoog niets. Ze hief de sok tegen het licht:
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‘Ja,’ herhaalde ze afgetrokken, ‘dat is gezelliger.’
----------------Op het koffie-uur kwam Scheffer laat en overhaast thuis, groette vluchtig en duwde
Jantje, die hem besprong, met een kus op zijn haar af.
‘Was 't druk op het kantoor?’ vroeg Liesbeth, op een in-bezitnemenden toon, als
betrad zij met deze vraag een haar in het bijzonder behoorend terrein.
‘Ganz gewaltig.’ Hij streek zich over het voorhoofd. ‘Wat is er? Visch?’
‘Garnalenschelpen,’ zti Liesbeth, de huisvrouw, die het wist en nauwlettend zorg
droeg, dat de gerechten naar zijn smaak waren.
‘Gelukkig, dat eet vlug, want ik moet onmiddellijk weer weg.’
‘Hè!’ pruilde Emma, zijn hand streelend.
Na een kwartier, waarin hij zwijgend voort at, door Liesbeth zóó beknopt bediend,
dat haar voorkomendheid zich nergens opdrong, wachtte hij met zijn kopje in de
hand een oogenblik vóór den slok, om te zeggen, plotseling, als in herinnering:
‘O ja, dat is waar.... Liesbeth, het spijt me, maar ik kan vanavond niet met je naar
het concert gaan. Had Fmma je er al over gesproken? Ja? Zoo, dan spijt het me
dubbel. Ik moet morgen vroeg naar Brussel, voor een conferentie, en nu kan ik mijn
avond niet missen met het oog op het kantoorwerk, dat voor mijn vertrek geregeld
moet zijn. Je houdt het mij ten goede? Ik hoop op een volgende maal.’
Wat haar het eerst inviel, zei ze maar: ‘O, er zal nog wel eens een concert zijn,’
en eigenlijk pas tegen den avond greep haar de teleurstelling, dat hij deze kans haar
te vergezellen, om welke reden dan ook, verijdeld had.
Meewarig hoofdschuddend spotte Emma, en haar beklag wierp op Liesbeth den
schijn zich in het vooruitzicht te hebben verheugd:
‘Poor thing!’
En zóó fel trof ze doel, dat de andere, haar voorbijziende, een plotselinge
achterdocht, welke haar zelve als een slang bekroop, in woorden durfde om te zetten,
Emma's overmoed bestokend met haar eigen angst. Om de vraag heen tastte ze, en
niets in haar edel fijn gezicht verried wat in den krater van haar arm hart kookte:
‘Is.... dat scheidingsproces van.... die mooie mevrouw - hoe heet Ze - al
afgeloopen?’
Hij nam een banaan en scheurde in vieren de schil van het vleesch.
‘Neen,’ bekende hij, na een onmerkbare aarzeling, ‘daarvoor moet ik juist naar
Brussel.’
‘Is ze daar?’ Op haar adem fladderden de woorden.
Hij keek haar nu aan:
‘Neen,’ zei hij nogmaals, ‘ze woont in Parijs; in Brussel tref ik haar
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broer;’ - hij haalde zijn vingerdoekje door den ring - ‘het is mogelijk, dat wij dan
samen nog naar Parijs doorreizen. In dat geval sein ik jelui morgenavond.’
Hij stond op.
Emma's gezicht was strak getrokken, de neus, dieper omgroefd, stak groot naar
voren. Toen ze bemerkte dat Liesbeth haar van terzijde gadesloeg, schudde zij het
hoofd als een natte poedel, wat ze deed wanneer een gedachte haar drukte, en lachte
hel op:
‘Ik heb dat malle mensch hier met Kerstmis ten eten gehad,’ vertelde ze als terloops,
maar met iets onbeheerscht-uitdagends in haar schrille stem, ‘de volgende dag zaten
we hier nog in een odeur....!’ Liesbeth herademde. Dat, wat ze niet overzien kon,
week verder weg.
‘Adieu dames,’ groette Scheffer, de kamer in, uit, en weer-in loopend, met zijn
hoed op en een zwart lederen map onder den arm.
‘Mocht er hier soms een telegram bezorgd worden, laat dat dan op het kantoor
brengen. Goede middag. Dag jongens.’
‘Dag Pappa.’
Door de wit-verlichte straten van een groote stad, waar, tusschen de glimmende
rijtuigen, weelderige vrouwen puntig tripten, de rokken eng om de heupen, de oogen
achter wazigheid van sluier en kant, doolden Liesbeth's gedachten, als arme kinderen
om. Zij vreesde niet iets bestemds, maar alle vrouwen, en zelfs mannen, met wie
Frans bij toeval in aanraking kwam, benijdde ze met zulk een verterenden naijver,
dat zijn verhouding tot Emma - die er nu eenmaal was, en onscheidbaar behoorde
bij haar lot, - haar in vergelijking dragelijk scheen, gelijk een pijn, waaraan zij zich
reeds eenigermate had gewend. Want Emma, die alles bezat, kon haar niets meer
ontnemen; de anderen wel, van het overschot.
Zoodra zij een naam hoorde, verbond zij daaraan het beeld van een bovenmatig
boeiende of bevallige persoon, totdat in den regel de werkelijkheid deze voorstelling
logenstrafte, en dit haar verlichtte en geruststelde. Van de kleurlooze kleine
machineschrijfster op het kantoor had zij langen tijd een zóó meedoogenloos gevleid
portret omgedragen, dat zij in zenuwachtig lachen uitbarstte, toen zij, op een middag
met Emma Frans afhalend, het sproetig meisje in haar hoekje van achter heur ratelende
verschansing opduiken zag. En de onbekende mevrouw Rupke, wie bovendien een
roep van schoonheid omhing, en die bij Frans bescherming zocht, werd bij elke
herinnering haar mededingster.
Zij was liever voor Emma, onbewust, sedert zij van haar geen onmiddellijk gevaar
duchtte, en sliep vlugger en vrediger in, nu zij haar beneden, in het dubbele ledikant,
alleen wist. En ook Emma, hoewel ongedurig en
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vreesachtig zonder man in huis, toonde zich zachter gestemd jegens Liesbeth, alsof
zij thans te zamen iets droegen, lotgenooten in één gemis.
Na twee dagen, welke langer duurden dan zij waren, seinde Frans uit Parijs, dat
hij nog twee volgende afwezig moest blijven.
Het bericht scheen Emma, die na zijn vertrek, morgen, middag en avond op de
rustbank had verdroomd, sollend met broertje in haar armen of slaap-kindje-slaap
spelend met de groote Zus, plotseling tot verzet te prikkelen. Zij werd uitgelaten
vroolijk en onder dezen dwang verouderde haar gezicht. Zij vertelde Liesbeth, in
schijn van intimiteit, grapjes uit haar huwelijksleven, verzonnen of opgesmukte
verhalen, waarin zij argeloos uitkwam als de aangebeden vrouw van een trouw en
hartstochtelijk liefhebbend man. Zooals een goochelaar het kaartspel vóórschuift en
de kaart laat trekken die hem dient, zoo schoof ze haar de bewijzen van zijn liefde
voor, en Liesbeth - eigen troost vindend in Emma's gebreidelde zekerheid en beducht
in deze dagen de goede stemming te verstoren, - richtte vraag en antwoord naar
Emma's wensch en wil.
Overdag vond ze een uitvlucht. Zij deed Frans' stoffige heerenkamer reinigen, liet
al de boeken door haar handen gaan, ordende ze op de propere planken en maakte
een register voor elke groep. Zij droeg zorg, dat geen voorwerp uit zijn bereik werd
gezet en geen papier van plaats verlegd, en de eerste sneeuwklokjes, door Zus en
Jantje van een wandeling meegebracht, schikte ze in een vaas op zijn schrijftafel. De
arbeid sterkte haar, de wetenschap, dat hij nog niet komen kon, stilde haar verlangen
naar zijn komst; zóó, dat zij ten leste zijn terugkeer, die weder nabij zou brengen wat
tijdelijk ver-af en onwezenlijk was, wel even bang vreesde als begeerde.... En ze
vroeg zich, in deze dagen der bezinning, die als mijlpalen stonden in de rustelooze
reeks, soms af: hoe lang zij dit leven- als-een-straf nog zou kunnen harden, eer zij
den moed vond naar huis terug te gaan.
Dan trachtte zij door redeneering zich te genezen en enkele, haar minder lieve
eigenschappen, tijdens dit huiselijk verkeer in Frans opgemerkt, hield zij zich voor,
als goede gronden om hem minder lief te hebben. Zij rafelde zijn karakter, om er de
kleine feilen uit te pluizen, en was voldaan met elke vondst. En somtijds gelukte het
haar, nu zij hem niet zag, zijn stem niet hoorde, op deze wijze haar gevoelens te
ondergraven.
Maar op den bestemden avond van zijn tehuiskomst ontviel haar weder alle rede,
erkende zij slechts nog één belang: of hij verrast zou zijn met de opgeruimde
studeerkamer? En geen andere schroom bekroop haar dan deze: bij het weerzien
tusschen man en vrouw getuige te zullen zijn. Dezelfde verlegenheid, welke haar op
de Hoven bij Vader en Moeder's hereeniging de kamer had uitgedreven, drong haar,
doch nu met zulk een bitteren smaak in den mond....
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Ze zei, na het eten naar Sidonie te willen gaan.
En Emma, tevreden, dat Liesbeth haar plaats zoo bescheiden begreep, kleedde
zich in het wit met twee fel-roode anjelieren op haar snel bewogen borst, en pronkte
achter het twinkelend theeblad, terwijl Liesbeth wegsloop door het tuintje.
‘Madame is in haar kleedkamer,’ verwees haar Mademoiselle, die de trap afkwam
met Olga's bril, waarvan ze het scherpe boogje, dat den neusrug kwetste, al pratend
met een wollen draadje omwond.
Liesbeth, op haar teenen om Ben niet te wekken - hoe goed kende zij dit huis en
hoe veilig voelde ze er zich, alsof ze op deze kinderen eerlijk recht had! - liep de
bovengang over en keek om een deur. Het blij gefluister: ‘tante Liesbeth!’ ging als
een wachtwoord van kamer tot kamer. Bijoute stond al dadelijk op haar bloote beenen,
haakte zich aan haar arm. Joost zuchtte diep: ‘Gelukkig, dat we nog niet sliepen!’
en op Olga's bleek neusje zag ze het roode kerfje van den boozen bril.
‘Cht, cht, anders mogen we niet van Mademoiselle,’ kwam Piet, graatmager in
het wijd hansop, zijn goor gezicht glunder verbreed. Door het traliehekje stak Hetty's
zoet mondje.
‘Cht, cht, dag mijn lieve jongens!’
‘Dag tante Lies.’
‘Tante,’ fluisterde Joost, ‘waarom ben je niet meer bij ons?’
‘Waarom?’ weifelde Liesbeth, bedachtzaam of ze zich verraden kon en zich te
verantwoorden had ook hier: ‘Je weet toch wel, dat Jantje ziek was en tante hem op
moest passen?’
‘Die is al lang beter,’ knikte Joost beslist.
‘Kom je dan nu weer bij ons?’ vroeg Marguérite onomwonden.
‘Mama is nu immers bij jelui.’
‘Mama,’ herhaalde Piet, op een toon alsof die in het geheel niet telde.
‘En’ - verviel zij maar gauw in scherts - ‘er is hier toch hoop ik niemand ziek?’
‘De mama van Jantje en Zus is er toch ook,’ merkte Bijoute spitsvondig op.
‘Ja, maar die heeft niet een Mademoiselle om haar te helpen.’
‘Bent u dan de Mademoiselle, tante?’ Piet vond dit een heldere gevolgtrekking,
verwachtte bijval....
‘Als ik jelui nu eens één voor één toedekte, en als we dan allemaal onze oogen
braaf dicht deden?’
‘Hè, nu al!’
De tweelingen wilden wel. Ze legden zich eindelijk allen gedwee. Alleen Bijoute,
op haar koude beenen, glibberde stout de gang mee over tot aan de deur van Mama's
kleedkamer, en keerde toen met een paar groote sprongen terug.
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‘Entrez,’ riep Sidonie, meenende dat het Mademoiselle zou zijn.
Zij schoof een vloeiblad over den brief, waaraan zij, bij het licht van een kristallen
lampje met bruingeschroeide kap te schrijven zat. In haar oogen dook de scherpe
glinstering, alsof zij in een heftig gesprek werd gestoord, achter de wimpers, toen
Liesbeth nader trad en haar, naar zij meende, onderzoekend aanzag. Maar Liesbeth
was dermate vervuld van eigen verwachting, dat aan haar onbestemd-starenden blik
zelfs dat, wat zij onwillekeurig fixeerde, gelijk een redenaar die zijn gedachten
verzamelt, vreemd bleef. Zij nam plaats op de versleten kanapé.... en eindelijk bracht
een groene rok, welke over de leuning hing, haar op de vraag: of Sidonie die japon
te St. Moritz veel gedragen had?’
‘Jawel, soms.... 's avonds kleedde men zich er nogal.... Blijf je theedrinken? Menno
is gaan kegelen.’
‘Wel-ja,’ knikte Liesbeth langzaam, alsof de vraag haar verraste en zij zich bezon.
‘Dan gaan we naar beneden,’ besloot Sidonie terstond, den vergulden sleutel van
haar schielijk dichtgeklept bureautje al in de hand: ‘ga maar vast, ik draai de lamp
uit.’
Beneden in de serre, waar de meubelen op hun oude plaatsen waren teruggezet,
nam zij weder de leiding:
‘Waarom ben je van de week niet met mevrouw Quintus naar het concert gegaan?
Zij vond, dat de Scheffers haar dat wel hadden kunnen vragen.’
In de stroef herlevende herinnering, - hoe lang geleden leek haar de avond vóór
zijn vertrek! - zei Liesbeth onverschillig: ‘Daar is geen sprake van geweest, Fr....’
zij zette den naam door: ‘Frans had met mij zullen gaan, maar hij kreeg verhindering.
Toen verviel het vanzelf.’
‘Het moet heel goed zijn geweest.’
‘Zoo.’
‘En vol. Is Scheffer al terug?’
‘Nog niet. Misschien.... vanavond.’
Door de reet der gele gordijnen had ze de zijramen van het andere huis verlicht
gezien en zóó gespannen was haar aandacht, dat ze de straatgeluiden tot in de verte
onderscheidde, in trilling geraakte als een windharp bij het geringst gerucht....
Zij hoorde eerst weder toe, toen Sidonie, na enkele vragen welke zij op geluk
beantwoord had, opmerkte:
‘Emma ziet er minder goed uit dan ze gedaan heeft.’
‘Soms, het is heel verschillend.’
‘Het zou mij niet verwonderen, als er weer wat in het verschiet was bij haar.’
‘Wàt....’ Het was geen vraag, enkel een kreet, zoo zacht als een kreun.
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Als een veelkantig geslepen steen flikkerde het bloot vermoeden voor haar oogen,
en donkerrood bloosde ze, klamwarm over haar gansche lijf.
‘Heeft ze je niets verteld?’
Vormloos-dreigend drong zich in dit eerste oogenblik het geheim van het huis,
waartoe ze met opoffering van al wat zij had wilde behooren, aan Liesbeth op. Niet
het feit. Maar dat zij het niet wist! Dat ze het haar, in schijnbaar-vertrouwelijken
omgang, hadden verborgen. Emma en Frans samen.
‘Nog niet,’ bekende ze flauw.
‘O. Dan vergis ik me misschien. Het zou ook waarlijk niet te hopen zijn na de
ellende met Fransje!’ In het spoor harer eigen bitterste huwelijksgrieven terug, vond
Sidonie den ouden schamperen toon, sprak van: onverantwoordelijk. Liesbeth luisterde
niet. Haar gedachten kluwden in de vraag: of het waar zou zijn? En alle gegevens
van de laatste weken drongen naar voren in dit ééne, bestemde licht. En zij zag daarin
zich zelve, met haar dommen blos, als iemand die een dubbelzinnigheid niet begrepen
heeft, of in goede bedoeling faalde....
‘Laat Scheffer,’ vroeg plotseling Sidonie, haar beklag, dat zijdelings Menno betrof,
stakend, ‘zich wel eens uit over dat proces van de Rupkes?’ En toen Liesbeth niet
onmiddellijk antwoordde, voerde zij, als tot haar verontschuldiging aan: ‘Mevrouw
Quintus sprak er over. Zij had gehoord, dat er moeilijkheden waren.... dat hij, Rupke,
nu het er op aankomt, moeilijkheden maakte. Geldkwesties natuurlijk.’ Nu zou het,
indien zij wederom de schouders ophaalde, opnieuw schijnen, alsof de Scheffers
haar uitsloten!
‘Daarvoor is Frans juist deze dagen op reis. Hij had een conferentie met de broer
van mevrouw Rupke in Brussel.’
‘Weet jij’ - Sidonie rolde een palmblad tusschen haar vingers - ‘wanneer een vrouw
hertrouwen kan? zooveel maanden nadat de scheiding is uitgesproken? of nadat het
proces begonnen is?’
‘Hoe zou ik dat weten?’ Liesbeth glimlachte strak, beducht.
‘Ik dacht, misschien naar aanleiding van dit geval....’
‘Neen, maar ik wil het wel eens voor je vragen als....’
Zij voltooide den zin niet, in Sidonie's schuw-gretigen oogopslag had ze al gelezen,
dàt zij daar een belang bij had.
‘Sied!’
Sidonie was opgestaan. Zij ging naar de kast achter in de kamer en nam er een
vierkanten goudgelen flacon uit, met twee hooggesteelde glaasjes. Zij naderde nu de
tafel: ‘Wil je ook zoo iets?’ vroeg ze, als had zij dat woord vol vertwijfeling uit
Liesbeth's bonzend hart niet verstaan. ‘Ik drink 's winters-avonds graag wat
verwarmends. Menthe soms? Ook niet?'
Het fijne glas trilde als een libel tusschen haar vingers, terwijl zij naar
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de serre terugkwam en het voorzichtig plaatste op het rieten tafeltje. En Zonder
Liesbeth meer een kans te laten, begon zij thans, in vlugge, lichte zin-tinteling, te
praten over de Hoven: herinneringen en kwinkslagen, met spotternij over de
Nieuwjaarsbezoeken, de vóórwereldsche karossen en de eeuwige freules van den
Bogert!
‘Kwamen ze weer aangekraakt? Ja! En Mama, gris-perle, ter ontvangst?
onvermijdelijk gris-perle!’
Om half elf ging Liesbeth naar huis. Een ondragelijk zwaar verlangen naar iemand
om tegen uit te huilen wies in haar. Ze stond bij het hekje, en leunde even. Zoo weinig
als nu was het huis nog nooit haar huis geweest.... De lucht boog over haar als een
zilveren schild. Stil als op de Hoven waakten de donkere boomen. Daar waren de
gezichten in de maan: het profiel van den man, en het innig-aan-gevlijd, zachtwangig
vrouwebeeld.
Het was weer om te wandelen onder de sterren, ver.... zoo ver als de sterren
spreidden.... Of om hier, onvermoeid, den ganschen nacht te blijven staan....
Zij hoorde een raam sluiten in de buurt, en dit wekte haar. Ze opende het hekje en
liep over de kiezels, en verschrikte van Pluto, die aansloeg in zijn hok, twee maal,
bot in de donkere stilte.
‘Cht!’
Als een indringster stond ze op de stoep.
..................
Toen werd het op eenmaal licht! Scheffer zelf deed haar open:
‘Daar is onze logée!’ haalde hij haar in aan beide handen in krachtigen greep,
warmte in zijn stem, warmte van hartelijkheid in zijn oogen: ‘De meisjes zijn al naar
bed. Ik hoorde je aankomen. Ga binnen. Emma is voor de feestelijke gelegenheid
ook nog beneden.’ Aan de tafel in de huiskamer zat Emma, de roode anjers op haar
borst hingen slap, haar gezicht trok scherp van vermoeidheid.
Liesbeth zag het dadelijk, nu ze het wist: Emma was weer zwanger. En ze vond
haar heel onaanvallig zooals ze daar nu zat.
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Tweede deel
[IX]
VERSCH rook de ribes in den tuin, aan alle twijgen kartelde het prille groen.
Liesbeth, met den bruin-aarden schotel, waarin de brokken voor Pluto dreven,
naderde het hondenhok en de hond kwam aanritselen uit het stroo in het lage poortje,
waar zijn kop doorschoot als een croquetbal.
De lucht, vol pluimen, was zacht in de zon; maar om den hoek van het huis schoor
de droge wind nog uit het oosten en sleep het witte zand, dat uit den kinderbak
opwoei.
Hoe heette toch, bezon zich Liesbeth, wachtend naast het hok, die naakte struik
met zijn vroege gele kelken? Papa zal het wel weten, die wist alles van bloemen en
planten.... In de volgende maand zouden zij gaan, zij met Emma en de kinderen. En
Frans zou des Zondags komen, en met Paschen; dan waren het er twee. Zij streelde
den slokkenden hondenkop: ‘Pluut,’ zti ze starend en de naam verweekte tot een
klacht: ‘och, Pluut....’
Het was goed, dacht ze bukkend naar den schoongelikten schotel, dat zij nu gauw
ging. Hoe had ze kunnen hopen, dat aan de dorre bron dezer verre nabijheid de
schroeiende dorst te lesschen zou zijn! Of dat zij zou kunnen toeschouwen in dit huis
zonder de handen uit te strekken, telkens, als een dief. Uit de verbijstering, waarin
Emma's sarrende bluf haar tijdelijk had gehitst, was zij zich weder bewust geworden
en een, al haar krachten opslurpende, wil beheerschte haar thans: nooit meer te
vervallen tot den vorigen, jammerlijken staat! Met alle booze geesten meende zij te
hebben afgerekend, en uit haar lectuur weerde zij, wat zij toenmaals had opgespoord:
verhalen over vrouwen, welke haar levenseisch opvoerden tot een recht, en haar
geluk veroverden zonder omzien. In het meerendeel
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dezer gevallen was het eerste werven van de vrouw uitgeslopen.... En met winst. Had
Aglavaine.... niet gewonnen? En Rebecca?.... Rebecca West?.... Maar die durfde den
vlonder niet meer over....
Neen, neen! Niets wilde zij meer lezen wat daarheen wees!
De Scheffers waardeerden in die dagen hun lieve, bereidwillige en bescheiden
huisgenoote bovenmate. Emma verweet zich, dat zij Liesbeth's bedoelingen ooit in
twijfel had durven trekken en zij deed berouwvol haar best heur nukken te bedwingen
en, door een eenigszins opzichtig genegenheidsbetoon, de moreele schade te
herstellen. Zij vertelde Liesbeth, in den vorm eener vereerende vertrouwelijkheid,
dat zij weder een kleintje verwachtte, in het najaar, en hoewel haar mond vertrok bij
de heugenis der vorige nauw-doorstane smarten, hield zij zich dapper en snoefde,
dat het vooruitzicht haar, en in het bijzonder haar man, zeer verblijdde. Want Frans
- vond Liesbeth hem ook niet een beetje aartsvaderlijk! - hield zooveel van een
ouderwetsch groot gezin. En zij hoopten nu beiden, dat het een meisje zou zijn, een
speelpopje voor Zus; twee meisjes en twee jongens.
Professor Strang werd ontboden en ingevolge zijn raad: volkomen rust gedurende
de eerste maanden, vroeg Emma Liesbeth met vleienden aandrang haar verblijf tot
Paschen - het tijdstip, waarop zij weer reizen mocht en met de kinderen naar de
Hoven hoopte te gaan - te verlengen?
Hierin lag besloten, dat zij haar nà dezen afgebakenden termijn vrij lieten, en,
deels uit teleurstelling over dit, plotseling gevallen en met elken dag naderend, ontslag,
deels wijl haar de ervaring had geleerd Emma's eigenbelang te doen wegen, wilde
haar niet elke dienst worden aangerekend als een gunst - stemde Liesbeth aarzelend
toe, na twee dagen beraad.
Doch eenmaal, in overleg met haar ouders, overwogen en bepaald gaf deze
zekerheid, die weliswaar haar uren aftelde, maar ook, als met den tegengestelden
wijzer wees naar het einde van den strijd, haar rust. En zij wijdde zich daarin met
lichter inschikkelijkheid naar de opgenomen taak, als om den toegemeten tijd ten
beste te besteden, en een goede herinnering na te laten. Herinnering.... welke haar
afwezigheid somtijds nog zou doen gevoelen als gemis. Was dit niet de geheime
winst van elk verlies!
Hoewel zij streng-besloten was niet weer te keeren in dit huis, nooit, op welken
grond men haar mocht roepen, en onder welk voorwendsel zij ooit zou kunnen gaan,
verwonderde het haar toch dat Emma, in verband met de bevalling tegen het najaar,
haar daaromtrent niet had gepolst.
Liever zou zij dan - al bleef de uitkomst dezelfde - in sterke, bewuste woorden
hebben geweigerd, bevrijdend de daad, die in haar woog, en onvermoed te loor kon
gaan.... Wellicht bewaarde Emma haar ver-
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zoek tot later, op een goedgunstig oogenblik? En met deze vervulling, als het loon
der dienstbaarheid voor oogen, viel het Liesbeth gemakkelijker Emma te verdragen
en zich te voegen naar haar wil.
Scheffer ging zijn eigen weg. Hij verdiepte zich niet dan noode in de huiselijke
aangelegenheden, en nam de dingen gelijk hij ze vond. Zooals hij in het begin van
zijn huwelijk de eene vrouw had aanvaard met al het ongerief harer tekortkomingen,
- hoe vermakelijk kon zij niettemin van elken mislukten pudding verslag uitbrengen!
- zoo aanvaardde hij thans de andere, die, dat zou wel waar zijn, mevrouw Emma in
alle opzichten overtrof! Het verheugde hem, dat de verhouding tusschen haar beiden
nu zoo wel was, en hij ook in langen tijd niet van haspelarijen met Cor had gehoord.
Fluitend kwam hij zijn huis binnen!
Hij was nu aan Liesbeth's gezelschap gewend, en, hoewel zij nog altoos een zekere
terughouding behield, gedroeg hij zich jegens haar hupsch, vroolijk en vrij, als
tegenover zijn kinderen; en op een prettigen avondmet-hun-drieën verscheen hij in
het oude, om de logée verbannen jasje, dat hem zoo behaaglijk zat. Het was,
verontschuldigde hij dit wederoptreden, - Liesbeth betooverend met zijn lach - een
bewijs van hooge vriendschap! Inderdaad mocht hij haar gaarne, om dat stille,
plichtsgetrouwe, en om dien lichten blos, waarmede hij haar soms kon plagen! Van
zijn zuster hield hij niet méér.
Ja, en Emma had wel gelijk, het was jammer dat Liesbeth niet trouwde, zoo
zorgzaam was ze; als geschapen voor een eigen gezin. Emma meende, indien de
omstandigheden haar meer met jonge mannen in aanraking brachten.... Wie weet!
En hij vond het dadelijk goed, toen zij voorstelde terwille van Liesbeth eens enkele
vrienden te vragen; een klein getal, zoodat het haar zelve niet schaadde....
‘Best.’
‘Van het een kwam het ander,’ voorspelde Emma wereldwijs.
‘Help je me even?’ het donkere hoofd, dat boven de bloote schouders om de
slaapkamerdeur riep, was zwierig gekapt met los ingestoken krullen, in gouden band
gevat. Met haar beide handen hield Emma de zwart kanten japon op, die over haar
voeten neergleed.
‘Gauw zeg, er zitten wel honderd haken aan!’
Met tegenzin trad Liesbeth de kamer binnen, waaruit een zwoele adem van warmte,
zeep en poeder kwam, en versche rozen tusschen den rommel op de tafel lagen. Frans,
in overhemdsmouwen, borstelde zijn smoking af.
‘Je moogt er een uitzoeken,’ wees Emma naar de bloemen, terwijl zij haar open
rug naar het licht keerde, ‘begin met de bovenste haak, anders kom je verkeerd uit.
Welke wil je?’
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‘Ik zal wel eens zien,’ weerde Liesbeth mat, mikkend met gejaagde vingers haak in
trens, vervuld van wat er beneden nog gedaan moest worden in den al sneller
vorderenden tijd! Tien minuten over zes wees Frans' horloge, dat zwaar tikte op het
marmeren waschtafelblad. In de overprikkeling der laatste dagen, - waarin Emma
met vertoon van bedrijvigheid en handhaving van eigen gezag, Liesbeth alle
toebereidselen voor haar diner overliet, voortdurend wisselde van inzicht, en de
verwezenlijking begeerde van telkens een nieuwe gril, - waande zij bij elke opdracht
niet klaar te zullen komen, tastte gedurig mis.... Emma koos zich een donkerroode
roos, paste ze tegen het doorzichtig kantstuk, dat zwarte druiven etste op haar hals....
‘Hoe vindt je deze voor mij?’
‘Prachtig,’ prees Frans voor Liesbeth, die gebukt stond naar Emma's sleep.
Het hinderde Emma, dat Liesbeth, tegen haar verwachting, zich zoo onverschillig
had betoond, alsof zij slechts voor de toebereiding waar' geroepen en aan de feestelijke
voltooiing geen deel zou nemen. En dat zij nauwelijks aandacht schonk aan haar
kostbare bezittingen, het stoffig kristal en het vergeeld tafelzilver, dat onder haar
handen opblonk. Teleurgesteld in haar beste bedoelingen, - want hoewel zij thans,
partij trekkend van Liesbeth's verfijnder aanleg, ook voor zichzelve een vreugde
vond in het feestje dat de kennissen verbluffen zou door keurigheid en takt, de opzet
was toch zuiver een vriendelijkheid aan de logée geweest! - wond Emma zich
brooddronken op en trachtte Liesbeth met overredende vroolijkheid te winnen en op
te voeren. Maar, zooals de welbespraaktheid van den een gemeenlijk den ander de
tong verlamt, zoo fnuikte deze onverpoosde voorpret Liesbeth, en machteloos zat
ze, bewust van haar schuld die de goede verstandhouding voor het eerst weer
bezwaarde, tegenover Emma's fleurige verzinselen. Zij kon niet anders. Het was, of
met het naderend einde haar kracht verzwakte en zij niet meer in staat was zich aan
te gorden tot een uiterste, gelijk in het begin. Zooals de tweede in een wedren, die
weet, dat hij onder geen beding meer de overwinning haalt en slechts nog loopt om
het eervol verlies, deed zij thans nog haar best. Door handen-ijver poogde zij te
verhelen en eenigermate te vergoeden, hetgeen haar aan lust en moed ontbrak. Geen
werk was haar te veel, indien zij er maar niet bij behoefde te denken, en iedere
bezigheid duurde lang, wijl zij, wat wel-overlegd in eens kon gelukken, in tweeën
volbracht, doelloos de trappen op en af draafde en telkens vóór een open kast in haar
leeg hoofd bezinnen moest, waarvoor zij kwam, en wat zij er ook weer zocht?
Het dekken der tafel, tot op het laatst van den middag uitgesteld, had haar, terwijl
Emma rustte, de kinderen lastig in keuken en kamer omhingen en met hun vingers
zaten aan alle voorwerpen, die zij niet kenden, van kregeligheid doortrokken. Van
de meiden, feestelijkheden afgewend en
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meer dan gewoonlijk nog behept met de plagende voorkeur die onder alle
omstandigheden ‘mevrouw’ gold, ondervond zij een heimelijken tegenstand. Zij
wisten nooit iets te vinden en meenden bij al wat de freule wrocht, dat mevrouw het
juist andersom had bedoeld.
Toen zij eindelijk op haar kamer kwam om zich in den kortst gemeten tijd te
kleeden, stelde de nieuwe japon met den breeden zoom van Zwitsersch borduursel
- het voor dezen avond opgemaakte reisgeschenk van Sidonie - haar, ze wist niet
waarin, teleur. En deze teleurstelling: haar te oud gezicht boven het frissche
meisjeswit, dat dun en doorschoten aan den schralen hals met kleine kogelranken,
als heel bleek bloedkoraal de huid doorliet, verwerkte zij moeilijker dan al het andere
ongerief.
-----------------‘Nu, je bent klaar,’ zei ze, zich de lamp op de piano herinnerend, welke nog moest
worden aangestoken.
‘Dank je. Neen, kies nu eerst een roos uit voor je naar beneden gaat. Ik houd deze.
Mannie, wees galant en bied Liesbeth die witte roos, of neen, de rose. Vindt je ook
niet, een tintje?’
Scheffer glimlachte, alsof hij zich verontschuldigde. Uit eigen beweging kwam
hij zelden tot een dergelijke oppervlakkige hoffelijkheid, welke hem tegenover een
oprecht bevriende vrouw eer beschaamde dan voldeed. En Liesbeth, deze,
onderscheiding zóó fijn voelend als had zijn schromende blik het haar gezegd, tastte
bruusk in de rozen, trok er een uit.... verschoonend hen beiden. Lachend heenvluchtend
riep ze nog om, dat hij dan vlugger had moeten zijn! en iets over de lamp en de
kaarsen op tafel.
Wat ze toen - de open kamerdeur achter haar, de roos omklemd - hoopte, gebeurde
niet.
Frans, hoewel gereed, bleef boven.
Beneden was alles nog donker. In haar lange rok verwarde ze zich, haar mouwen
waren hinderlijk nauw, en nergens vond ze lucifers.
‘Cor! Toe, neem nu niet telkens de lucifers uit de kamer weg.’
‘Maar ik heb ze niet! Ik heb geen lucifers gezien!’
‘O, och, haal dan even het doosje uit de keuken. Dadelijk komen de menschen!’
ontviel haar kinderlijk, vermurwend.
Met haar van drift bevende vingers streek ze. De kortgepitte kaarsen weigerden,
de eene na de andere, tot de was als een grachtje erin stond, afdroop en korstte langs
den stam. Van den verteerden lucifer viel een vonk. Tusschen het gesprenkeld groen
op Emma's damast pinkte ze, doofde uit en liet zwart. Liesbeth schraapte nu trillend;
voor heur tranende oogen stroomde als gouden regen de nieuwe vlam. Toen kwam
Frans: ‘Maar kind, moet jij dat doen? Waar zijn de meiden?’
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‘O,’ verbeet ze, bijkans snikkend van vermoeidheid en tegenspoed, ‘'t is niets, ik ben
al klaar.’
De vijfde kaars leefde op. Door de kapjes vloeide gele schemer en alle glinstering
verzachtte in dien schijn.
‘Dat ziet er hier feestelijk uit!’ prees hij hartelijk: ‘Hulde!’
Zij had, beheerschend, zich afgewend en keerde hem nu haar schuw verrast gezicht.
‘En jij bent ook al zoo mooi,’ vervolgde hij, een bundeltje naamkaartjes
uitschuddend op zijn vlakke hand en met meer vriendelijkheid dan bewondering in
zijn stem; wel willende vergoeden zijn verzuim met de roos.
‘Hier zit dus,’ dacht hij, den naam prevelend, ‘mevrouw Immink, en naast haar....?’
Maar Liesbeth, te arm dien dag om te onderscheiden of te schiften, nam dankbaar
dien eersten lof, voelde zich in het witte kleed niet meer mislukt. En zij zag hem zoo
gretig daarbij aan, dat hij, als om aan haar verwachting niet te kort te doen,
onwillekeurig, een kaartje stekend in de vouw van het vóór hem liggend servet, op
het onderwerp doorging:
‘Is het. . . . een nieuwe japon?’
Hij vroeg het aarzelend, altoos, ook waar het zijn vrouw's garderobe betrof, een
weinig onzeker omtrent oud en nieuw. Een man had daarvoor niet veel oog, meende
hij, merkte alleen op of een kleedingstuk een vrouw goed stond.
‘Ja, ze is van het borduursel, dat Sidonie voor mij heeft meegebracht uit St. Moritz.’
‘Zoo,’ deed hij belangstellender, haar even beziende, wijl zij thans, een
bonbonsmandje verplaatsend, hem op zijn kringloop met de kaartjes achter de
omgezette stoelen voorbijschoof.
‘Dat is beroemd, geloof ik. Niet? Zwitsersch borduurwerk? Wacht....’ hield hij
haar, het tafelplan uit de hand leggend, even bij den schouder. ‘Hier is nog iets....
niet in den haak.’ En eenvoudig, gelijk hij dit bij Emma of Zus zou hebben hersteld,
wipte hij een vergeten haakje in de lis onder haar hals. ‘Zoo.’
Zij voelde op haar huiverenden rug den vluchtigen druk van zijn vingers, alsof ze
er lang verwijlden en elke vinger afzonderlijk diep boorde....
‘Dankje,’ zei ze, terwijl hij tot haar verwondering alweer aan de overzijde der tafel
was en een vaas met seringen van het buffet onder de amp hield:
‘Wat zou je er van zeggen als we deze eens in het midden zetten en de tulpen
daarginds?’ Te hoog?.... Ja, wel wat. Maar ze zijn toch te mooi om achteraf te staan.’
Hij verplaatste de toef en de teere geur vlood uit de bewogen pluimen..
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Liesbeth ademde diep. Dit was toch wel nog heerlijk,.... onverwacht. Na den drukken
dag rustte ze uit.
‘Jij zit hier!’ wees hij, ‘naast van Geuns, die ken je, en naast Sluijs, een weduwnaar,
ook een aardige baas. Vindt je het goed?’
‘Ja.... natuurlijk,’ knikte ze verward, alsof ze iets anders dacht.
Hij liet een kaarsekapje, waar het gouden tongetje duvelig bovenuit danste, rijzen:
‘In orde.’
Langzaam liep Liesbeth de tafel rond, las de onverschillige namen. Tot ze aan het
andere uiteinde....
Maar dat was immers geen voorkeur! Hij, de gastheer, behoorde daar te zitten,
tusschen de oudere dames.
Cor kwam binnen met de witgemutste bediensters. Op de tweede verdieping huilde
Jantje. Een rijtuig reed aan....
Met een biddend lachje om toegeeflijkheid ontving Emma, zittend, haar gasten. Zij
was overigens: ‘o heel goed, werkelijk heel goed!’ Op haar hooge borst gloeide de
roos en ook achter in den gouden haarband had ze iets roods gestoken.
‘Als we het haar nu maar niet te druk maken,’ deed mevrouw Quintus gevoelig.
‘Dag freule, hoe gaat het de lieve Stütze der Hausfrau?’
‘Het is zoo aardig,’ viel een andere dame bij, ‘dat tegenwoordig de jonge meisjes
zich overal nuttig weten te maken. Mijn nichtje....’
In Liesbeth's hoofd werd het roezig, als op de ontvangdagen. Was zij dit: een jong
meisje dat zich nuttig maakte?
‘En denkt u nog eenigen tijd te blijven?’ vroeg rechtstreeks Mr. van Geuns.
Het verlichtte haar toen een afdoend antwoord te kunnen geven:
‘Tot Paschen.’
‘Ja!’ riep Emma luidruchtig, ‘en dan gaan wij mee naar de Hoven, waar de familie
van Landschot woont. Het.... kasteel, hè Frans, ligt middenin de bosschen....’
Een nieuwe gast trad, naar de vrouw des huizes pinkend, binnen.
Mede achteruitgeweken, bleef Liesbeth in de schaduw der piano, achter de ruggen
weggescholen.
De Hoven.... met Paschen.... Het was al Maart.
De van Reenens kwamen het laatst, Sidonie kostbaar getooid, doch zoo vaal van
gelaatstint, alsof het dorre mauve van haar japon daarin weerscheen; en Menno
onverschillig, in de bleeke wellevendheid, die hem kenmerkte.
Hoe zou dat nu gaan, dacht Liesbeth bang, tusschen die beiden? Het leek gewoon....
Het leek in een mislukt huwelijk altijd héél lang gewóón.
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Achter de ruggen om drong Frans tot haar nader. Het duurde, wijl hij onderweg
telkens stond omringd; maar met zijn oogen hield hij haar vast, zijn doel. En zóó
verlegen als in het oude kringspel, wanneer het patertje langs den kant haar tot zijn
non verkoor, keek Liesbeth over de hoofden, strak naar een ander punt.
‘Lies!’
Hij boog fluisterend tot haar over, met zijn hand aan de pianokap:
‘Mevrouw Broers vraagt naar de kinderen. Ik zou het toch wel aardig vinden,
wanneer de twee oudsten straks, terwijl we aan tafel zitten, even binnen kwamen.
Kan Cor ze wat optuigen?’
‘Cor? Op het oogenblik.... Het is zoo druk. Ik zal het wel doen.’
Na de soep, terwijl de borden werden gewisseld, kwamen zij binnen onder plotseling
opstuivend gejuich. Zus, met bewuste fierheid in haar zijden jurk, Jantje fluweelzacht
en schuchter achter haar.
‘Kom hier! Kom eens hier!’ riepen de stemmen.
Het meisje wandelde de rij langs, stak haar rolronden gemarmerden arm kordaat
uit de pofmouw naar alle menschen, beurt om beurt. Tot ze, op haar vader's knie,
hoog boven de tafel tronen bleef en daar van de vergaarde chocolaadjes een bergje
bouwde naast zijn glas. Jantje was bij Emma geland, zijn haarkopje boven den
tafelrand, als een zachte cocosnoot. Zijn moeder's witte glinsterhand rustte er op.
‘Nu is er immers nog een kleintje?’ vroeg Mr. van Geuns aan Liesbeth.
Stil-spiedend om de seringenzuil, en zonder zuiver te weten wat ze zei, vertelde ze
hem uitvoerig van het gezin en van het jongste Fransje, dat nu allang boven sliep.
Een zoet kind, met prachtige oogen. Die geleek het meest den vader.... Den vader,
dacht ze, gevangen in den naam zooals hij daar nu zat.... aan eigen feestdisch, met
zijn herstelde vrouw en de bewonderde kinderen. Wat kon dat gezicht zonnig zijn!
Nog warmde zich haar hart eraan. Nog hàd ze het, zelfs nu....
Hij - raakte haar blik hem! - boog zich naar Zus, fluisterde in haar oortje....
En opeens riep Zus, luid over de tafel heen: ‘Dag, tante Liesbeth!’ en knikten ze,
de vader met een vol, het kind met een ledig glas, ‘dag tante Liesbeth!’ onder de
seringen door.
‘De kinderen zullen wel aan u gehecht zijn,’ zei van Geuns, met een bijzonderen
oogopslag naar Liesbeth's zacht-aanblozend gezicht, dat even zoo bleef: licht rose,
gelijk de witte La-France, die als met blaren van porcelein haar schuchtere borst
beschutte.
‘Och,’ zij hief de teere schouders, de roos bewoog en haar mond werd een smal
rood veegje: ‘kinderen....’
‘U meent, dat ze gauw vergeten?’
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Het berouwde haar al dit vertrouwelijke te hebben aangeroerd tegen een vreemde.
‘Och,’ herhaalde ze, starend langs de seringen, alsof zij zonder erg het antwoord
schuldig bleef.
‘Kleine menschen,’ verwees hij halfluid.
‘Ja,’ liet zij zich haars ondanks levendiger gaan; ‘gelooft u dat ook.... Alles is
altijd.... dadelijk.... weg. Niets houdt!’
‘Niets....?’
Weer zag hij naar haar op die opmerkelijke wijze.
Maar Liesbeth, van het omringende niet meer verwezenlijkend dan datgene wat
onmiddellijk in verband te brengen was met haar eigen, innigst bestaan, bleef
onbevangen, heur stille aandacht gevestigd op Zus, die van Vader's knie afgleed....
En met denzelfden onbestemden glimlach wendde zij zich naar den weduwnaar aan
haar andere zijde, toen deze - hij had Robert gekend en verzocht haar hem zijn groet
te willen overbrengen - op zijn beurt haar belangstelling vroeg.
‘Wat?’
Het was Jantje, fluisterend aan haar andere oor.
‘Wou Jan liever weg? Kom dan maar.’
‘En Zus?’
‘Zus ook?’
In weerwil van Emma's tegenwerpingen bracht ze zelve de kinderen naar boven,
liet haar stoel langer ledig dan strikt genomen verantwoord was. En geen vermoeden
had ze daarop, uit de koele stilte der slaapkamers keerend in het broeiig gegons, dat
de opgevangen bevestiging: ‘ja, ze is heel difficile,’ waarmede Sidonie een
veronderstelling van mevrouw Quintus beaamde, háár gold. Van Geuns stond op om
den stoel uit en in te schuiven, en terwijl zij zich dankend weder zette vertelde ze,
de zwijgende verwachting, welke het, door haar binnenkomst afgebroken gesprek
nasleepte, argeloos vullend, hoe Jantje's ulevellenschat thans onder zijn kussen
begraven lag.
En eerst tegen het einde van den maaltijd werd ze gewaar, opeens.... was het door
Emma's moederlijke tegemoetkoming? door de behendigheid waarmede deze van
de overzijde der tafel, haar en haar buurman in één vraag omvattend, het antwoord
van de een paste aan dat van den ander? wat haar dien ganschen middag onherkenbaar
had omzeefd. Van Geuns... Het kwam haar ongerijmd voor!
En terstond, alsof ze nu inderdaad voor een keuze werd gesteld, vergeleek ze van
Geuns met Frans.... Wat verbeeldde zich die van Geuns! Emma, verhit en tintelend
van vroolijkheid, als vierde de opwinding der laatste dagen zich uit in dit uur, plaagde,
waagde....
‘Liesje, waar peins je over?’
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‘Ik....?’
‘Ja, jij, ondoorgrondelijke! Mijnheer van Geuns, hebt u wel eens een sphinx gezien,
een echte? Leek freule van Landschot op haar?’
Hem ook beviel deze toon niet.
‘Freule van Landschot gelijkt uitstekend op freule van Landschot,’ verbeterde hij
kalm.
Maar aan den verren overkant rekte Frans zijn hoofd uit den hoogen halsboord,
als trok hem Emma's frissche pralende lach.... Van achter den kandelaar keek ze,
met haar zwarte spelende oogen, diep in zijn gretigen blik. Hij riep iets en zij knikte;
ze maakte sierlijke gebaartjes, als geheime teekenen. Ze deden alsof ze samen waren,
alleen zij beiden bij zichzelven te gast.
Emma's heksige behaagzucht strekte zich altoos, in hoogste instantie, tot haar
eigen man. Het was getrouwelijk Frans, dien zij telkenmaal opnieuw begeerde. Hij
bevredigde haar te volkomener te midden van andere mannen, welke haar allen - in
tegenstelling met de vrouwen, op wier afgunstige bewondering zij prijs stelde onverschillig lieten. Liesbeth spiedde naar haar als naar een vreemde, onverwachte
rivale. Zóó verlokkend had zij haar nimmer nog geweten....
‘Ho, ho!’ riep een oudere ritmeester, toen de overmoedige kleine gastvrouw op
spits-uitspringenden nagel een zilveren pil wegtipte naar haar echtgenoot, en raakte!
‘Een aanslag!’
Frans dreigde met den vinger: ‘Mevrouw Scheffer!’ waarschuwde hij in
schertsenden ernst.
En tegelijkertijd, als ware dit een sein, stond de ritmeester op, zijn glas geheven,
en, beurtelings Emma en Frans toegewend, sprak hij hartelijke woorden, ‘mevrouw
Scheffer’ gewijd. Op haar volledige beterschap, haar onverwoestbare vroolijkheid.
Hij noemde ook haar man en de lieve kinderen, ‘die we zooeven gezien hebben,’ het
gansche in eere hersteld gezin. ‘Ik verzoek u met mij op de gezondheid te drinken
van onze gastvrouw.’
Onder het gerinkel der glazen, waar de wijn in gloeide als vloeibare zon, en te
midden waarvan de gevierde, in fonkeling van gele en groene lichtjes, opwipte naar
links, naar rechts.... en reikte achterom en over de tafel heen, kwam Frans naar zijn
vrouw toe en kuste haar. Ook Liesbeth was opgestaan. Zij boog zich naar Emma en
klonk....
Zag iemand het haar aan?
Neen, dit was het eenige nog, dat zij bewaard had: niemand wist het, niemand kon
het weten. Emma.... o goddank Emma niet, die dan nóg sterker zou zijn. En Frans....
Soms, op oogenblikken van nijpendst verlangen, waarin het haar schier onhoudbaar
leek het zwaar
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geheim verder te slepen, had ze wel eens gehoopt, dat Frans het maar bemerken zon.
Dat er dan iets gebeurde. Het een, of het ander!
Maar nu, nu zij voor al deze menschen buitengesloten zat, en niets had, leek dit
nog bijna haar fier bezit: dat hij ook het niet wist, het nooit weten zou....
Na het volgend gerecht stelde een der andere gasten een tweeden dronk voor, op
de vriendin van den huize. Hij sprak bloemrijk en noemde haar: ‘de goede Genius’
van de buurt.
En toen Frans daarop zijn glas hief, haar naderde, terwijl Emma opzichtig beaamde
en van Geuns deemoedig zijn beurt wachtte, werd deze bespotting van haar
bitterste-zelf haar redding, en lachte ze, lachte ze, de golvende glazenguirlande langs.
Met haar drogen mond in de prikkelkille champagne, lachte ze nog!
‘Ik mag van Geuns heel graag,’ zei mevrouw Quintus nadrukkelijk, terwijl Liesbeth
voor de seringenvaas, welke zij uit de eetkamer had gehaald, een plaats zocht in het
volle salon en de genegen aandacht der vertrouwelijk pratende dames tersluiks haar
bewegingen volgde. Nadat de heeren zich hadden afgescheiden om in Frans' kamer
te gaan rooken, gevoelde zij zich veiliger, alsof er thans niets hevigs meer gebeuren
kon. En bij de dames voegde zij zich rustig en weltevreden. Nu was er niemand meer
gepaard.
Mevrouw Quintus schikte voor haar om: ‘Ik heb zijn vader, de generaal, vroeger
goed gekend,’ vervolgde zij, ‘en zijn moeder, Adé van Walcheren, gold in mijn tijd
voor het begaafdste meisje van den Haag. Dat hooge voorhoofd heeft hij van haar.’
Onomwonden overviel Emma Liesbeth, terwijl mevrouw Quintus zweeg en geen
ander iets aanvoerde: of zij aan tafel prettig gezeten had? Zij knikte verschrikt, als
werd zij plotseling ter verantwoording geroepen.
‘Was van Geuns niet stil?’ vroeg onbevangen mevrouw Immink, ‘dat kan hij soms
benauwend zijn.’
‘Neen.... ik.... ik heb er zoo niet op gelet.’
Verward bekende zij het, als een schoolmeisje dat een beurt mist, en ze dacht,
terwijl een toegeeflijke glimlach een lijntje van verstandhouding trok tusschen
mevrouw Quintus en Emma Scheffer: o ja, van Geuns, ja, dat had ze wel gemerkt.
‘Ik heb hem laatst gezegd,’ vertelde de eerste, haar aardige familiariteit van beminde
oudere dame na-vierend, ‘dat hij trouwen moest.
Hij is, meen ik, al midden-dertig, en ik ben overtuigd, dat er anders een goed
huisvader aan hem verloren gaat.’
Liesbeth hoorde de bedeesde vroolijkheid om dezen moederlijken raad wijs om
zich suizen, het beeld van haar tafelbuur was al uitgewischt.
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Zij sloeg verstrooid Sidonie gade, die in de schaduw zat, en wier gezicht in slappe
grauwe plooien hing.
Zij zag haar opstaan en naar de deur wankelen en volgde snel: ‘Heb je iets, Sied?’
‘Neen, een beetje duizelig, 't was er zoo warm, laat me maar even.’
Ze stond tegen de trapleuning in de smalle gang, een groote vrouw met fladderenden
zwarten blik.
‘Wil je.... op mijn kamer?’
‘Liever hier. Maar ga jij naar binnen, en zeg dat het niets is. Toe....’
Achter de dichte deur van Scheffer's kamer gonsden velerlei stemmen, uit de
keuken klonk geklater van vaatwerk. Liesbeth wachtte besluiteloos en vervreemd in
de stilte der gang, naast de zuster, welke haar nooit geleek, en thans als een geheim
beangstte....
‘Ga nu,’ drong Sidonie, breed neergezeten op de onderste traptrede, haar plukkende
donkere handen in de dorre zijde van haar schoot: ‘Ik kom dadelijk.’
Toen zij, na een kwartier, in den kring terugkeerde, was de uitdrukking van haar
gezicht volkomen veranderd. Haar oogen schitterden, de trekken spanden, en zij zat
luisterend neer in de kussens der sofa, met een lach van welbehagen om haar gulzigen
mond.
Liesbeth schonk thee. Ze was blij met haar schuilplaats in dien verren kamerhoek.
Deuren kraakten, tabaksgeur vlood aan, een zwart gedrang woelde achter haar.
Van Geuns bood zijn diensten voor het rondbrengen der kopjes.
Zij verwezenlijkte niets meer.
Toen de laatste gast vertrokken was, de rijtuigen nog rolden in de verte, en een
zonderlinge stilte plotseling de ontredderde kamers beving, maakte Frans een
luchtsprong, nam Emma's hoofd tusschen zijn handen en zei, haar kussend: ‘Ems,
dat heb je er goed afgebracht!’
‘Een brief van Grootvader voor u, tante Liesbeth. De brievenbesteller dacht,’ Joost's
mond vertrok tot een aanminnige spleet bij de vleiende misrekening, ‘dat je nog altijd
bij ons was!’
Liesbeth steunde Fransje, die op de vensterbank stond met zijn handjes als sterretjes
tegen de ruit geplakt. Zij had dien morgen weer een klein geschil met Emma gehad
en wist thans niet recht waar zich in het oeknopte huis te bergen zonder er de
huisvrouw met haar tegenwoordigheid te hinderen, of zich aan een nieuwen uitval
bloot te stellen. Want het was nu afgepraat: zij ging niet naar het bal bij de Imminks,
en ook voor wellicht andere uitnoodigingen zou zij, in deze laatste veertien dagen
vóór haar vertrek, onvoorwaardelijk bedanken.
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‘Maar waarom?’ had Emma wantrouwig aangedrongen.
‘Omdat ik er geen lust in heb.’
‘En als Frans en ik nu wèl gingen?’
‘Dan.... dat weet ik niet.... Dat is immers uitgesloten.’
‘Voor mij? natuurlijk! Maar ga jij samen met Frans. Ik vind het goed.’
Het had Liesbeth zoo gegriefd toen, toch nog even, voor Emma te kleuren om die
verlegen-weggelachen mogelijkheid! En in deze ergernis was ze, wijl Emma plagend
aandreef, haars ondanks opgetoornd. Totdat de andere gedwarsboomd in het plannetje,
dat haar vrouwelijke belangstelling boeide en waarmede zij Liesbeth's geluk beoogde,
in botte moedeloosheid haar heur gebrek aan medewerking verweet:
‘Wij dachten nog wel.... met dat dinertje hier.... jou wat te pousseeren.’
Liesbeth stond nu met haar schamperen rug naar de kamer gekeerd, de slag van
de deur op Emma's hielen dreunde in haar ooren nóg na en het leek haar, als in de
dagen toen ze door Koos in den hoek der kinderkamer werd gezet, een verlossing
uit den nederigsten nood, toen Joost kwam met den brief.
‘De Hoven’ stond er boven en het papier, fijn, als met een speld beschreven, was
uit het vloeiboek in de bibliotheek. Zij liet Fransje neer op den grond en boog
onwillekeurig haar arm om den stilzwijgend aan haar knie geleunden Joost, als waren
zij samen nu, door dien brief, heel dicht bij het oude huis....
‘Hoe is het met Grootvader?’ vroeg Joost eindelijk, de geoorloofde en wijze vraag,
die nu vóórlag.
‘O, heel goed.’
‘En met Oma ook?’
‘Ook,’ knikte Liesbeth, afgetrokken en na drogen slik.
‘Maar Joost, daar lees ik iets, dat je wel zal spijten! Wanneer we weer buiten
komen, is Nora er niet meer.’
‘Och....’
‘Nora is uit logeeren. Oom André kon haar zoo goed op het Draafsel gebruiken,
en Bart ook.’
‘Is Bart er ook al niet meer?’
‘Die kon, dat begrijp je, Nora niet alleen laten gaan.’
‘O neen. Maar hoe moeten we dan rijden?’
‘Wel, wanneer het mooi weer is, behoeven we niet te rijden, en wanneer het regent
dan rijdt ons de Beyer, net als de andere menschen in het dorp.’
‘De Beyer is wel zóó dik,’ bolde Joost zijn buikje, alweer los van de eerste
aandoening en van harte ontvankelijk voor den gezetten huurkoetsier naast wien hij
dan nu eens hoopte te zitten.
Liesbeth vervolgde met haar oogen, die Joost aandachtig heen en weer
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zag schuiven en al lezend vochtig beslaan, den uitvoerigen brief, waarin Vader, nu
haar thuiskomst was bepaald, in de zachte blijdschap om dat weerzien, voor het eerst
zijn lang gemis verried. Hij noemde haar ‘u’ in zijn brieven. Zelfs jegens zijn
kleinkinderen bediende hij zich zelden van gemeenzamer aanspraak, en dit hoffelijk
woord hield zoo nauw verband met zijn persoonlijkheid, dat het Liesbeth immer nog
een weinig ontroerde.
Zij bukte naar Fransje, liet hem een kunst vertoonen voor Joost en nam, Cor bellend
om op het kind te passen, den jongen bij de hand:
‘Kom, wij zullen aan Mama gaan vertellen wat Grootvader zoo al schrijft.’
‘Van Nora,’ vulde Joost aan.
‘Kom!’
Zij gingen te zamen en werden bij het hekje aangerend door Pluto, wien de baas
in overhaasten stap volgde:
‘Joost, wacht even!’
De heugenis aan het wolf-en-schaapspel schoor langs Liesbeth, terwijl zij,
afwachtend, staan bleven en hij met lenigen eindsprong plotseling daar was.
‘Ik heb wat voor je, hier!’
Een glinsterend wier van gouden sigarenbandjes krulde uit zijn zak en tusschen
de schelpen zijner handen. Liesbeth hield de hare er onder... ving voorzichtig. Joost
raapte wat viel, joeg er een na, die vlinderde langs het grind!
‘Ik heb er nog meer, in mijn andere zak.’
‘Zijn ze van de partij?’ glansde Joost, zich de pistaches herinnerend, onlangs in
den nacht getooverd voor zijn bed.
‘Van een heeleboel partijen. Ik ben blij, dat ik ze kwijt ben. Ziedaar’ - hij keerde
zijn zak - ‘meer heb ik niet.’
‘Dank je wel hoor,’ knikte Joost, trouwhartig als tot een kameraad. Met het bevende
goud in haar handen, behoedzaam als droeg ze de heilige graal, schreed Liesbeth
naar haar zusters woning en Scheffer, over het hegje, plaagde haar na: den goudvink
niet te laten vliegen. En hij overdacht, terwijl hij haar zoo effen en vroom daar gaan
zag, slepend langs het smalle kiezelpad, de groen-fluweelen mouwen hoekig naar
achter gevouwen, haar lange hals gebogen en het kinnetje opgespitst, naar welke
middeleeuwsche jonkvrouw, of was het een heilige? van Reenen haar eens had
genoemd.
Tehuis vernam hij van Emma het misnoegen van dien morgen en Liesbeth's
weigering naar het bal bij de familie Immink te gaan. Deze mededeeling sloot juist
aan bij zijn laatste overpeinzing.
‘Wel, als ze er geen lust in heeft!’
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‘Och kom, een jong meisje.’
‘Geen gewoon jong meisje.’
‘Onzin.’
‘Het is jammer,’ besloot hij na een wijle zijn onnaspeurlijken gedachtengang, ‘dat
zij niet een talent heeft.... zingt of viool speelt. Het zou iets voor haar zijn zoo....
alleen.... op een podium te staan, in een sfeer van.... hoe zal ik het noemen.... verre
bewondering.’
Emma vertelde dit des avonds, uitbundig lachend, aan Liesbeth over:
‘Weet je wat Frans van je zei? Dat je een talent moest hebben en op een podium
staan!’
‘Ik?’ Met angstige verwachting vroeg ze het. Emma vermaakte zich. Ze liet de
bloote vermelding onverklaard, als een pijnlijk raadsel in Liesbeth. Het was een
gewoonte van Emma, wier levensgebied beperkt lag, uit den inhoud van het eene
gesprek het andere op te trekken en daaruit soms nog een derde te vullen. Zoo wist
Liesbeth thans uitvoerig welken indruk zij op Emma's kennissen had gemaakt, en
hoe al deze onverschillige mevrouwen haar japonnen vonden, haar kapsel en het
zwarte steekje dat haar zoo snoeperig stond. Zij luisterde er naar, zooals ze in den
spiegel keek, nauwlettend, als berekende zij daaruit nog altoos haar kans. Maar als
verraad wond het haar op wanneer uit Emma's verhalen bleek, dat zij en Frans te
zamen hadden ruggesproken over haar, en het wantrouwen brandde in haar oogen
nog lang nadat Emma de gemeenlijk niets-beduidende woorden, door haarzelve of
door Frans geuit, verhanseld en in ander licht weergegeven had.
Dit nu weer.... een talent? Wat kon hij bedoelen....? Dat hij iets.... een begaafdheid
in haar miste?
Emma was naar boven gegaan. Liesbeth zat alleen in de huiskamer te naaien onder
de lamp. En langzaam, zooals een kelk zich immer weer keert naar het licht, trok
haar ontvankelijke verbeelding naar het wondere land, waar alle verlangen rijkelijk
zou worden vervuld.... zag ze, starend in de vlam, zichzelve hoog boven een zaal vol
verinnigde gezichten....
Daar waren geen muren, daar was geen voelbare grond, de hemel leek om haar,
en een fluistering van vleugels....
In de zilveren stilte stond ze, koninklijk verkoren, en tusschen de wemeling der
gezichten onderscheidde zij er één.
Al het andere week terug, dit ééne alleen, verlicht en toegeheven, kwam nader en
nader bij. En de oogen, grijze oogen, van aandoening donker, beroerden haar, lieten
niet van haar af.... Dit was het!
Bloemen vlogen, hoopten aan haar voeten. In den geur van duizend bloemen boog
ze over, glimlachte ze.... En hij.... met zijn glimlach kuste hij haar.
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‘Liesbeth!’
Hij stond lachend vóór haar, onhoorbaar binnengeschoven op zijn dunne muilen,
zijn vulpenhouder rechtop in de hand, een bundel papieren onder den arm.
‘Sliep je?’
‘Neen.... ik weet zelf niet.... Ik.... 't Was hier zoo stil. Emma is naar bed. Ze zei,
dat je in je kamer werkte.’
‘Dat heb ik gedaan. Maar ik begon opeens te bedenken hoe jij hier al van negen
uur af eenzaam en verlaten....’
‘O, dat behoeft je nooit te verontrusten,’ verweerde zij zich rap, droom-verward
nog en door de gedachte, dat hij uit ontferming tot haar kwam, wild besprongen.
‘Meen vooral niet, dat je je op moet offeren,’ ontviel haar bruusk.
‘Opofferen?’ herhaalde hij, en naarmate het prikkelend woord scherper tot hem
doordrong, verwonderder ontstemd, ‘ik geloof niet, dat ik je ooit reden heb gegeven
te veronderstellen, dat je gezelschap mij minder aangenaam zou zijn?’
‘Och, neen, neen,’ ontkende zij, met een hulpelooze beweging harer handen, terwijl
haar zinnen zijn opvlammende drift sidderend ondergingen: ‘zoo bedoel ik het
natuurlijk niet.’
Zij dwong zich hem pal in de oogen te zien, nu.... nu zij niet als gewoonlijk keken.
‘Dan moet je het ook niet zeggen,’ meende hij stroef, zich afwendend naar de tafel
om daarop zijn papieren neer te leggen. ‘Wat heb je het hier koud!’
Heftig hervatte zij, opstaande van haar stoel, terwijl hij de kachelschuif opentrck
en pookte: ‘Je begrijpt toch wel dat, wanneer jij in je kamer hebt te werken.... en je
voelt je dan plotseling geroepen daar op te breken.... om.... uit een soort plichtsbesef’
- haar stem hakkelde - ‘je logée gezelschap te gaan houden.... dit voor mij niet
plezierig....’ Het verveelde hem, dat zij zaak maakte van een inval, welke
ternauwernood een overweging was geworden. Hij had, toen Emma hem zijn tweede
kopje thee bracht en goeden nacht kuste, zich daar te weinig bij bepaald om Liesbeth
in zijn afgetrokken gedachten mede op te nemen. Door een toeval: de kaart-catalogus,
dien zij voor zijn bibliotheek had ingericht, kwam hem bij het grijpen naar een
woordenboek in handen, werd hij aan haar herinnerd. En meteen was hij, met al zijn
paperassen onder den arm, vriendelijkheidshalve verhuisd.
Hij ving haar in scherts:
‘Niet plezierig! Je maakt het er niet beter op. Ik begin te gelooven, dat ik een
lieflijk droombeeld verstoorde. Biecht eens op?’
Zij zat weer neer, nimmer hulpeloozer dan tegenover zijn scherts, en
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raapte het naaiwerk. dat van haar schoot gegleden was. op.
Alsof het ontwerp. waaraan hij in zijn kamer gearbeid had. hem door deze
schermutseling heen geen oogwenk was ontschoten. zoo geleidelijk vervolgde hij
de afgebroken paragraaf. terwijl hij nog voortplaagde: ‘Nu?’
Zij lette op hoe verward zijn haar over zijn hoofd lag. als koren op den
dorschvloer....
In het begin van haar verblijf in zijn huis had hij zijn uiterlijk. dit bleek haar nu.
om harentwil verzorgd. Thans telde hij haar niet langer voor een vreemde. Dit
tenminste had zij bereikt. Doch in deze algeheele afwezigheid van mannelijke
behaagzucht. uit goede kameraadschap wel is waar. was daarin ook niet.... weer
ander.... verlies? Scheffer, meenend. dat zij in ontstemming om zijn terechtwijzing
zweeg. zette vroolijk aan:
‘Ik wed. dat je zat te overpeinzen wie er wel op het bal bij de Imminks gevraagd
zouden zijn. en hoe jammer het eigenlijk was daarvoor te bedanken!’
Zij vatte hem ditmaal scherp: ‘Jammer? Hoe bedoel je. voor mijn carrière?’
‘Neen!’ lachte hij. haar over de beschreven bladzijden aanziende met zijn liefste
gezicht. het flitsend wit tusschen de lippen. de oogen vol onthutste pret: ‘zóó ver
waagde mijn voorspelling zich niet.... al geloof ik, dat een mensch zijn noodlot....
niet ontgaat!’
O. hoe kon hij wanen. dat zij om dien anderen man iets gaf!
Zenuwachtig rukte ze de haperende naald door. en in den schok van haar schouders
stiet zich heur weerzin uit. Een eigenaardig meisje toch. dacht hij. thans onverpoosd
voortschrijvend. wijl het werk drong en er aan zijn gezelschap dien avond geen eer
te behalen scheen.
Voor de geringste scherts zat ze vervaard.
Vlot dook hij over de stukken.
Het werd toen in de kamer zóó stil. dat Liesbeth haar adem inhield om den zijne
te hooren. Zij gebruikte haar schaartje zonder dat het klikte en legde het neer....
geruchtloos.
Als een krekel in het gras kraste de pen....
Liesbeth's hoofd begon te gloeien. Bonzend warm en helder. En daarin stonden
strijdvaardig de verloren woorden weer op. Wat had ze gezegd? en waarom was ze
jegens zijn beste bedoeling zoo onverdiend vinnig geweest! Terwijl hij tot haar kwam
uit vriendschap.... Menig man zou. zelfs al bedacht hij zich eens anders eenzamen
avond. stil verdoken zijn gebleven in de verwenning van zijn eigen omgeving. Hoe
ongeriefelijk zat hij hier. aan de met het theeblad en haar naaiwerk reeds half gevulde
tafel.... De vochtige bladen wierp hij om zich heen. te drogen op den grond. Al vlugger
en ijler zong de pen. Zijn hoofd boog zijn gansche
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gezicht weg. Welig geplant was dit haar, ruig bruin honden-haar, het mocht wel
ordeloos vallen.... Het verlangen: even zacht erover te strijken kwam in haar hand.
Zij zat zoo dicht bij hem....
Onzin.
Gespannen lichtte zij het theeblad van de tafel, zette haar werkmandje op den
schoorsteenmantel, vergaarde.... tot de tafel leeg lag. Het stoorde hem niet.
En knielend raapte zij de bladen op, zocht de volgorde der nummers....
Maar zij bundelde nauwlettend en handig, deelde het tafelblad in vakken, alle met
zijn werk belegd. En toen zij daarna haar plaats weer innam, smal aan een hoek, het
werk op haar schoot, trok zij slechts nog voor de leus den draad door, vervuld tot in
haar vingers van den man tegenover haar en al wat hem behoorde.
Zij zou het hem toch zeggen aanstonds, dat het haar speet....
De klok tikte in haar rug; zij wist niets van de wijzers en verbeidde, met beven
voor het naderend einde, den slag. De pen liep langs de lijnen rusteloos heen en weer.
Soms zuchtte Frans, prettig vermoeid, als een die graag volhardt en vordert met
plezier. En telkens joeg zijn hand door zijn haren....
Toen sloeg de klok. Zij telde beklemd.... wonderlijk lang en luidruchtig sloeg de
klok. Elf maal.
Bij den laatsten slag keek hij op, zich bezinnend:
‘Zou je niet naar bed gaan?’ vroeg hij.
‘Ja.... dadelijk.... Ik ga niet graag zoo vroeg.... Ik slaap toch slecht.’
Hij nam een schoon blad en merkte het met een Romeinsch cijfer aan den kop.
In de hernieuwde stilte leek elk geluid verzwaard. En na een kwartier stond Liesbeth
op. Ook tegenover Emma, die wellicht wakker lag, dorst zij dit samenzijn niet verder
rekken. Zij schuifelde langs de kamerwanden, bezorgde haar mandje, en trachtte het
juiste oogenblik te vinden om hem goeden nacht te wenschen.
Zoo kwam ze eindelijk achter hem. Over zijn rug, den halsboord en: zijn sterken
nek, spiedde ze naar den zich zwart uitrollenden zin. Nu moest ze het zeggen, dat
van straks....
‘Frans?....’
Hij stak haar, zijn pennehouder postend aan den lucifersstandaard, de hand toe,
knikte verstrooid: ‘Ga je het meenen? Ten slotte was ik toch niet bijster gezellig,
wel? dit rapport valt me zoo tegen. Goede nacht.’
‘Kan ik je niet helpen.... overschrijven?’
‘Dank je. Alles wordt morgen op kantoor getypt. Maar misschien
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wil je even bij Emma zien, of ze soms iets noodig heeft? Zeg maar, dat ik dadelijk
kom.’
In stoere krul viel de hoofdletter voor den volgenden zin.
Liesbeth wachtte een seconde, en wendde zich toen.
De kruk van de deur keerde ze in heur beide handen om het gerucht te smoren.
Zijn werk scheen den nasmaak van haar dom verwijt reeds te hebben weggenomen.
Hij was heel vriendelijk. En dit zou toch het oogenblik niet geweest zijn om hem
lastig te vallen met berouw!
Onder het inpakken voor de reis naar de Hoven vernam Liesbeth bij toeval, naar
aanleiding van kindergoed, door haar op den koffer gelegd, waarop Emma zeide het
tot den zomer te willen bewaren, dat de Scheffers voor de maanden Juli en Augustus
kamers in een hotel te Noordwijk hadden gehuurd.
Het plan bleek tot in de onderdeelen uitgewerkt en vastgesteld.
Het sprak vanzelf, hield zij zich dadelijk voor, dat man en vrouw niet immer een
derde konden betrekken in de aangelegenheden van het gezin, maar dit leek haar
toch een daad van buitengewone terughouding jegens haar, die, dat had ze ruim
bewezen! met haar geheele hart leefde in hun belang. Mogelijk bezwaarde het hun
gezamenlijk een uitstapje te beramen, waaraan eene ten slotte geen deel zou nemen
niettegenstaande zij geholpen had in den nood en wel aanspraak mocht maken op de
luttele vergoeding van een paar vroolijke weken aan zee. Dit zou, al had zij het
geschenk niet aangenomen, toch een voldoening zijn geweest, een bewijs van
erkentelijkheid.
Voorzeker dreef hierin Emma haar wensch: met man en kinderen alleen te gaan,
door, en had Frans moeten zwichten.
De tallooze beslommeringen, haar in verband met al deze plannen opgedragen,
wogen dubbel, nu telkenmale bleek, dat men haar slechts tot een bepaalde grens
begrepen achtte in het gezin, en wantrouwig keurde zij elk gunstbewijs, zich afvragend
welk heimelijk doel Emma ermee kon beoogen, of welk voordeel zij er later uit zou
weten te slaan. En niettemin aanvaardde zij het, onderwierp zij zich, deels uit onmacht,
deels uit armoede, aan de vrouw, die haar meerdere was omdat zij het geluk bezat.
Om in de schaduw van haar zon naakt te staan en de koude vingers te strekken naar
het verre, warme licht. Daarom bleef ze, en vernederde zich.
Zij wist het, dat zij zich vernederde, en sleepte dit weten voort als een schandeblok.
Slechts éénmaal had zij een dienst durven weigeren. Op een avond toen Emma
haar na tienen fleemde Zus' nachtjaponnen te strijken, wijl
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Cor, naar zij voorgaf, dit te slordig deed. De ware reden, welke Liesbeth onmiddellijk
ried, was, dat zij van de dienstboden op dit uur geen werk meer mocht vergen. Zij
weigerde kort.
Maar den volgenden morgen bezwaarde haar die weerstand, alsof zij daarmede al
wat zij voor de Scheffers deed vernietigd had, alsof zij in strengen plicht te kort ware
geschoten, en zich overbodig had gemaakt in dit huis.
Om zes uur sloop ze door de stilte, zette in de keuken, waar blinden de lage ramen
dekten, de ijzers op het gas....
Toen Emma beneden kwam, lagen de witte wolkjes op den blauwen kleerbak
gereed om te worden ingepakt. Zij zeide er niets van, maar Liesbeth gevoelde zich
opgewonden, als had zij in het verborgen een goede daad verricht. En eerst tegen
den avond zakte die stemming af, en snikte zij in haar bed.
Op de Hoven, waar Emma, de gast, zich zou hebben te voegen naar de regelen van
dit, van Liesbeth's huis, moest deze wanverhouding eindigen.
De dagen telden af en haar verlangen naar al wat haar eigendom was, naar haar
eigen rechten en naar Vader's kus, steeg uit boven het leed der scheiding. Zij liep,
hoewel met oogen, die zich hier en daar vaster hechtten, tot den laatsten dag de
trappen op en af en door de kamers, tevreden, dat het weldra volbracht zou zijn. En
onverschillig sloot ze haar grooten koffer over de kleeren, die alle iets beteekend
hadden, maar nu waardeloos lagen te hoop.
Het logeerkamertje op den zolder, ontdaan van haar eigen sierlijke kleine
bezittingen, het zilveren toiletgarnituur, de kanten kleedjes en de omlijste
kinderportretten, leek haar nu zoo schamel, dat zij zich afvroeg hoe ditzelfde vertrek,
bij haar intrede, haar dusdanig kon hebben bekoord.
‘Wij overlegden daar juist,’ zei Emma, toen Liesbeth met de bijeengebonden
sleutels der kleerkasten beneden kwam, ‘of het eigenlijk niet het beste zou zijn,
wanneer jij morgen met de kinderen vooruit reisde?’
‘Als je dit zou willen doen?’ vulde Scheffer aan.
‘Dat is voor mij rustiger,’ vervolgde zijn vrouw. als ware de zaak reeds uitgemaakt.
‘Ik weet nog niet hoe het sporen mij bekomen zal en zie op tegen de woeligheid van
de kinderen. Als Frans en ik een latere trein nemen, hebben we kans op een coupé
voor ons samen.’
‘Vindt je het bezwaarlijk om met de drie kinderen alleen te reizen?’ vroeg Frans,
Liesbeth's stil gezicht wantrouwend. ‘Ik zal jelui goed installeeren, je behoeft niet
over te stappen, en wanneer je dan wordt afgehaald....’
‘Ik vind het best,’ zei Liesbeth, zoo murw van teleurstellingen, dat
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deze ternauwernood meer vat op haar had: ‘Hoe laat zullen we dan gaan?’
Scheffer stond op om het spoorboekje te halen; hij zocht loopend de bladzijde en
boog zich, bijwijzend, over haar stoel:
‘Wat dunkt je van deze? 10.8.’
Naar de kleuren in zijn zegelring keek ze.
‘Best,’ herhaalde ze flauw.
Wat een fraai gevormde hand had hij toch! Elk lid, ieder beentje, het blauwe
vlechrsel onder de frissche huid, de smalle graat van donkere haren, die over den
pols liep tot in de mouw.... Niets aan die hand was haar nu meer vreemd.
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[X]
EEN gedeelte van de Hoven, rechts achter den vijver tot aan den boschrand, lag in
witte paaltjes afgebakend.
‘Ik heb dat stuk kunnen verkoopen,’ verklaarde de heer van Landschot, toen hij
in den vroegen ochtend met zijn dochter wandelde over het erf en zij, vragend,
stilstond.
‘Waarom deed u het?’
‘Wel,’ hij glimlachte oud, ‘omdat men er mij een voordeelig bod voor stelde.’
‘Wordt het bebouwd?’
‘Er komt een boterfabriek.... Je behoeft niet te schrikken, een laag gebouw; alleen
de schoorsteenen zullen wij van ons huis uit kunnen zien, en een enkele maal, bij
westen-wind, zal er misschien iets van de rook overwaaien. Daar loopen de kinderen
Scheffer al met Koos,’ wees hij, haar zacht afwendend van de paaltjes. ‘Het zijn lieve
kinders. Dat vrouwtje ziet er zwak uit.’
Na een oogenblik hervatte Liesbeth, en zij verraste zichzelve met de
onbevangenheid waarmede zij thans, vervuld van vader's zorgen, over Emma Scheffer,
als over ieder ander, sprak:
‘Zij gevoelt zich de laatste tijd veel beter. In October wordt er weer een kleintje
verwacht.’
‘Dat vertelde Mama mij. Zij moet hier maar lang blijven; buiten is het gezond. Ik
leer haar haver van rogge onderscheiden en Mama - dat liet zich aanzien - is nu al....
ravie de sa petite personne!’
Daar kon ze ook weer om lachen, Liesbeth, met de oude verstandhouding. Zij hief
het hoofd in de heldere bloesemlucht en hoorde de jonge merels fluiten....
‘Ja,’ herhaalde ze in dieperen toon van erkenning, ‘buiten is het gezond.’
Aan zijn arm liep ze, als een herstellende. De weekdagen kweekten haar op voor
den Zondag, den dag waarop ‘de jongens’ thuis kwamen, met welken verzamelnaam
Mies: André, Theodoor en Mr. Scheffer gemoedelijk omvatte. Maar ze verlangde
niet naar den Zondag; ze was nog zoo moe, en vreesde het buitengewone, dat haar
opwond als champagne in ledige maag. Op de andere dagen kon ze vertrouwen; op
den Zondag niet. Zij had de week-uren ingedeeld naar een rooster, waaraan Ze zich
onverzettelijk hield, wijl geregelde dagtaak, las zij eens, zwakke zenuwen sterkte.
Vóór het ontbijt: de wandeling met Vader, daarna het huiswerk, de zorgen voor het
tweede ontbijt. En elken middag zette zij zich aan den vleugel in de hal en zong er
zacht, met dunne hooge stem, oefeningen, door heur voorzichtige vingers begeleid.
Met innigen ijver,
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alsof zij zich tot een prijskamp aangordde, arbeidde ze, om wat haar niet van nature
gegeven was, te winnen met haar vlijtigen wil. En een ganschen dag kon zij daarvan
gelukkig zijn als er één bevende toonladder, naar haar verbeelding, vaster en voller
rolde door de wijde hal dan den dag te voren.
De oude heer hield haar staande aan den zoom van het bosch voor een laag en fijn
gewas:
‘Nu?’ vroeg hij oolijk, ‘weet jij het nog?’
‘Vlas,’ lachte ze, ‘maar vader!’
Onder de witte peren bukten ze den boomgaard in. Door bloesempoorten gingen
ze daar. Bezaaid was heel de groene grond, als met schubben van de lucht, wel met
den voet te scheppen. Tegen den zonnigen muur van het tuinmanshuis, pronkte de
perzik, als een lichtroode pauw.
‘Dat wordt een prachtige Paschen,’ prees de oude man, ‘hoe goed kind, dat je er
bent!’
Zij drukte zijn arm, sprakeloos, heur adem ging kort en bevend diep. Plotseling
loslatend, plukte zij een tak. En toen, terwijl Vader Derk aansprak, die uit zijn woning
kwam met de schop, overviel het haar, weer, voor het eerst sedert den terugkeer op
het oude goed: O, hier onder de strooiende boomen met een ander dan met Vader te
staan! Ze verzette zich: ‘Alles wel thuis, Derk?’
‘Dank-oe. Geet 't de freule ook goed?’
‘Best, hoor.’
‘Derk heeft het druk,’ zei de heer van Landschot, ‘sinds Bart ons verliet.’
De Paaschklokken klepten over het land, tot ver in den omtrek was er blij fijn geluid.
Mevrouw van Landschot ruischte aan op het tochtig terras in haar zwar. moirée
kleed van verouderd, en weder aan den nieuwen tijd gepast snit. Bijoute droeg Oma's
ivoren bijbeltje en op den bok van het wachtend rijtuig, dat haar, vergezeld van Emma
Scheffer en Mies, naar de dorpskerk zou rijden, zat Joost glunder en fier naast den
dikken de Beyer.
Sidonie en Menno waren in de stad achtergebleven, wijl de eerste, naar zij voorgaf,
zich weer minder wel gevoelde en de drukte der kinderen liever vermeed. Onder
commando van Mademoiselle hadden ze toen hun inval op de Hoven gedaan, allen
met de lente in de voetjes en schreeuwend luidruchtig!
‘Nu?’ riep Theodoor, ‘wie van de kinderen mag meer mee? Er is nog één plaats.
Of wil Liesbeth....?’
‘Neen,’ schudde Liesbeth, haastig, en alleen tot hem. ‘Ik blijf thuis; dat is nu
afgesproken. Marguérite gaat in mijn plaats.’
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‘Marguérite,’ toeterde Theodoor door de trompet zijner handen:
‘Mar-gué-rite!’
Aan den arm van Emma Scheffer, die haar, het vriendinnetje van Zus, bijzondere
voorkeur betoonde, verscheen eindelijk Marguérite in de lage deur.
‘Mademoiselle Teut!’ berispte Oma.
‘O lieve Mevrouw, het is mijn schuld,’ verschoonde Emma, onder een hoed vol
wippende kersen: ‘Ik moest mijn man assisteeren bij het vastmaken van zijn boord,
hij was zoo weerspannig! en ten slotte viel het knoopje.... Marguérite heeft ons helpen
zoeken!’
‘Wie was nu weerspannig, de boord of ik?’ vroeg Scheffer, gelaten als een lam in
zijn flanellen pak.
‘Allebei!’
‘Maar nu is het dan ook grandioos,’ plaagde Theodoor, terwijl Frans, zijn hoofd
gestropt in den hoogen kraag, het portier opende.
‘Ja, behalve zijn sloffen! Zeg u nu eens Mevrouw, of dat pantoffels zijn om op
Zondagmorgen in rond te loopen?’ riep Emma overdartel.
De paarden stampten.
‘Laat Mama geen kou vatten,’ waarschuwde de oude heer.
‘Ja, vooruit, Mies, stap in, anders is de kerk uit vóór jelui er zijn!’
André sloot het deurtje.
‘Tot straks!’
Zwaar rolden de wielen van den grooten landauer door het grove grind. Een ieder
riep nog wat.... In de zon dansten Emma's kersen rijp en rond, lange witte pluimen
dreven in de blauwe lucht, en de klokken klepelden voort.
Liesbeth keerde in huis. De zorg voor de maaltijden rustte op haar dien dag, wijl
Koos met Paaschverlof al vroeg was uitgetogen en Mademoiselle de kinderen hoedde.
Zij zouden met zestien aan tafel zijn. ‘Zestien!’ had Emma in de handen geklapt,
terwijl Mama het aantal nog te gering achtte, ‘zestien! een partij!’
Het leven op de Hoven, dat in zijn eenvoud een innerlijke weelde van beschaving
en welwillendheid omsloot, wekte Emma's deemoedige bewondering. De groote
huishouding geleek er vanzelve te gaan, ouders, kinderen en bedienden verdroegen
elkander als vrienden; daar viel nooit een hard woord. En in deze omgeving paste
Liesbeth - volkomen beantwoordend nu aan de beschrijving, welke Frans na den
vorigen zomer van haar gaf - even zuiver als de bloemen. Emma schaamde zich bij
tijden over de wanorde van haar eigen huis en de wijze waarop zij Liesbeth's goedheid
daar zonder schromen had misbruikt. Zij trachtte zich op te werken tot een zelfden
staat van inschikkelijkheid, en streefde
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dienst-ijverig haar stille vlijt na. En waar ze te kort schoot, vleide ze Liesbeth, zuchtte
mismoedig in kluchtig martelaarschap: dat zij haar toch nooit zou kunnen evenaren!
Hoewel nimmer meer, als de anderen, gewonnen door Emma's manier, onnoozel
voor wie haar langer kende, als een versleten narrepak, duldde Liesbeth haar nochtans
beter hier, waar niet elk compliment zich in een opdracht ontpopte, en waar zij haar
niet dag en nacht bevoorrecht wist. En zelfs de dagen, welke Frans terug brachten
in den kring en man en vrouw hereenigden, deden haar minder zeer, nu hij, afgeleid
door het groote gezin, natuur-gevoelig, en een opgewekt wandelaar, voor Emma,
speelsch poesje in den rieten ruststoel, niet altijd belangstelling over had.
‘Wel, wel,’ schudde Liesbeth, uit de keuken terugkeerend in de hal, waar de
rolgordijnen aan de zonzijde neerhingen en Scheffer in zijn volle lengte de plaats
van Emma op den stoel had ingenomen, ‘ligt mijnheer wel gemakkelijk?’
Hij rekte zich. Hij lag daar zoo genoegelijk met de gele strook van een oud kussen
om zijn hoofd.
‘Allergemakkelijkst, dank je.’
‘Waar zijn de andere heeren?’
‘Ik weet het niet. Wandelen denk ik.’
‘Waarom ben je niet met hen mee gegaan?’
‘Ik ben te lui.’
‘Schaam je,’ zei Liesbeth, terwijl ze heen en weer liep met een vaas anemonen en
er een voordeelige plaats voor ruimde. En ze dacht opeens, de gedachte gloeide in
haar: waarom was hij achtergebleven! alleen!.... Emma, alle anderen, uit.... behalve
hij en zij!
Zij gingen kameraadschappelijker met elkaar om hier buiten dan in het enge
stadshuis, waar hij het gezinshoofd was en zijn werk had, en hij zocht haar gezelschap,
alsof hij in deze vreemde omgeving in haar de oude bekende vond. En hoewel alle
gemeenzaamheid tegen haar aard indruischte, pakte zij instinctief den vrijeren toon,
dien hij aansloeg, gaf meer dan hij vroeg in heur bereiden, overmachtigen drang hem
te believen en te naderen tot zijn hart. Den huisgenooten, welke haar zóó niet gekend
hadden, scheen deze omgang somtijds een al te vertrouwelijke en eenmaal, den
vorigen Zondag, bij een wilden ren door het gras, toen Scheffer haar met een spin
najoeg en zij, in heur drift om zijn hand te ontduiken, hem achter woest bij de
ellebogen greep, had ze Theodoor's blank jongensgezicht verlegen zien worden....
‘Ik had mee naar de kerk moeten gaan,’ hervatte Scheffer, zijn lubbige pantoffel
over de andere strekkend.
‘Om te slapen?’ vroeg ze schalk.
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‘Schaam jij je nu maar,’ bromde hij, de oogen openend en weer sluitend, ‘voor zulk
en insinuatie!’
In de schouw smeulde luchtig hoog houtvuur; het doorbreken van de roode brugjes
was, met Liesbeth's voetslif, het rustig gerucht der warme stilte....
Zooals hij daar nu, zonder oogen, met zwarte wimperbogen op de wangen, en
zwarter schijnend haar, in de kussens lag, leek hij Liesbeth weer een geheel ander
man. Zij durfde niet spieden, maar zij voelde zoo blij zijn stille tegenwoordigheid,
en zij ging af en aan als op een melodie.
Van de trapzuil beurde ze een blauwe hortensia, liet den zwaren sierpot rusten op
haar heup.
‘Maar laat ik toch eens helpen, laat ik je toch eens helpen!’ sprong hij op.
‘Word niet te moe!’ plaagde ze, wel heel beminnelijk nu in haar vroolijkheid. met
een blos van inspanning en de blauwe trillende ballen dicht aan haar blonde haar.
En wonder bevallig was het gebaar waarin zij hem den zwaren bloempot luchtig
overreikte.
‘Wat een kracht in die handjes! Waar moet hij heen? Op de vleugel?’
‘Ja....’
‘Ik betwijfel, of ik met je zou willen vechten!’
‘Knielen....?’ stak ze hem driest haar open vingers toe, trok, hooger blozend, half
al terug....
‘Sakkerloot! Nu niet! Misschien straks, wanneer ik goed gedisponeerd ben!’
Als geknot vielen haar armen.
Hij drentelde om de ledige stoelen, zocht de verspreide bladen van zijn courant
bijeen, legde ze naar de letters: ‘Ochtendblad B, Ochtendblad C....’
Geen oog liet zij nu van hem af. Ze was gereed maar bleef dralen, verzettend de
voorwerpen, doelloos, van de eene plaats op de andere Zou hij nu gaan? Nog niet....
Zij telde de winst van elke minuut. Hij bleef omtreuzelen, doelloos.... als zij. Hij
bleef bij haar!
Zij spraken niet. Er was nergens geluid, geen mensch leek er meer in het groote
huis dan zij beiden. En het zwijgen werd als een geheim voor Liesbeth, die te beven
begon, te beven....
‘Kom,’ zei hij plotseling, en zijn stem, die weerklonk door de hal, bracht haar tot
bewustzijn: ‘ik wandel een eindje het bosch in, ga je mee?’
‘Ik.... moet nog zorgen....’
‘Dan ontmoet ik misschien de heeren wel.’
‘Hoe laat is het?’ vroeg ze flauw, terwijl hij reeds aan de deur stond.
‘Bij elf.’
‘O.... nog geen elf uur. Dan kan ik nog wel een kwartiertje meeloopen.’
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‘Dan zou ik je toch raden wat om te doen; in de zon lijkt het warm, maar de wind is
koud. Kan ik iets voor je vinden?’
‘Dank-je.... ik kom!’ Met Bijoute's roode cape als een vlag in de hand schoot ze
al onder het trappenhuis uit.
Hij hield de deur voor haar open. Over het droge zand daalden zij snel, door den
wind geduwd, langs den vijver het groenverlichte bosch in.
Daar was het zomerzacht.
‘Wordt er nog wel gevischt?’
‘Door Vader.... soms.’
De grond lag vol zand, vogels kwetterden schril en frisch, door de spikkelgroene
takken drong het versche luchtblauw. Van verder-op ruischte een klokkend gedruisch
aan....
‘Dat is de sluis van de kleine vijver, die openstaat,’ vertelde Liesbeth, onwillekeurig
fluisterend.
‘Wat is het hier prachtig....’
‘Papa heeft een gedeelte voor bouwgrond verkocht.’
‘Ja, dat vertelde de oude heer mij. Wel jammer....’
‘De jongens hebben zooveel noodig. Daarom....’ zij hokte, wijl haar hunkering
naar vertrouwelijkheid haar nu drong iets als een familiegeheim te verraden aan een
vreemde, en zette toen door - hij was immers geen vreemde! - ‘daarom is het rijtuig
ook afgeschaft.’
Het berouwde haar onmiddellijk, dat zij er zelfs dit - dit van Vader - aan had
gewaagd. En het duurde een oogenblik vóór hij haar antwoordde:
‘Dat is.... natuurlijk zijn zulke dingen verdrietig, maar toch, ik denk zoo dikwijls....
wat een benijdbaar familieleven is het hier. Bij mijn ouders....’
Nooit had ze hem durven vragen naar die ouders, over wie Emma haar eenmaal
onwillig bleek te spreken, en wier portretten in de huiskamer ontbraken. Nu hij, als
partij-trekkend van de afwezigheid zijner vrouw, hen noemde jegens haar, leek het
Liesbeth of hij haar daarmede plotseling tot zijn vertrouwelinge verhief.
‘Leven die nog?’ vroeg ze gretig.
‘Alleen mijn vader.... moeder stierf jong.’
Zonder terughouding verhaalde hij haar thans van zijn jeugd op een bovenwoning
in Groningen; de vader, boekhouder, dag in dag uit hetzelfde kantoorleven; de
moeder.... niet-sterk.... vroeg versleten....
Hij bezag haar van terzijde, alsof hij zich wilde vergewissen omtrent den indruk,
dien de bekentenis zijner eenvoudige afkomst maakte op deze dochter van een
edelman....
Totdat zij weer een vraag deed:
‘Is je vader nog.... op dat kantoor?’
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‘Ja, voor tien jaar werd hij er procuratiehouder, zijn droom vervulde. Maar zijn leven
is daar weinig door veranderd.’
‘En de andere broers?.... of zusters?’
Al heen over heur korte gevoeligheid - aan hem was immers niets meer wat eraan
herinnerde! - tastte zij voorzichtig in dit, haar vreemd verleden, bevreesd hem
onwillekeurig te kwetsen, en toch zoo begeerig hem te doen verstaan, hoe warm zij
gevoelde voor wat hem het allernaast betrof.
‘Mijn broer is majoor in Indië, mijn oudste zuster in Sneek, bij het onderwijs. De
jongste, Marietje.... bleef bij Vader thuis. Ze is gebrekkig, en borduurt vaandels voor
een winkel.’
Nauwelijks naar hem opzien durfde Liesbeth, nu zij wist, dat over zijn gezicht de
weemoedige weerschijn van het oude leed zou zijn, nu hij Zoo strak voor zich
uitsprak....
‘De heeren van Vader's kantoor hebben mij laten studeeren, en door mijn huwelijk
ben ik toen in andere kringen gekomen.’
‘Dat zou je toch wel,’ onderbrak ze rap, als om dit eene, wat hij Emma dankte, uit
te schakelen.... ‘door je betrekking,’ voltooide ze.
‘Misschien wel....’ gaf hij toe, verstrooid. ‘Voor Emma was het indertijd, dat
begrijp je wel, een punt. Zij is bij ons thuis.... maar éénmaal geweest.’
Bij den kleinen vijver waren zij nu. Het water buitelde over de sluis, een zwaluw
schoor over het groenig vlak. Frans bukte om een gelen plomp, diep in den taaien
stengel, uit te snijden.
‘Maar ik wou eigenlijk zeggen.’ verwerkte hij, opstaande en zijn mes
dichtknippend, een vroegere overpeinzing: ‘dat, wanneer ik iemand, zooals jou nu,
hoor spreken over geldelijke moeilijkheden, mij altijd onwillekeurig de herinnering
bekruipt.... aan dat bovenhuis.’
‘Jawel, maar het is alles naar verhouding.’
‘Natuurlijk.’
‘En de een gaat ten slotte vóóruit en de ander....’
Hij voorkwam het overijlde woord, lachte eens, en zei:
‘Ik geloof, dat je - misschien wel doordat wij je zoo lang gehouden hebben en je
nu opeens hier voor die nare witte paaltjes staat - de zaken wat duister inziet!’
Groote druppels sprongen in haar oogen. Dat.... in zijn stem, dat warme.... ze kon
er niet tegen! het maakte haar zoo week, zoo laf! Haar mond wrong. Zij wilde niet
knippen met de wimpers.
‘De oude heer is immers heel opgewekt?’
‘Zoo doet hij,’ fluisterde ze heesch.
‘Kom!’ hij legde zijn hand op haar arm.... ‘Kom....’ herhaalde hij. Zij snikte het
uit! Het was een snikken van weelde. De lentelucht, de
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geur van het groen, zijn troostende stem en zijn hand, dat breede en zachte, op haar
bloote pols. Als hij nu zijn armen om haar heen sloeg, een minuut maar, dat zij haar
hoofd mocht neerleggen.
Wellicht waren de zorgen op de Hoven, overwoog hij, wat hulpeloos naast haar
weekhartigheid, toch nijpender dan men vermoedde en wist zij meer dan zij prijsgaf.
Hij raapte de cape op, die van heur schokkende smalle schouders was geglipt. Net
een arm kind was ze nu ze schreide, schraal in elkaar gedoken en kleumig-rood om
den neus.
‘Maar Liesbeth,’ vroeg hij eindelijk, schertsend-streng, ‘hoe heb ik het met je!’
Zij richtte zich op in een ruk, drukte haar zakdoek tusschen de hooge ceintuur.
‘t Is al over,’ zei ze gejaagd, ‘let er maar niet op. Ik heb wel eens meer zoo'n bui.
't Spijt me erg, dat je het net trof!’
‘O, maar dat beteekent niets hoor, dat vergeet ik weer dadelijk!’
Zijn stem klonk nu goedig, toegeeflijk en ook verlichting gloorde erin. Maar even....
dacht ze, dof naast hem voortloopend, even was er toch iets geweest.... iets.... alsof
het nabij kwam!
Hij stapte sneller aan.
Misschien.... wanneer hij toen.... Neen natuurlijk dorst hij niet! Maar als hij gedurfd
had, joeg het in haar, als hij.... O, voor die eene seconde van hemelhoog geluk had
ze alles wel over gehad! Boven de wuivende kruinen gonsde de lucht....
‘Kan dat de bel van twaalf al zijn?’
‘Ja....’
‘Dan in draf!’
Uit de groendoortintelde schaduw doken ze op eenmaal in den straalhellen dag.
Gloeiend braken de tulpen open, en ondraaglijk zwaar roken de hyacinten op het
pluimig bed voor het terras.
Den tweeden Zondag, in den namiddag, terwijl de kinderen buiten speelden, met
mantels aan en op de klompen want het had dien nacht zwaar geregend en zelfs
gehageld, steeg er plotseling een gejuich op, dat de ouderen naar de ramen riep, en
klotsten holderdebolder, Jantje achteraan, de geheele bende door de oprijlaan van
Reenen tegen, die te paard kwam aangestapt.
Hij had langs de binnenwegen de reis afgelegd, grootendeels in galop, dwars door
de weien en het kreupelhout. Tot ver buiten het hek stoven de kleine van Reenens,
bevoorrecht en fier, want deze held was hun vader!
De kluiten hingen aan den paardestaart, tot in de manen was de modder gespat.
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Menno's bruin-verhit gezicht, langs de eene zijde besmeurd, keek norsch. Hij steeg
af bij den ingang van de Hoven, stond stijf op de gespoorde laarzen, waar plokken
gras aankleefden. De kinderstemmen, opeens los, schrilden dooreen:
‘Kom je heelemaal van huis, Vader?’
‘Op Raff?’
‘Mag ik er even op?’
‘Neen, nu niet.’
‘Hoera! nu hebben we weer een paard!’ sprong Piet. Jantje, een beetje bang, streelde
de bezweete flanken.
‘Komt Mama nu met de spoor?’ vroeg Marguérite.
Menno liet Piet het moe-makke paard aan den teugel leiden en ging Liesbeth tegen,
die de kinderen kwam bedaren en verschrikte van zijn somberen blik.
‘Er is toch niets?’
Hij aarzelde een seconde, prikte met de karwats een klont modder van zijn hiel.
‘Neen. Maar ik wou Papa graag spreken.’
‘Vandaag?’
‘Vanavond misschien. En anders.... kan ik hier blijven slapen?’
Liesbeth overdacht hoe dit te schikken zou zijn en knikte: ‘Jawel, dan neem ik
alle drie de Scheffertjes bij mij....’
In de hal renden beurt om beurt de kleine boden binnen om aan Oma te berichten,
dat Papa gekomen was!
De hal stond vol bloemen, als een groote kas; de groene gemberpotten op den
schoorsteenmantel kroonden het vuur met een diadeem van gele tulpen, en de vensters
naar den westkant openden zich wijd boven een Zoom van anemonen.
De oude Mevrouw was wel vergenoegd, dat, na den hopeloozen regennacht, de
zon ook over haar tweeden Paaschdag scheen. En zoo omringd was ze in vele maanden
niet geweest! En Liesbeth verstond toch meer dan Mies, of eenig ander, de kunst om
het huis te tooien. Emma verzekerde haar gisteren in het rijtuig nog; zóó prettig had
ze nergens ooit gelogeerd! Een allerliefste gast trouwens. Het was een gave - och,
wat was welbeschouwd niet een gave - gast te zijn. Tot de volgende maand moest
zij onverbiddelijk blijven; Scheffer had zij al voorbereid... En zie, daar kwam nu
waarlijk Menno nog!
‘Bonjour mon beau-fils.’
‘Maman.’
‘Sidonie va mieux?’
‘Wat zie je er uit!’ riep Theodoor.
Met een hoofdknik trad hij zijn schoonmoeder voorbij, de trap op,

Top Naeff, Voor de poort

190
naar de badkamer, waar hij Liesbeth al bezig vond handdoeken uit te leggen. Zij
talmde daarmede, wijl zij meende, dat hij haar iets toe te vertrouwen had. En toen
hij, ondanks zijn steun-zoekende houding zweeg, trachtte zij hem harerzijds te
naderen:
‘Wanneer je iets.... minder prettigs met Papa te bespreken hebt, doe het dan in
geen geval vandaag. Ze zijn nu allemaal zoo vroolijk beneden.’
‘Neen, och neen. Op een dag presseert het ook niet. .t Is niet om geld,’ belette hij
haar schielijk te veronderstellen, dat het weer dáárom ging.
‘O,’ zei ze bevredigd, ‘is het dat niet.’
‘Neen.’ Hij draalde nog....
Uit de hal steeg een gedruisch van plotseling gelach en handgeklap alsof een
vogelzwerm opwiekte.
‘Ik zal je nog een kleerborstel halen.’
‘Alsjeblieft.’
De gansche bovengang vulde zich met het gerucht van lager rumoer.
‘Wat doen ze toch?’ boog Liesbeth over de zware trapleuning. En het schouwspel,
dat zij daar zag, ontnam haar elke gedachte aan Menno's belang. Achter heur rug
sloeg de badkamerdeur in het slot. Beneden, op het mosdik karpet, verrichtten de
ooms krachttoeren; de kinderschaar bewonderend erom....
Oom André zat met gevouwen beenen, de armen voor de borst gekruist, als een
kikker ingedoken.
‘Een.... twee....’ telden de kinderen.
Hij wipte.... hij bonsde terug.
‘Ai!’ riep Piet.
‘Nog eens!’ hitsten Zus en Marguérite.
Hij schoof.... schoof.... Een.... twee.... bom! hij stond.
‘Bravo,’ prees Oma, het meest van allen vermaakt.
‘Nu Pappa,’ wilde Zus.
‘Eerst Joost.’
Joost kon dit ook, zijn oud gezichtje glunderde. Vlug, lichtvoetig of ze gleed, liep
Liesbeth de trappen af om bij de zege van Joost tegenwoordig te zijn.
‘Nu Joost. Houd je goed man!’
Een schamel dwergje leek hij, maar van-binnen was hij zoo content. Grootvader
keerde zich af. Hij ook, gelijk de vader, kon nooit dit kind middelpunt zien.
‘Mooi! Prachtig! Die Joost kan het.’
Zenuwachtig-lachend stond de overwinnaar naast Liesbeth, die haar hand door
zijn haren streek.
‘Nu ik! Nu ik!’ plofte Bijoute op haar hielen.
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Het duurde niet lang of zij hurkten allen op den grond, en Jantje, toen hij eenmaal
zat, schoffelde op zijn broekje wondersnel van het eene naar het andere einde der
hal.
‘Jan! Jan, sta op! Hoe verzin je 't!’ riep Emma uit den ligstoel, nochtans Zonder
zich te verroeren of haar aandacht te onttrekken aan het gesprek, da. al den ganschen
middag kabbelde tusschen de oude mevrouw en haar.
Liesbeth en Scheffer liepen uit....
Maar terstond hield zij in, alsof ze zich een anderen plicht bezon, en keerde, terwijl
Jantje gillend wegkroop achter Moeder's stoel en de vader stoeiend daarover boog,
naar de keuken om met Koos de verschikkingen op de bovenverdieping te bespreken.
Na de wandeling in het bosch, waarvan de verwarde herinnering als aan iets
onbestemd-ingrijpends, haar geen oogenblik losliet, vermeed zij Frans met bange
ingetogenheid. Er was niets gebeurd. Maar indien dat, wat zij met gesloten oogen
en hunkerend hart gehoopt had, niet was afgewend door zijn wil....
Toen zij terugkwam vertoonde oom Theodoor een nieuwe kunst.
Liesbeth zette zich in het lage venster, waarachter de zon, als in gouden flarden,
tusschen de boomen verzonk.
‘Sluit het raam, mijn kind.’
Mevrouw van Landschot, verheugde zich, dat oud en jong, nu het buiten te koud
werd, zich binnen zoo wel wist te vermaken. Zij loofde bonbons uit voor wie zich
het bedrevenst toonde; eigenhandig reikte zij de prijzen, met een kleine aanspraak
in haar bekoorlijk Nederlandsch.
Frans zat op de armleuning van Emma's stoel, tot weer zijn beurt werd afgeroepen....
Had ze het waarlijk gehoopt, - tobde Liesbeth, haar glazige oogen strak naar het
spel, - den man van een andere vrouw, den vader van de kinderen.... Was het haar
wil geweest, haar slechte wil! Neen.... dat toch niet. Nooit immers had ze het nabij
vermoed, zóó nabij als gistermorgen.... het onbereikbare.... Nooit was het noodig
geweest zich af te vragen of zij het, langs dien weg, willen zou.... Hoe begon het....?
Eerst zijn talmen in het huis, waar zij haar bezigheden had.... Hij vroeg haar met hem
op te wandelen, samen.... Het leek een zomerdag.... En toen allerlei vertrouwelijke
dingen.... waarover hij nauwelijks spreken kon.... nooit te voren sprak.... en die hem
zoo bewogen.. Ze stonden bij den vijver.... hij bukte naar den plomp, terwijl zij
wachtte, niet meer wist.... ‘Wij hebben je 200 lang gehouden,’ zei hij. Toen was het
al nader en nader gekomen.... had zij zijn hand gevoeld.
O, dankbaar mocht ze hem zijn, dat hij toen niet.... als Menno.... Aan zijn wil, die
weerstond, aan zijn sterken, goeden wil klampte zich, in nevelen van waan en
werkelijkheid, haar arme verdoolde hart. Uit zijn
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kracht zou ze de hare trekken. Strijden zou zij nu.... naast hem!
Krampachtig klemden haar handen. Tegen het parelmoerraam sterkte zich haar
van innerlijken brand verteerd figuurtje, heilig-bereid.
.................................................................
....Maar om nu met de lippen, en zonder dat de vingers raakten aan den grond,
zulk een bonbon op te rapen.... dat was een toer!
‘Allons Bijoute!’
Liesbeth's oogen zagen het wel. Zij glimlachte wanneer er een voorover duikelde
en platstreek over het tapijt. Zelfs Grootvader wilde, zoo oud en stijf als hij was, dit
nog probeeren.
Het werd stil rondom van eerbiedige spanning. Liesbeth, mede geboeid, stond op
uit het kozijn.
Na Vader, welke het gauw opgaf, Frans. Die dook zoo lenig, terstond vatte hij het,
liet op hun beurt de kinderen springen naar zijn buit, hoog in zijn hand, hooger....
hooger....
‘Neem een loopje, Pieter!’
Jantje sleepte een stoel aan, klom er op.... één bedrijvigheid. Ze lieten hem begaan.
Dat werd een overrompeling! Neen maar.... Jan was de slimste. Hij had het zilveren
chocolaadje knap verdiend.
‘Nu nog eens!’
Maar Scheffer schudde de opgewonden belegeraars af, duwde hen, den een na den
ander op den grond, onder gegil!
‘Ik dank jelui. Ik ben veel te moe. Wacht.... wie moest ik ook weer laten knielen?’
Hij zag rond.... ‘Ik herinner me, dat ik dezer dagen iemand beloofde.... Ha! stil,
dat was tante Liesbeth!’
Uitdagend stak hij haar van ver zijn uitgespreide handen toe: ‘Nu?’
O, hoe kon hij dat nu vragen, hier!
Neen.... schudde ze.
Zijn oogen vonkten haar tegen.
De kinderen hitsten aan: ‘hè toe!’
Of zou zij toch.... juist om geen achterdocht te wekken....
Ze draaide den smallen parelring van haar doodskille vingers. Ze voelde hoe zij
liggen zouden tusschen de zijne, die gloeiden. Hij zou haar achterover buigen, diep....
zijn zwaarte over haar.... zijn adem dicht, al dichter.... tot ze knielde.... knielde aan
zijn knieën....
‘Neen!’ schudde ze heftiger.
‘Ze durft niet,’ zei Bijoute. ‘Ik wel.’
Dien verderen avond scheen Frans, in tegenstelling met Menno, die teruggedoken
in een hoek zat, Liesbeth onnatuurlijk vroolijk. Hij was oplettend jegens Emma en
wendde zich schaars tot haar, alsof hij, na
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die eene onverklaarbaar-bruuske opwelling bij het kinderspel, door haar weigering
beducht geworden, zich te onverbiddelijker beheerschte. Haar geest, eenmaal in dit
spoor, paste thans al wat hij deed of naliet, elken trek in zijn bemind gezicht, en
iedere schakeering van zijn stem aan haar nieuw vermoeden. Wat haar immer
onverschilligheid had geschenen kleurde achter dit gulden verbeeldingswaas. Was
het eigenlijk niet natuurlijk! Een man als hij, gebonden aan een vrouw, welke zich
ternauwernood van zijn kinderen onderscheidde, in een huwelijk, dat alle geestelijk
verkeer uitsloot. Wel een gevaarlijk spel had ze gespeeld dààr de derde te willen zijn!
De voorbeelden, waarin de man zich in dergelijken omgang minder ridderlijk
gedroeg.... drongen zich aan haar op. Zij dorst niet meer eerlijk overdenken nu, of
zij toch niet, wel-heimelijk soms, op zijn zwakheid had gehoopt, en dwong zich, naar
rede en beginsel, in zijn kiesch kameraadschap haar hulde te zien. Daarom wellicht
was hij, Emma's aanmoediging ten spijt, vaak afkeerig gebleken zich met haar alleen
te vertoonen in het openbaar, wendde hij bezigheden voor op dien avond van het
concert.... Opdat geen glimlach hun verhouding zou betasten, geen onzuivere blik
haar, het meisje, schatten zou. Zij bracht dezen eerbied in verband met zijn eenvoudige
geboorte, en met de ongerepte herinnering aan zijn jong gestorven moeder. Even
hoog had hij haar gesteld!
De heeren verzochten de gastvrouw na de thee een spelletje te mogen biljarten,
n'en déplaise den Zondag.
‘Twee Zondagen, Mama,’ klaagde Theodoor, ‘het is niet uit te houden!’
Mama, wat pruilend, liet zich bidden. Het was met haar grondbeginselen als met
haar japonnen, zij paste ze aan alle omstandigheden en behaalde een kleine winst
met elke concessie.
‘Vraagt u het, mevrouw Scheffer, u krijgt alles gedaan!’
‘Doe ik, Mamaatje?’ boog Emma's hoofdje om de lamp, de roode lipjes snoepend
aan den eerenaam.
De oude dame bevestigde met een lichte trilling van het ooglid.
‘Maar als Mevrouw het nu liever niet heeft?’ opperde Scheffer, terwijl Menno,
loom opgestaan, de krijthekjes van een vorig spel sponsde van het bord. Achter de
bebloemde kanapé maakte Theodoor naar mevrouw Scheffer aanmoedigende
gebaren.... En weer nipte ze oolijk en zoet: ‘Mogen ze, Mamaatje?’
‘Ze mogen.... omdat jij het vraagt; et le bon Dieu m'absoudra!’
Dichter bijeen schoven nu de dames in den doorschoten kring. Mies, haar zwaar
geluid dempend, deed Liesbeth lange verhalen. De oude heer las brieven van
Beethoven. Een stille groene schijn hing om de lampen in den hoek waar de witte
mouwen bewogen; groentintig vlokte de
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sigarenrook daarboven. En de ballen snorden dun en klotsten, snel achtereen, in
lossen dubbelen plof.
Zóó ook zaten ze dien zomeravond, nu bijkans een jaar geleden, nadat ze, - la
ronde de nuit - de bedjes waren langs gegaan. Alleen Emma ontbrak toen aan het
gezelschap; Sidonie zat daar in de linker kanapéschelp, waar zij nu plaats nam, naast
Mama. Tegen het gele kussen uit den ligstoel nestelde zij zich.
Liesbeth, door Mies aan den arm geraakt, zoodra haar het omstandig verhaal van
Bart's verhuizing naar het Draafsel dreigde te ontsnappen, zag de wijde kussenstrook
als een zonnebloem luifelen om Emma's donker haar. Bekoorlijk bleef ze, zelfs nu....
Het was nauwelijks te zien nog, dat ze een kind droeg.
Als getrokken gleden Liesbeth's oogen telkens naar dien schoot.
Dit werd nu de laatste week. Aan het einde daarvan zou Frans zijn vrouw en kinderen
komen halen. Liesbeth telde dit einde niet; sinds zij in overrijp verlangen den
weerklank van haar liefde in hem had gehoord, hechtte zij zich aan dezen vredigen
waan, als een vrome aan zijn geloof, en de scheiding scheen haar bloot een vorm.
Hij ging, maar het beste van hem bleef, en het beste van haar nam hij mee.
Hoe had zij kunnen verwachten, dat Emma, deze kwade kans nog eenmaal
trotseerend, haar in het najaar weder noodigen zou! Beneden in het huis, terwijl zij
weerloos boven lag. Wie weet wat zij - de eene zoowel als de andere - in de vergane
maanden stilzwijgend had verduurd! En gewis gaf zij zich daarom zoo beminnelijk
hier, wijl thans met elken dag het gevaar scheen te wijken.
Onder de Hoven hing, nadat Menno Dinsdags, zonder afscheid te nemen, vertrokken
was, een gedrukte stemming, als een effen kleed, waaraan alleen Mama en Emma,
de onafscheidelijken, wat franje knoopten. De oude heer wandelde met zijn partituren
zonder ze te openen en des avonds verbleef hij in de bibliotheek achter de dichte
deur.
‘Vader!’ Liesbeth zag hem, voorover of hij dreigde te vallen met elken stap,
schuifelen langs het vijverpad.
‘Wacht even op mij! Ik ga met u mee.’
In een ren daalde zij de glooiing af, recht in zijn armen; en meteen, met haar handen
op zijn schouders, vroeg zij hem wat in stroever uur haar telkens aan de lippen hokte:
‘Vader, wees niet zoo alléén! Wanneer er iets is.... ietsnaars.... dan ben ik er toch
nog.... Nu ben ik er immers weer.’
Hij sprak niet, maar zijn gezicht ontspande.
‘Heeft Menno u....’ zij wist wel, dat het dit niet was, doch mogelijk verloste deze
misse veronderstelling de bekentenis in hem, en zij kon
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erbij lachen om het woord, dat zoo kluchtig paste bij den ouden man: ‘u geplunderd?’
‘Neen kind,’ hij glimlachte al, maar het was wel weemoedig, ‘deze keer niet.’
Hij zweeg en zij drong niet aan. Zij stegen het pad op naar den kleinen vijver,
waar de sluis weer klokte en aan elken struik herinnering hing. Met geweld verzette
zij zich. Dit was voorbij. En met oogen, helder van liefde, bedelde zij thans den vader
om het oud vertrouwen....
Hij bleef staan om adem te scheppen.
Toen begon hij, in een hoest:
‘Sidonie is heel ziek.’
‘Ziek?’
‘Zij wil weg van haar man en van de kinderen. Ja natuurlijk ómdat ze ziek is’
herhaalde hij, als vreesde hij zijn dochter niet voldoende te hebben verontschuldigd.
Dit overviel Liesbeth toch.
‘Is Menno.... u daarover komen spreken?’
‘Ja.... hij was.... oprecht bedroefd.’
De oude man erkende niet anders dan oprechtheid in een medemensch, en zacht
herhaalde hij ook dit, dat zijn schoonzoon voor alle vooroordeel vrijwaarde: ‘Oprecht
bedroefd.’
‘Maar....’
Hij vervolgde moeilijk: ‘Sidonie schijnt daar - in het buitenland - een connectie
te hebben gemaakt, die niet goed voor haar was. Je hebt wel eens gehoord van
verdoovende middelen, die sommige menschen nemen wanneer zij zich onwel
gevoelen of pijn moeten lijden. Dat deden die.... vrienden van Sied, en daartoe hebben
ze haar.... langzamerhand....och, zij leed zooveel.... ook overgehaald. Nu,.... het is
juist als met alcohol, maar veel erger nog.... kan zij het niet meer laten.’
Hij had niets genoemd, maar Liesbeth wist het nu toch.
‘Er was onder die familie een jonge man,’ zei de oude heer smartelijk, om haar
thans niets meer te verzwijgen, ‘een gewezen zee-officier; die vooral moet veel
invloed op haar hebben gehad.’
Liesbeth dacht aan den in Menno's vuist verknepen brief, aan zijn onstuimig
vertrek, en aan Sied's geslepen blik.
‘God,’ ontviel haar zacht, in vertwijfeling, nu dit alles veréénd tot een feit, voor
haar opstond.
Op de bank bij den vijver, welke zij dien anderen Zondag waren voorbij geloopen,
ging hij zitten om uit te rusten. Dicht schikte zij naast hem.... te ontroerd om meer
te vragen dan wat hij, in zijn verschoonende bewoordingen, zoo noode gaf.
Maar het was dien dag te koud aan den vijver, de wind rukte door
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de kruinen en blies hen kil langs den hals. De witte haarvlokjes sidderden op den
gebogen hoedrand; hij moest den bol vaster indrukken.
En met zijn hand aan den hoed en de andere op Liesbeth's arm, daalde hij toen
weer, zwijgend, maar verlicht toch, nu hij op de Hoven niet meer de eenige was, die
het wist.
..................................................................
....Zóó noemde Vader het: ‘een jonge man, die veel invloed op haar had’ Op Sied....
Menno's vrouw en Vader's dochter, de moeder van Bijoute.... Een jonge man! Kon
daarin dan nog een geluk zijn? Neen immers, neen! Niets kon gedijen uit onrecht!
Zoodra de gasten weg waren zou Sidonie buiten komen, op Papa's verzoek, voor
een lange poos. ‘Om er te genezen,’ zoo zei hij, met zijn blijden moed.
Zondag zouden ze gaan, de gasten.... O, dit moest nu voorbij zijn! Wanneer dan
het afscheid was genomen, de trein uit het zicht.... wanneer geen avond beloofde en
geen dag meer ontnam, en geen uur meer verschilde van het vorige, zou zij zooveel
kracht niet meer noodig hebben, en zich mogen laten gaan op haar liefste herinnering.
Daarmede zou zij heimelijk nog rijk zijn! En die kon niemand haar ontnemen. Het
afscheid, hoe dichter het naderde des te heftiger begeerde zij er naar, als naar de
voltrekking van een vonnis, dat haar van den ouden druk bevrijden zou.
Maar elken avond talmde zij langer bij het uitkleeden der kinderen, en in het
innig-bespied gezichtje van den kleinen Frans vond ze telkens meer gelijkenis.
Om de deur der logeerkamer boog ze haar hoofd:
‘Kan ik je soms helpen, Em?’
‘O ja, graág!’
‘Heb je al wat gepakt?’
‘Neen, nog niets. Ik dacht, ik zal maar wachten tot er hulp op komt dagen.’
Liesbeth opende de kasten. Zij had haar gevoelens reeds zoozeer ontworsteld aan
de Scheffers, dat zelfs hun kleeren en kleine bezittingen haar in waarde verminderd
schenen, en zij ze slechts nog behartigde uit gastvrouwelijken plicht.
‘Kan al het kindergoed erin?’
‘Op de jurken voor morgen na.’
‘En dat flanellen pak van Frans?’
‘Ook; en zijn smoking ook. Wij gaan morgen toch vóór het diner weg.’
Emma zat op den bedrand, onder den vorstelijken hemel en het statig rood gordijn.
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‘Vindt je ook niet,’ lachte ze helder-uit, ‘dat ik eigenlijk geboren ben om er een
hofstoet op na te houden; een ijverige staf van bedienden, kameniers, koeriers,
kofferpakkers....?’
‘Tot nu toe heb ik getracht al deze functies in mij te vereenigen,’ troefde Liesbeth
nuchter, ongelet, nu zij afstand had gedaan, ‘maar ik geloof graag, dat een heele staf
bedienden meer zou hebben uitgericht dan deze ééne....’
‘Hè, wat een gevolgtrekking! Zoo bedoel ik het allerminst. Dat zou al te ondankbaar
zijn. En net nu ik je nog wel wilde vragen in October weer bij ons te komen? Doe je
't?’
‘Neen!’ zei Liesbeth kort, fel van schrik.
‘Ik kan niet....’ verzachtte ze, duizelig over den koffer gedoken.... ‘niet gemist
worden hier.’
‘O jawel! Ik heb met Mamaatje al overlegd, en zij heeft me beloofd: je mocht!’
Liesbeth's vingers vouwden, tastten, plooiden; werktuigelijk keerden ze een
heerenjas binnenst-buiten.
‘Ik moet hier blijven, om allerlei redenen.’
De andere zag achterdochtig op, gleed gedruischloos van den bedrand.
‘Vondt je het niet prettig bij ons?’ vroeg ze langzaam.
‘Jawel.’
Uit haar half-geloken oogen loerde een bijkans wreede sluwheid naar den
star-toegewenden rug.
‘Was er iets, dat je hinderde?’
‘Wel neen, kind.’
Ze spande zich als onder een kruisverhoor, drukte zich op tegen den kofferwand.
Had Emma haar dan toch doorzien? betrapte ze haar daar nóg op heur botte weigering!
In blinden angst streed ze:
‘Papa.... heeft veel verdriet.... en Sidonie is ziek.... komt hier.’
‘Sidonie weer ziek?’
‘ja’
‘En Frans heeft er gisteren gegeten!’
‘Ze is toch ziek. Maar je moogt er met niemand over spreken, ik vertel het je,
omdat je begrijpen zult waarom ik.... dat het geen onwil is!’
‘Neen.... neen.... Natuurlijk niet.... Ben je boos? Je doet of je boos bent. Ik zal ook
heusch niet aandringen. Het was allemaal vriendelijkheid wat je voor ons deedt....
en waarlijk genoeg.’
Ze bukte en gaf Liesbeth een kus op haar brandende wang.
Liesbeth's tranen drupten in den koffer, met haar bevende handen begroef zij ze.
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‘Maar je komt toch, hoop ik, nog wel eens bij ons?’
‘Later.... misschien.... heel graag....; vooreerst blijf ik nu thuis.’
Na een oogenblik van onzekere stilte vorschte Emma, niet in staat haar
nieuwsgierigheid langer te bedwingen:
‘Is het om.... van Geuns?’
‘Van Geuns?’
‘Ja.... ik dacht, we dachten allebei, Frans en ik, dat het tusschen jelui iets worden
zou? dat hij in elk geval heel graag....’
‘Hoe verzin je 't!’
Ze richtte zich op en spreidde Emma's morgenjapon over het bed.
De spelden spritsend om haar mond, hechtte ze de waaierplooien, een voor een,
onder aan den zoom. En eindelijk, toen de laatste speld stak, zei ze, op een toon die
niet aan den vorige sloot, herademend, alsof ze een nieuw hoofdstuk inzette:
‘Ik zou je raden om in Noordwijk ernstig werk te maken van een juffrouw. Je hebt
daar de tijd goed te informeeren. Allicht slaag je dan eens beter.’
Lusteloos leunde Emma tegen het ingeschoven blind, haar wenkbrauwen trokken
één donkere streep, en haar onderlip pruilde. De nasleep van Liesbeth's onvoorzien
besluit schimde langs haar strakken blik, een bleeke stoet van lasten.... Maar haar
stem bleef vleiend, als hield zij zich een laatste kans voor alsnog tot een minnelijke
schikking te zullen geraken:
‘Je kunt gemakkelijk praten, lieve Liesje, maar treffen.... doe ik nooit iets. Dit
wordt weer de oude tobberij.... O, en je weet niet hoe ellendig dat is, ziek liggen,
niets kunnen, en weten, dat je man en kinderen alles te kort komen. Neen, die japon
moet er niet in, die doe ik morgen aan naar de kerk.’
Liesbeth sloeg den rok weer uit zijn vouwen en hing de lussen over een haak in
de ledige kleerkast.
‘Wat dan nu?’
‘O, nog een berg!’ Emma trok een lade open, waarin onder- en bovenkleeren,
prenteboeken en suikergoed wanordelijk dooreen lagen....
Zij bleef nu vlak naast Lize staan:
‘Wanneer ik weer moet lijden, wat ik met Fransje's geboorte heb doorstaan,’
fluisterde ze, - het klonk als een bezwering, maar de plotselinge huivering, die haar
lichaam schudde, was echt en ontroerde Liesbeth: - ‘weet ik geen raad!’
Zij zweeg, de woorden zoekend, welke aan een ander dit vreeselijke zouden kunnen
opdringen.
‘Vier dagen heeft het geduurd,.... en toen.... met hun drieën.... drie dokters.... ze
dachten, dat ik zóó dood zou blijven.’
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‘Dood....?’ herhaalde Liesbetn klankloos, Emma met wijde oogen aanstarend.
‘Ja, 't was eigenlijk een wonder....’
Iets afschuwelijks sloop door Liesbeth's licht hoofd, als een adder sloeg ze de
gedachte van zich af: niet denken.... ze wilde niet denken! Op haar knieën kroop ze
om den koffer, zonder besef meer van wat ze deed.
In de verte, zóó ver of er een kamerwand haar scheidde, hoorde ze Emma
mompelen:
‘En dat zooiets me nu misschien weer wacht....’
Het ritselen der vloeipapieren, waarin Jantje's laklaarzen gewikkeld waren,
versnipperden den zin.
‘Ik zit er zoo tegenop!’
‘Wat stug kon Liesbeth toch zijn,’ morde Emma, miskend in haar klacht. En gelijk
een redenaar, die geen bijval vindt en zijn woorden aanzet onder dien druk, schilderde
zij haar, smakeloos en tegen eigen schroom in, de sterkgekleurde bezwaarlijkheden
dier laatste bevalling. En zij werd, in deze kleffe vertrouwelijkheid, weer het
burgervrouwtje wat zij ook in hare driftbuien was.
Haar verhaal gunde Liesbeth den tijd zich te herstellen. Krampachtig klemde zij
haar gedachten nu om één ding: den koffer, vulde nauwgezet de hoeken en holen.
....Die kousen konden nog.... daar; Frans' boorden plat in het deksel.
‘Toen Zus geboren werd,’ zuchtte Emma, ‘was Moeder er nog. Het gaf mij zoo
een rust iemand beneden te weten.’
Doch Liesbeth vatte den toeleg niet. De mogelijkheid zich door welke beweegreden
ook te doen keeren op haar besluit, naderde haar niet meer. Toen ze eindelijk, pijnlijk
in haar knieën en met vochtigen, zich stramtrekkenden rug, opstond van den grond,
was de koffer geladen tot den rand, en zoo gelijkelijk opgehoogd, of met een spaander
het oppervlak ware afgestreken.
‘Dank je,’ zei Emma, haar stem thans doortrokken van wrevel. ‘De rest kan morgen
in het mandje.’
‘Het is dadelijk etenstijd,’ waarschuwde Liesbeth, onbewogen heengaande, ‘ik
zal de kinderen wel even wasschen in de badkamer.’
Den volgenden middag reed het rijtuig van de Beyer de laan op, en keerde in het
grind. Waldje, den stijven staart gespitst, wachtte naast de vóórwielen.
Liesbeth - zichzelve een teleurstelling, als iemand die na langdurige bedrust voor
de eerste maal opkomt - had zich gaarne aan het uitgeleide onttrokken. Nu het, met
hartstochtelijken moed verbeid oogenblik van
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scheiden daar was, onherroepelijk gevat in dezen dag, deinsde ze plotseling terug
voor dit allerlaatste.... aan de halte.... waar het zoo licht zou zijn.... Liever had zij de
vertrekkende gasten in huis vaarwel gewenscht.
Maar Mama drong aan op het eere-saluut, allen, groot en klein, geschaard langs
de rails en met den zakdoek gereed, en er werd verdeeld: die in het rijtuig, en die te
voet.
Liesbeth hielp Emma instappen, reikte de kinderen aan.
Mama volgde, door alle lieve handen gesteund.
‘Joost vóórin.’
‘En jij Lies?’
‘Ik loop liever.’
‘Papa?’
‘Papa loopt ook.’
Op Jantje's bede sprong eindelijk zijn vader, wijl er nog een plaats open bleef,
mede in den wagen. En toen, terwijl Koos van achter het huis wit-geschort te
voorschijn schoot en wuifde naar de kleine Scheffers, Derk aan zijn pet tikte, en
Mademoiselle Ben van Reenen ophief voor een bovenraam, beval de Beyer: ‘vort!’
Liesbeth met Mies, die hijgend praatte, stapten het rijtuig vooruit, doch werden
later op den weg weder ingehaald; Theodoor reed mee op de trede, Papa en André
kwamen na.
Geen enkele maal had Liesbeth dien morgen Frans in de oogen durven zien, maar
geen beweging van hem was haar ontgaan. Door de mazen van Vader's tuinhoed,
welke diep over haar voorhoofd zakte, zag zij hem nu in den zonnigen wagen, met
Fransje op zijn schoot.
‘Waarom heb je eigenlijk een hoed opgezet?’ vroeg Mies, heur eigen blooten
haarwrong betastend.
‘Och.... zoomaar.... hij lag op de bank.’
‘Juist prettig zonder,’ vond Mies.
Frans had haar niet gesproken over het besluit, dat een streep zette onder hun
samenzijn. Nochtans moest Emma, in wier gemelijke houding de teleurstelling van
den vorigen dag mee omsleepte, hem haar weigering welke ook in zijn leven ingreep,
hebben overgebracht. Dat hij zweeg, niet aandrong, nu hij toch wist, dat deze
onwilligheid geen verband hield met van Geuns, en met geen woord van spijt zelfs
had geraakt aan haar brozen moed, alsof ook hij niet dorst.... Was dit niet in zichzelf
een teeken, een weemoedig bewijs? Onder het leven door doken de gedachten, de
zijne, de hare, en als handen onder water, onwezenlijk en onzichtbaar, zochten ze
elkaar, grepen zich de eene in de andere....
‘Willen we straks nog een wandeling maken vóór het eten?’ opperde Mies over
haar schouder. Dat er een ‘straks’ volgde, na dit einde een begin.... Liesbeth omvatte
het nauw.
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‘Goed,’ zei André's stem, ‘dan halen we eerst de honden.’
Over de scheidende gasten sprak niemand; het was een gewoonte geworden op
de Hoven: komen en gaan, afhalen en weder uitgeleiden. Van het rijtuig, om een
hoek verdwenen, hoorde men slechts het ratelen nog, en de wandelaars sloften
langzaam, wel wetend dat, wanneer Papa de Beyer had besteld, men immer een
kwartier te vroeg front maakte aan de halte!
Liesbeth, voortgedreven, liet de anderen achter zich. Zij kon niet langer luisteren
en antwoord verzinnen op Mies' vragen. Niets bereikte haar meer dan dit eene: dat
hij wegging, dat ze samen weggingen, en dat dan alles uit was voor haar. En ze liep....
Om de kromming zag ze hen weer, allen uitgestapt, een kleurenmengeling aan
den sluitboom, die recht-omhoog glinsterde tegen het blauw van de lucht.
Vooruit joeg ze, om er nu bij te zijn, niets meer te verzuimen van den toegemeten
tijd! Ja, ze waren te vroeg, ze waren altijd te vroeg! Als een onverwachte winst
vergaarde ze die weinige minuten. Twee van de kinderen draafden haar tegen. Mies
haalde haar in. In het ledig rijtuig stond Theodoor en reikte bagage aan; Emma onder
den kersenhoed, met haar handen vol seringen, riep de volgorde der pakken:
‘Nu nog drie paraplu's.’
‘Wat is dit?’
‘O, voorzichtig.... abrikozen-gelei.... Schud het niet!’
Marguérite en Zus besprongen de trede, beurtelings met den linker en met den
rechtervoet. Bijoute verbood: ‘'t Mag niet van Oma!’
Naast de wachterswoning bloeide de meidoorn, een reuzekruin, rood overschuimd,
vervullend den verren omtrek van heur dringenden geur.
‘Ik vraag aanstonds Hanneke zoo'n tak,’ begeerde Mies, en juist, terwijl zij daarheen
wees, trad de wachteres met opgerolde vlag haar huisje uit. Achter haar stortte, met
zilvergerinkel, het hek voor de rails. Elk ding, elk geluid had voor Liesbeth zijn eigen
verschrikking. Zij gevoelde zich flauw en alsof ze telkens voor enkele seconden het
besef verloor.
Aan haar zijde borg zich Jantje, immer bedrukt zoodra hem het beige demietje
was aangetrokken, en troostzoekend bij tante Liesbeth in wier kamer hij dien nacht
nog geslapen had, en die hem toen zoo iets moois van schelpen gaf....
Scheffer droeg Fransje. Hij liep hem van allerlei te verhalen met vaderlijke
omstandigheid.
‘En nu gaan ze naar de zee!’ juichte de oude mevrouw tot de kinderen.
‘Ja maar eerst in Juli, mevrouw,’ verbeterde Emma, ‘Juli en Augustus.’
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Frans, met zijn vrachtje, voegde zich bij den kring. Achter Liesbeth stond hij.... en
toen naast haar. Haar bevende mond prevelde iets tegen Fransje, haar vingers pinkten
een figuurtje in de lucht.... O, ze mochten het niet merken! Ze lachte tegen het kind,
trok gezichten. Hanneke rolde de vlag uit, wees naar de bocht waar de trein omheen
zwierde....
En opeens, terwijl de heer van Landschot zich boog over Emma's hand op een
wijze, welke den edelman kenmerkte, Mevrouw Zus kuste op beide bolle wangen,
en Jantje begon te schreien omdat Bijoute het elastiek van zijn hoed achter zijn ooren
rekte, kwam het toch: Scheffer zag haar half lachend, half ernstig aan....
‘Emma heeft me een ijselijk besluit van je meegedeeld, Liesbeth; het is niet
onherroepelijk, wel?’
‘Wat?’ veinsde ze, zóó natuurlijk, dat het bewustzijn dezer onbevangenheid haar
steunde.
‘Dat je ons in de steek gaat laten?’
‘Och, wel neen,’ duwde Emma hem met bruusk gebaar terzijde: ‘praat er nu niet
verder over. Dag Lies! Ik schrijf je hoor!’
‘Menschen, instappen,’ drong Theodoor.
‘Fransje, mijn zoon,’ Scheffer bracht het koele kindergezichtje aan Liesbeth's
wang: ‘kus tante Liesbeth en zeg: tot October.’
Ze schudde neen, heftig, en met een lach, die als een wond reet in haar strak gezicht.
Hij schudde haar hand, lang en forsch, dankte haar nogmaals en herhaalde zachter:
‘Tot weerziens.’
Uit den wagon gilde Zus' hooge kinderstem angstig:
‘Pappa, kom dan toch, we gaan al!’
Nog een seconde.... dan was het voorbij. Ze knikte wezenloos naar Emma, naar
Jantje....
Het laatste wat zij zag was Fransje,, een witten bundel, door onzichtbare handen
voor het glas gebeurd.
Mies zwaaide met den meidoorn, een regen van roode schubjes spatte in het rond.
‘Goede reis! goede reis!’
Voor Liesbeth's oogen draaiden groote, fonkelroode robijnen....
Maar ze hield zich.... ze hield zich op!
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[XI]
DE zon brandde op de schoven, alle vogels zongen en uit de aarde dampte elken
morgen de vochtige koelte van den blanken nacht. Op de Hoven liep het leven loom,
de zorgelijke gedachten dwaalden er om Sidonie, die geheele dagen sprakeloos voor
zich uit staarde, langzaam ademend, de woelende handen in haar wijden schoot. En
een strenge verpleegster, als een blauwe schaduw, bewaakte haar.
‘Indien Mevrouw meewerkte, zouden ze het overwinnen.’ Sidonie knikte, zei
nadrukkelijk: dat ze het wou. Maar in den zoom van haar kleed droeg ze het geheim
harer schaarsche vreugden, en in den nacht sloop ze uit het bed, waar tegenover de
zuster sliep, onhoorbaar als een kat. Op haar linkerarm, dunner dan de rechter,
spikkelden de sporen, en de huid werd daar taai-bleek en als leder droog. Zij las niet
meer; de schoone verbeeldingen uit de boeken, als ervaringen herdroomd, leefden
nu zwoeler en weldadiger uit haar zelve op. En waren ze verbloeid, dan verbeidde
zij, uiterlijk dof, doch inwendig scherp gespitst, haar nieuwe kans. Met hartstocht
vond ze die uit, bouwde wiskunstig uit list en leugen het plan, aan welks eindpaal
de onbewaakte minuut haar wachtte als een prijs. Zij ontving, niettegenstaande ze
haar verveelden, de bezoeksters der omliggende buitenplaatsen, die aan mevrouw
Landschot's dochter de vriendelijkheden der moeder kwamen vergelden, uit
berekening, dat de zuster, deze vriendinnen uitgeleidend, haar - haar gevangene voor één oogenblik den breeden blauwen rug zou keeren....
Voor de kinderen, Liesbeth toegevoegd, bleef zij onverschillig en naar haar man,
die in het kamp verbleef, en er zich te midden der kameraden brooddronken stelde
boven het huiselijk leed, vroeg zij niet.
De oude Mevrouw dribbelde om de een en dribbelde om de ander, wat huiverig
voor Sidonie's toestand, waarin zij zich ongaarne verdiepte en waarover zij tot
niemand sprak. Zij plukte en schikte de lathyrus, de dahlia's en de klimroos, vermeide
zich in de warme kas om te zien hoe de druiven kleurden, knipte er een blad en
snoepte er een vruchtje, en speelde elken avond fijn haar spelletje trik-trak met
Bijoute.
Liesbeth had dit leven opgenomen gelijk een borduurlap, welke haar, een jaar
geleden, van den schoot gegleden was....
Na een paar door hoofdpijn zóó ondragelijke dagen, dat ze te bed moest blijven,
was ze beneden gekomen, rustig-bereid tot al wat haar nu, ter veraangenaming van
het te-zamenzijn op de Hoven, stond te doen. Met heur oude zachte vroolijkheid had
zij de kinderen - gedurende de laatste weken wat achter Jantje, Zus en Fransje
geschoven - weder voor zich gewonnen, en een kostelijk nieuw spel met de kegels
uitgevonden. En slechts op de uren, waarop de postbode verwacht werd, de tweelingen
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met Ben hem tegendraafden tusschen de hortensiatobben.... beving haar nog de
vroegere onrust, welke zich, zoodra de brieven waren rondgedeeld, als een moede
vogel, neerlei in heur bevend lijf.
Daags na het vertrek der Scheffers was er aan haar adres een kistje bezorgd, waaruit
haar blinde vingers boeken hadden gepakt, wel twintig deelen, de volledige en
verluchte Balzac-uitgave, welke zij zich eenmaal, op een avond, toen zij tot gezelschap
van mazelen-Jantje met Frans in de studeerkamer naast de boekenkast zat, had
gewenscht. In het eerste deel stak een brief van Emma, maar dezen had ze nauwelijks
gelezen, want het geschenk, al ging er de dank bij van hen samen, was, onverkort,
van hem! Op het deksel van de kist stond haar naam, in zijn schrift, en elke letter
bracht haar zijn groet. En, opgetogen weerom-schrijvend, aan beiden, ‘beste Emma
en Frans,’ had ze aan Emma - Emma die immers nooit las, geen titel kende, - zelfs
niet meer gedacht! De boeken rijden thans op de plank boven haar bed en 's morgens
en 's avonds bladerde ze erin.
De briefwisseling met Emma, die haar bij telkens langer tusschenpoozen van de
gezinsomstandigheden op de hoogte hield, en bleef aandringen op haar terugkomst
in October, werd haar een vervulling en een veilig genot. Ze vergeleek heur eigen
kantig handschrift met de dunne, zwevende regels van de andere, en boog zich over
het adres, dat zij zeer langzaam schreef, als over een kunstwerk.
En een voldoening gaf het haar de brandende vraag te ontwijken, Frans' naam te
vermijden, en zich gelukkig voor te doen.
Was zij dit ook eigenlijk niet,.... gelukkig? Zij had het land gezien... hoevelen
zagen het niet.... en daarbinnen ging immers maar een enkele. Uit vrijen wil keerde
ze, gerugsteund door zijn kracht, het overwonnen leed als een scepter in de hand.
Met open oogen voor wat haar gelaten was: het oude huis, de moederlooze kinderen,
de bloemenovervloed, en de zorgen, die haar zochten, vond zij den weg terug. En
des avonds, afgescheiden van het overige gezin, te zamen met Vader in de groene
bibliotheek, rustte ze tusschen de boeken, als tusschen kloostermuren, uit van haar
pelgrimstocht.
Toen het postmerk van Emma's brieven veranderde, schokte haar het stempel:
Noordwijk, alhoewel deze naam sedert weken een bijzonderen klank voor haar had,
en gevoelde zij daarin een nieuwen overgang. Alsof ze nu eerst onbereikbaar ver
waren en te midden der vreemde badgasten vervreemdden van haar.
Uit Noordwijk gewerden haar vele briefkaarten, met blauwsel-blauwe zee en
stoelenkudde op goudgeel strand, en met willekeurige schepkindertjes gestoffeerd,
waaronder dan stond in Zus' eerste groot-open letters: ‘dit is Jan’ en ‘dat is Zus.’
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De warme Augustusdagen wogen zwaar van herinnering. Uit alle bloemen, die toen
ook bloeiden. geurde ze haar na. De witte klokken pijpten uit de heg. de zonnebloemen
nikten er over. en de kinderen trokken de hopranken uit en liepen met de lichte
ketenen om hun hals. In den vroegen morgen kraaiden de hanen haar wakker en het
reutelen van de snijrol door het gras onder heur venster. goud van Oost-Indische
kers. wekte haar innigste verbeelding. En ze begon even, zonder dat ze wist waarom.
te schreien. toen ze Grootvader en Joost met de hengels en den emmer naar den vijver
zag gaan.
In het dagelijksch verkeer miste ze nu Mies, die, zoodra men haar ontberen kon,
naar eigen huis was teruggekeerd. Want aan Mies kon ze - wat haar een al dringender
behoefte werd naarmate de episode verder in het verleden van haar leven achterbleef
- vertellen van het bemind gezin, zonder vrees de lont te steken in dit argeloos gemoed.
Het was haar, of het wreed geluk, dat zij toch bezeten had, verbleekte op dezen
achtergrond en zij door ervan te verhalen het telkens opnieuw verwezenlijkte en
nauwer aan zich haalde. Zonder het te beroeren sprak zij erover, immer dicht er langs
heen, in een opzet van kleine gebeurtenissen en lieve gewoonten uit het huis, waaraan
thans alles haar opmerkelijk scheen. En zij wijzigde of versierde haar herinnering,
opdat het geval zoude boeien, en de andere tot luisteren dwingen.
Zoo vertelde zij Mies van den boozen middag met Emma. Hoe Frans - dien zij nu
immer bij den voornaam noemde - haar toen bij zich riep in zijn kamer.... nauwkeurig,
en als een rechter zoo streng, opheldering verlangde, haar pols vatte.... haar ten slotte
in het gelijk stelde! En hoe zij eens samen naar een concert waren gegaan.... En dat
Emma soms wel jaloersch was....
Jantje en Zus werden in dit verdichtsel wonderkinderen.
Mies, braaf toehoorend, zonder nevengedachten, lachte wat hartelijk om Jan's
luimige streken, om den snuggeren zet van Zus, en om het kattekwaad, dat die beiden
samen volvoerden. En zoo een lief kind als Fransje vond ze ook zeldzaam!
Liesbeth verzon ook on-aardige voorvallen, om maar te vertellen; en alle
omstandigheden buiten verhouding.
Toen Mies vertrokken was, dorst ze geen ander's aandacht wekken, en zocht
bevrediging in zichzelve. Dan liep ze door de lanen met prevelende lippen en een
gelukkigen glimlach om den mond.
Het was nu September en de lucht, frisscher en vol glinsterenden dauw, sterkte
haar. Met de opening der jacht waren Menno en André gekomen en hadden vrienden
medegebracht.
De jagers uit den omtrek sloten zich aan, en dikwijls was er groot vertier van
drijvers en uitgelaten honden in de oprijlaan.
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Er werd, om der jagers wil, laat in den avond gegeten, en de dagen, daardoor lang,
leenden zich voor velerlei bemoeiingen. Om Mama te pleizieren vergezelde Liesbeth
haar naar heur beschermelingen in het dorp, en liet zich inschrijven als werkend lid
eener vereeniging, die zich ten doel stelde gedurende de wintermaanden kleeren te
naaien voor de armen. Dit belang maakte haar weder toegankelijk voor de dochters
der gegoede ingezetenen, welke freule van Landschot in bewonderend ontzag
gemeenlijk meer vermeden dan zochten, en Liesbeth onderscheidde zoo weinig wat
ze prettig of niet prettig vond, dat zij alles wat haar leven thans vullen kon,
gedachteloos aanvaardde.
En zij oefende nog immer haar zwakke stem bij den vleugel, nauwgezet elken
morgen een uur, gelijk zij prompt alle middagen het uur, waarin de verpleegster uit
wandelen ging, zat bij Sidonie. De oude Mevrouw, met het fruitmandje
voorbij-drentelend, knikte haar dan toe van ver: de zusters, gelijk ze daar nu zaten
in de schaduw der rhododendrons, de eene zoo donker en de andere zoo blond, elk
met haar eigen geheim, zwijgend, wijl er niets in haar was dan dat waarover zij
zwegen, tezamen in loomheid verbeidend den terugkeer der verpleegster, die met
plichtmatige opgewektheid al sprak, terwijl zij, het witte voorschoot knoopend, haar
plaats hernam:
‘Ziezoo, daar ben ik weer, ik heb de binnenwegen gewandeld, wel vermoeiend
door het mulle zand, maar overal beschut.’
Soms bleef Liesbeth, geprikkeld door de aanwezigheid der vreemde huisgenoote,
die uren aan-een praatte zonder ooit iets te geven van zichzelve. En met een
eigenaardige nieuwsgierigheid, geheel tegenstrijdig aan haar vroegeren schroom,
trachtte zij dan de koele verpleegster uit te hooren omtrent eigen vrouwenlot. Was
zij jong in het ziekenhuis gekomen? Uit roeping? Had zij geen ander verlangen
gekend? Heerschte daar een vriendschappelijke verhouding tusschen geneesheer en
verpleegster, terwijl zij het ernstig werk deelden?
De zuster was zeer gesloten.
Een soortgelijke belangstelling koesterde zij thans voor den stillen krijg tusschen
Sidonie en Menno, voor den hartstocht, die haat werd. En even begeerig spiedde zij
naar André, wanneer deze, als streelde zijn adem de letters, zich boog over een brief
van Mies.
In den boomgaard werden de peren afgeplukt en de kinderen vaa Reenen, stoeiend
om de manden, grabbelden naar wat plofte op het platgetrapte gras.
Het huis in de stad bleef gesloten tot er, in overleg met Menno, die tijdelijk bij
een vriend op kamers zijn intrek had genomen, een regeling zou getroffen zijn, welke
voor den komenden winter de genezing van
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de huisvrouw bevorderde, sonder dat daarbij de belangen der kinderen al te zeer
werden geschaad. De oudsten bezochten middelerwijl de dorpsschool en de kleintjes
leerden breien bij Koos.
Met een heftigheid, die Sidonie schier beleedigde en aan Menno de oude schuld
scheen te wreken, stelde Liesbeth zich niet weer beschikbaar. Dit bracht een
verwijdering, drukkend op het geheele familieleven. en daaronder, zonder dat zich
aan de oppervlakte scheur of kreuk vertoonde, spande zich de verhouding tusschen
man en vrouw.
Sidonie was door de verpleegster betrapt. Daarna, in een aanval van duizeligheid
en zware hoofdpijnen, had ze haar snikkend beleden hoe radeloos zij smachtte naar
verlichting uit een onnoembaren strijd, had ze met haar handen om de breede polsen
der andere vrouw, haar mededoogen afgesmeekt.
De verpleegster, met nauwelijks beweeg harer genepen lippen, mocht niet zwak
zijn.
Vanaf dat uur verafschuwde Sidonie de vreemde, die haar strenger dan te voren
bewaakte, loerden haar halfgesloten oogen den ganschen dag, als naar een prooi.
Men hield de kinderen uit haar nabijheid, uit vrees dat zij, door bemiddeling van een
hunner, de verbroken gemeenschap met haar vrienden in het buitenland zou trachten
te herstellen, en aan Derk gelastte de oude heer, wiens stem haperde vóór hij dien
zin uitsprak als een argeloos gebod: brieven, welke de jonge mevrouw hem mee
mocht geven naar het dorp, niet te posten, maar ze aan hem ter hand te stellen.
Toen aan het einde van een week, broeiig van bedreiging, waarin de verpleegster
te kennen gaf op deze wijze niet tegen haar taak bestand te zullen zijn, Menno
overkwam, weigerde Sidonie hem, aan wiens vijandelijke gezindheid zij haar
gevangenschap weet, te ontmoeten, en gebruikte zij, stom tegenover de zuster, ook
de maaltijden op haar kamer. En daar schreef zij, terwijl beneden in den kring, terwille
van Mama en de kinderen de gesprektoon door Papa en Liesbeth werd opgehouden,
aan haar man een brief, welken hij des avonds op de tafel in de logeerkamer vond.
Geschreven.... leek het hem gansch onherroepelijk: zij kon niet langer zijn vrouw
zijn, noch de moeder zijner kinderen. Het stond er bondig, in haar kloek, hard schrift.
En woelend in de warme lakens van het pralige oude bed, vroeg hij zich af, of dit
dan de beste oplossing zou zijn? hoe het geregeld kon worden? geldelijk ook? en
wie voor de kinderen zou zorgen, indien hij die behield,.... Joost en Olga.... de
armsten?.... En huiverend keerde hij zich af van de gedachte wat er van haar, Sied,
moest worden, getrouwd met dien ploert,.... of alleen?
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Hij stond op met het dagen, en liep den nevelfrisschen boomgaard in. En daar vonden
hem toen tot hun uitbundige verrassing de kinderen, die Derk omstuwend met de
manden, plotseling het bosch pavoiseerden.
‘Vader, ben je er nou al!’ bewonderde Pieter, met gemeenzaamheid in dit
buitenordelijk uur.
‘Morgen meneer,’ groette Derk, die den baron wel beklaagde om de ziekte van de
jonge mevrouw.
‘Morgen Derk.’
In zijn roodverbrand gezicht rekten zich de scherpe groeven langs den geeuwenden
mond.
‘Waar is Bijoute?’
Hij miste altoos haar.
‘Die helpt tante Liesbeth met het ontbijt.’
Joost, vlug als een kat, met rappe grepen van zijn eene hand, was de ladder al op,
in een vijgepeer.
‘Niet hooger, Joost, kom er af. Derk zal plukken.’
Marguérite en Hetty torsten aan een geschouderden stok een groote mand vol
lijsterbes voor Oma's koperen ketel op de bovengang, en telkens als de zware vracht,
gegleden uit het middelpunt, bonsde aan Hetty's kleinen rug, de roode roeden links
en rechts om haar ooren zwiepten.... klaterde de lucht van Marguérite's hoongelach.
Olga drong zich tegen haar vader.... Hij nam haar zoekend handje en hield het in
de zijne, terwijl zijn gedachten voortjoegen achter de schimmen van den nacht.
Een peer viel voor zijn voeten.
‘Schrok je, Vader?’ glunderde Piet.
Hij bukte, en rook den vochtigen grond.
Indien het gebeurde - dacht hij - dan was hij hier ook gauw.... uitgedreven.
De kinderen spreidden de schorten als netten, en stonden gespannen, één voet
vooruit, want als er weer een viel....
En opeens, toen Derk de ladder verzette, ratelde heel een regen! Holder de bolder
als visschen op het droge, buitelden zij door het gras, en een leek wel gemikt op Piet!
‘Au!’ riep Marguérite voor hem. Ze stoven onder de boomen uit. ‘Vader.... Vader
pas toch op, ze vallen zoo maar op je neus!’ riep Joost met overslaande stem, en een
leger van handjes trok hem aan zijn mouwen, aan de slippen van zijn jas.... Met beide
vuisten betrommelde Marguérite zijn breede borst: ‘Gauw dan Vader!’
Toen ze veilig stonden, tegen de hazelstruiken, terwijl de oudsten en sterksten,
met angstig-ingetrokken hoofden, de volle manden wegsleepten van onder den gullen
boom, telkens met een gil de vesting bestormden,
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om door plagenden Derk, die schudde, schudde wat hij kon, te worden verjaagd werd het Menno klaar: dat toch misschien om de kinderen, om de oude menschen,
om de Hoven, al het andere beter was dan het onherstelbare, dat Sidonie wilde, en
dat het gezin brak. Hij zon probeeren of zij vandaag wellicht, wanneer hij aandrong,
nog eenmaal voor hem te spreken zou zijn? haar zijn schuld belijden en beloven....
zijn waarachtige toewijding zou hij haar bieden, haar, die immers ziek was en
handelde in nood.... Toewijding, zachtere dan die der verpleegster, zorg, die genas....
Van achter de struiken bukte Liesbeth in den boomgaard. De groene bladerschijn
maakte haar bleek, donkere groefjes vielen in heur dunnen hals, toen ze, met een
moede beweging, haar hoofd wendde naar de kinderen:
‘Komen jelui ontbijten?’
‘Nog even,’ smeekte Piet, die zich weder dapper onder den boom gepost had en
de ladder stutte voor Derk, op de bovenste sport.
‘Is Grootvader al beneden?’
‘Nog niet.’
‘Waar is Bijoute?’ herhaalde Menno thans aan haar.
‘Ze komt; ze brengt de thee bij Mama; het is haar beurt. Wat zijn er veel peren
van het jaar, Derk!’
‘Schriklijk!’
‘Je moet er voor mijnheer van Reenen wat inpakken, en zend ook een mandje aan
mevrouw Scheffer.’
Bom! daar buitelde er weer een!
‘Hetty, niet doen, niet opeten!’
‘'t Is geen peer,’ toonde Hetty, te harer verontschuldiging, een onrijp geschrompeld
appeltje, waarin haar vinnige melktanden een wit boogje hadden gedrukt.
‘Daar komt Bijoute!’
In een ren wapperde het slanke kind langs den zoom van het bosch en zwenkte
om het witte hek den boomgaard in; iets groens in haar zwaaiende hand....
‘Tante Liesbeth! Telegram voor je.... de man wacht.’
Gelijk bij een plotseling lichamelijk letsel de eerste pijn verdooft onder den hevigen
schok, zoo onaandoenlijk bleef Liesbeth, terwijl zij het telegram openscheurde en
las:
‘Emma ernstig ongesteld. Indien ge eenigszins kunt, kom dan. Scheffer.’
‘Jongen....’ fluisterde Menno ontzet, ‘dat is kwaad....’
Onnatuurlijk kalm bleef ze: ‘Heb je een potlood in je zak?’
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Hij tastte gejaagd: ‘neen....’
‘Dan schrijf ik ginds het antwoord wel.’
Zij liep vlug, maar zonder overhaasting, gevolgd door Bijoute, den weg terug; in
haar hoofd enkele geordende gedachten en iets als een wijde leegte daar omheen.
‘Wat is er gebeurd, Tante?’
Duidelijk vertelde zij het aan Bijoute: ‘Mevrouw Scheffer is opeens erg ziek
geworden.’
‘Net als verleden jaar?’
‘Misschien wel. En nu vraagt Mijnheer of ik gauw wil komen.... voor de kinderen.’
‘Och ja,’ knikte Bijoute, alsof ze dezen eisch wel billijkte.
‘Loop eens hard naar de bibliotheek en haal me papier en een potlood.’
Tegen de witte omheining van het terras leunde het rijwiel van den postbeambte,
die door Koos in de keuken was genood.
Liesbeth onderscheidde alle voorwerpen om haar heen met bijzondere scherpte,
en toen ze achter Bijoute haar vader bemerkte, scheen het haar of zij al wat er nu
volgde juist zoo had verwacht.
‘Papa.... Emma Scheffer is ziek, ik ga er heen.’ Zij zag, schrijvend met het blad
op den steenen terrasrand, met op.
‘Is daar dan niemand....?’ De oude man vroeg het zacht, beducht zijn teleurstelling
te doen blijken.
‘Misschien wel, maar ik ben de aangewezen persoon. Ik ken het huis. Hier, Bijoute,
geef dit aan de besteller.’
Alsof voor dit, gelijk een wereldgebeurtenis belangrijk feit, het overig leven
terugweek, niet anders meer bestond, zoo zette Liesbeth haar wil: met den trein van
half elf te vertrekken, door. Ze zond Joost naar de Beyer, en pakte ordelijk en
welbewust wat zij noodig kon hebben. Ze vergat niets. En toen de koffer was gesloten
en in de riemen op de bovengang gereed stond, trad zij de slaapkamer harer ouders
binnen, waar Mama zich kleedde, en deelde haar het besluit mede, in korte, gewapende
woorden.
De oude dame zat voor haar kaptafel, een wit batist puntdoekje dekte haar
schouders; het met een fluweellintje opgebonden haar stond, als een zacht, gesplitst
pluimpje, recht op haar hoofd. Zijden haarkokertjes lagen op het bakje van rood en
goud papiermozaiek, een geschenk van Joost.
‘Ja, om half elf.’
‘Mais....’ Mevrouw van Landschot keerde zich tot haar, zoo langzaam en
geleidelijk, alsof niet zij maar het vergulde stoeltje draaide waarop zij zat. En daarna
wendde zij het hoofd weder af en staarde over de
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kaptafel naar buiten, waar de kinderen de mand met lijsterbes neerlieten op het gazon.
‘Mais....’ herhaalde ze, het plan van onder de opgetrokken wenkbrauwen
overschouwend: ‘c'est impossible! Im-pos-sible!’ drukte ze de lettergrepen aan. ‘Daar
moet op een andere manier in worden voorzien. Je kunt hier, onder de tegenwoordige
omstandigheden,’ - voor het eerst raakte ze aan wat, als een donkere droes, vlokte
in haar helderen levensdrank - ‘dat begrijp je zelf, niet gemist worden.’
‘Hier beter dan daar!’ besliste Liesbeth fel.
‘Wie onderteekent die dépêche?’
‘Frans!’
‘Het is wel gemakkelijk,’ zei de oude dame puntig, en al haar genegenheid voor
Emma Scheffer ging op dit oogenblik onder in heur bedreigd belang: ‘de crier au
secours dans toutes les circonstances de la vie. Bien commode!’
Met flitsende oogen zag Liesbeth haar moeder aan: ‘Maman!’ En als verdedigde
ze haar hoogste recht, zoo streed ze voor de vrienden, die haar riepen.... haar riepen
in den nood!
De oude dame wond een haarrolletje op en af heur spitsen wijsvinger. Ze
glimlachte, gelijk ze altoos glimlachte bij verlies.
‘Eh bien,’ haalde ze ten laatste de wit batisten schouders op: ‘ik houd je niet tegen.
Vas-y!’
.................................................................
Al ging ze dan tegen den wil der haren - o, hoe smalend had Sied haar vaarwel
gezegd - al verzaakte zij dan den eenen plicht om den andere te vervullen, dit was
een dwang, een bestiering van het lot, waarvoor ze boog. Als een sleutel omklemd
hield ze het telegram, haar bewijs van toegang tot het beminde huis.
‘Emma ernstig ongesteld....’ ze had het gelezen, maar in haar wezen gedrongen
was dit niet. En den ganschen weg over zag ze alleen den man dien ze liefhad, wiens
hand de hare zou vatten over den drempel... en uit wiens oogen de blijdschap om
haar prompte komst zou stralen tot diep in haar hart!
In den rollenden rooden wagen bewogen haar lippen in gestadig tweegesprek, en
in de leegte fluisterde ze het uit: ‘Frans, ik heb zoo verlangd!’ Alsof daar plotseling
het geketend verlangen losbrak, alsof ze, gelijk een moe paard, herleefde in den reuk
van den nabijen stal.
Een jonge vrouw, die Liesbeth's naam noemde, haalde haar af. Er wachtte een
vigelante, waarin zij haar zwijgend vóór liet gaan.
Zij had zich niet voorgesteld, maar Liesbeth herkende haar aan de gelijkenis met
Frans. Echter leken dezelfde trekken in het vrouwelijk
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gezicht vergroofd en was de uitdrukking, zoo verrassend wisselend bij den man, hier
in één kramp van levensbitterheid vastgelegd. En de stem, welke boven het wielgeratel
enkele zakelijke woorden sprak, klonk, gelijk de oogen keken, gestaald. Als had de
groote, zwart-glacé hand, die nu lag in den, aan heur bevende knieën rakenden schoot,
haar aangegrepen en neergeslingerd in deze werkelijkheid.... zoo verbijsterd zat
Liesbeth tegenover haar.
En nu eerst wist ze: zij was geroepen bij een zieke, in de ure dat de dood de spil
van het leven is.
‘Ik moet vanmiddag weg,’ hernam Frans' zuster, ‘mijn werk - ik ben onderwijzeres
- kan niet wachten; tenzij in het allerergste geval.’
‘Is het.... dat niet?’ weifelde Liesbeth, zich nauwelijks bewust wat de vraag inhield.
‘Voor het oogenblik niet,.... niet meer. Gisteravond om elf uur is het kind geboren,
een maand te vroeg.’
Een gloeiend rood bezoedelde Liesbeth's gezicht. Het kind.... dat maanden lang
haar martelend denken beheerscht had, waarvan ze in grondeloos-diepen droom het
leven had gevoeld in eigen schoot, en dat ze daarna nog tallooze malen, nu levend
dan dood, voor oogen zag.... dat kind was geboren.
‘....Leeft 't?’
‘Het leeft wel, ja,’ beaamde de andere, op een toon alsof dit haar belangstelling
niet had, ‘maar we dachten, dat Emma de morgen niet zou halen.’
‘En is nu.... het gevaar....’ Liesbeth sidderde inwendig op het woord zonder dat
ze het bemerkte.... ‘voorbij?’
‘Dat niet.... natuurlijk niet. Ze heeft even geslapen, en daarop leek ze iets bij te
komen. Frans heeft om professor Strang getelegrafeerd.’
Liesbeth staarde bol door het raampje.
‘Mijn broer zal blij zijn,’ vervolgde de stem, die, nu het rijtuig van de ongelijke
keien op den effen grindweg overgleed, vaster de enge ruimte vulde: ‘dat u dadelijk
gekomen bent. Hij had het liefste u.’
In Liesbeth's glazige oogen sprongen tranen, en haar mond trilde.
‘U begrijpt, hij-zelf komt niet van de kamer af en beneden loopt alles in het
honderd. Hoe laat ontving u het telegram?’
‘Van morgen.... voor het ontbijt.’
‘Het is gisteravond al aangeboden, maar met de Zondagsdienst.. Ik ben Zaterdag
gekomen en mevrouw Schook, de eenige zuster van Emma, gisteren. En twee
verpleegsters. Dus u begrijpt....’ herhaalde ze, alsof zij deze bijzonderheden slechts
aanvoerde ten bewijs hoezeer het huis uit zijn voegen was geraakt, wat den dringenden
oproep wettigde.
‘Natuurlijk,’ knikte Liesbeth, haar zakdoek bergend. En intusschen
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herkende ze - met verwondering, dat ze op deze plaatsen thans weder was - elk
voorwerp aan den singel, de boomen, zwaar van rosse bladeren, laag over het troebel
water. In een elleboog van den weg zag ze, even, het huis.
‘De huishouding bij mijn broer zal u niet vreemd vallen.’
‘Neen....’
‘En de kinderen waren zoo aan u gehecht.’
‘Zijn ze thuis?’
‘Zus gaat uit school naar een Mevrouw.... de naam ben ik vergeten.’
‘Quintus?’ ried Liesbeth snel, alsof dit er op aankwam.
‘Ja, dat geloof ik wel.’
Voor het tuintje wachtte een rijtuig, de koetsier trok het sloffend paard aan den
teugel vooruit, om plaats te maken.
Doch Frans' zuster opende het portier van het hunne reeds vóór het stopte, alsof
zij. na heur korte afwezigheid, op de oude plek door de oude onrust werd bevangen
en voortgedreven.
En Liesbeth, de groote gestalte, die haar dekte en nog eenigszins beschermde,
haastig volgend, met plotselingen doodsangst in het opbonzend hart: wat kon er zijn?
wat kon er vreeselijks zijn?! boog het hoofd, terwijl de andere opkeek naar de
bovenramen, waar, achter de strakke vitrages, het onzekere zich voltrok.
Cor, die het rijtuig had gehoord, deed al open.
Alsof ze uit dien mond nu het ergste kon vernemen, zoo hulpeloos bang zag
Liesbeth haar aan, terwijl de meid langs haar heen sprekend, terstond het woord tot
juffrouw Scheffer richtte:
‘De professor is er al,’ fluisterde ze, Jantje, die uit de open tuinkamer met een
kreet op Liesbeth toeliep, terugduwend.
‘Maatje is ziek,’ verkondigde Jan ernstig en zonder zich uit het veld te laten slaan,
om te toonen, dat hij het wel wist. In de keukendeur verscheen Anna met Fransje op
den arm, en wenkte hem.
Een zoete ziekenhuislucht zweefde Liesbeth in den neus en werkte op haar in. Ze
hing, met het gedruischloos en beknopt gebaar eener verpleegster, haar hoed en
mantel aan den kapstok, op de plaats waar ze altijd hadden gehangen, en trad de
huiskamer in. Er was niemand, maar de koffietafel stond gedekt en op het gaskomfoor
brieschte de waterketel lange stoompluimen uit.
Liesbeth zette haastig het kraantje plat, wischte den vochtigen ketel af, en draalde
besluiteloos om de tafel, waarop elk ding haar bekend en toch vreemd voorkwam,
en waarboven de lamp rinkelde. Ze hoorde Frans' zuster naar boven gaan, en aarzelde
of ze haar volgen zou, toen Cor binnentrad. En terugvallend in den toon van vleiende
vriendelijkheid, welke haar, zoodra zij in dit huis kwam als het ware werd opgelegd,
den
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toon, dien zij verafschuwde en waarvan zij zich nochtans ter handhaving van heur
twijfelachtig recht bediende, vroeg zij Cor deelnemend naar de bijzonderheden van
den bewogen nacht? De meid, vijandig eerst, verhaalde stug, geraakte allengs in
mildere vervoering:
‘....En we zijn niet uit de kleeren geweest, in geen twee maal vieren-wintig uur!’
‘Dan zal je wel erg moe zijn. Misschien, nu ik er ben, zouden jelui straks een uurtje
kunnen gaan rusten.’
‘Verbeeld-je,’ wees Cor hoog af. En weer heengaande:
‘U kunt op de logeerkamer terecht. Mevrouw uit Utrecht vertrekt vanavond; er
staat alleen nog een tasch. Het bed zal ik verschudden.’
‘O, dat kan ik zelf wel doen!’
Het benedenhuis beklemde haar, nadat de meid haar had verlaten, dermate, dat zij
zich vermande en plotseling, even luisterend, met den eersten stillen voet op de trede,
de trap opliep, in heur overspannen lichtheid den looper nauwelijks rakend.
De deur der slaapkamer, waar langs zij sloop, was gesloten, een hoop ineengerold
linnen en een ledige champagneflesch lagen naast den post. Ze vluchtte op de tweede
trap en dorst amper omzien, toen ze gedruisch vernam.
Het was Frans' zuster, kloek tegen het vierkant licht het balconkamertje uittredend,
waar een hulpbed, op den grond gespreid, zichtbaar werd.
‘Het kind is daar,’ wees ze naar de kinderkamer, en Liesbeth, die in deze
mededeeling een soort toenadering gevoelde, waarop ze, in deze onbestemde uren,
te dankbaarder ìnging, keerde terug en vroeg:
‘Zou het hinderen.... wanneer ik even....?’
De andere nam, ontkennend, den deurknop en liet haar binnen in het stil vertrek.
De verpleegster, die bij het wiegje zat, rees op.
Het was dezelfde wieg, waarin Fransje gelegen had, slap en groezelig van kant,
alsof er zich niemand om bekommerd had sinds dien tijd.... ‘....Zuster....’
De verpleegster tipte zwijgend een gordijntje weg, voelde meteen met haar hand
door het voeteneinde naar de warmte der kruikjes.
Ter nauwernood zichtbaar, in een nest van watten. lag het schrompelig hoofdje,
blauw-donker van vel, de oogjes als toegeschroeid.... Liesbeth staarde erop, zonder
besef. In de aangrenzende kamer hoorde zij stemmen.
Overstelpt van indrukken, waarin de kinderkamer met het vormloos kind en de
vreemde gezichten haar ongemeenzaam bleef als ware zij er nooit geweest, beluisterde
haar oor, langs de grijze schuifdeuren neigend naar de wieg, de geluiden van het
nevenvertrek.
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Doch toen zij daar op eenmaal Frans' eigen stem onderscheidde, in één
onverstaanbaar-gedempt woord, dat toch uitklonk, wijl het in de stille ruimte viel,
stond zij weder recht op, in een ontsteltenis zóó schokkend hevig, dat ze haar als
opstiet uit de verdooving, waarin zij sedert het op de Hoven ontvangen bericht
onafgebroken had geleefd. Het was de gewaarwording van een drenkeling, die
eindelijk de oogen openend, het omringende herkent, en begrijpt, dat er nu ook eenig
teeken van hem wordt verwacht. Ze fluisterde iets over het kind, vroeg: wat het was?
‘Een kleine Emma,’ antwoordde Frans' zuster zakelijk.
De verpleegster liet het gordijntje afglijden van haar vinger; zij verschikte de
plooien.
‘Aanstonds komt de professor hier,’ zei ze onrustig.
Liesbeth zag haar aan, alsof deze aankondiging in het bijzonder tot haar was gericht,
en wendde zich toen haastig weg van de wieg. Uit de zacht geopende linnenkast, in
het vak tusschen raam en schoorsteen, nam ze de schoone lakens en een sloop van
den stapel daarachter, waarnaar haar hand zich maar te strekken had.
Veilig boven, op de verdieping, welke haar onttrok aan de verwarrende geluiden
en aan den glijdenden blik der vreemde oogen, terug in haar oude kamer, waar het
gepakt valies van Mevrouw Schook op een stoel stond, doch overigens niets veranderd
scheen, herademde ze. Terwijl haar handen bezigheid vonden, trachtte ze haar
dwarrelende gedachten te vangen en vast te leggen. Ze omvatten nu tamelijk wel het
gebeurde, waarin Frans zoo na betrokken was. Maar nog immer zag ze hem als een
nevenpersoon.
.................................................................
Geen gerucht van beneden ontging haar: het kraken van de eene en van de andere
deur, de verschillende schreden over de gang.... Soms klopte het hart haar op, als
naderde er een beslissing. Dan luisterde ze, haar hoofd om de deur.... En met een
hartstocht, welke haar later verwonderde, hoopte ze, hoopte ze onberedeneerd-heftig
en oprecht, dat Emma Scheffer herstellen mocht!
Toen het bed was opgeschud vond zij den stoel voor het raam, waarop zij zooveel
ontroeringen had verwerkt, en staarde over de daken en naar den verwilderden tuin
van het onbewoond buurhuis. De rotte blaren kleefden in de goot; beneden, door de
ordelooze paden, sleepte zich in lange slierten de laatste gele kers.
Duizenderlei denkbeelden, brokken gesprek en halve herinneringen, stuwden door
haar overspannen geest als een onbeheerde kudde, maar van den oogenblikkelijken
toestand werd ze zich niets dan den groven omtrek bewust.
Hoorde ze daar iemand? Terwijl ze klappertandend opstond en werk-
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tuigelijk een voet verzette naar de deur, kwam, na korten klop, mevrouw Schook
binnen.
‘Ik zocht u al,’ begroette ze zonder plichtplegingen, Liesbeth's hand drukkend met
zachte hartelijkheid, ‘wat een geluk dat u er bent.’
‘Hoe.... Wat zei de professor?’
‘Nog niet veel.... Wat zou hij ook....? Ze lag weer bewusteloos, toen hij kwam. Ze
doet nu telkens haar oogen open, en dadelijk weer dicht, en ze is haast niet te
verstaan.’
Mevrouw Schook snoot haar neus om zich te beheerschen, want Liesbeth's zwakke
tranen, welke bij elke nieuwe aandoening opwelden, maakten haar, die evenals Frans
den ganschen nacht rustig en sterk. geholpen en gehandeld had, week.
Ze vervolgde, met haar vingertoppen op Liesbeth's schouder:
‘Maar u moet, net als wij, niet aan.... het ergste denken Zoolang er leven is.... Dat
houden wij ons vast voor. Kom, ga mee naar beneden.... Er moet kif gestrooid worden.
Ik zal er voor zorgen. Ook dat de bel omwonden wordt. Houd u dan de kinderen stil,
muisstil hoor.... En maak - u weet wel hoe hij het graag heeft - wat klaar op een bord
voor Frans.... Hij moet nu iets eten.’
Schier verrast zag Liesbeth haar aan, om haar mond zweemde een glimlach, gelijk
in het rijtuig, toen Frans' zuster tot haar zeide: ‘Hij had het liefste u.’ Aan deze andere,
Emma's zuster, die haar moeder zou kunnen zijn, een vrouw, oud voor haar jaren en
met een beminnelijk overwicht van ervaring en beschaving, onderschikte zij zich
verlicht. Zij gingen samen de trappen af, langzaam, om stoornis te vermijden, voorbij
de verdieping waar kamfergeur hing.
Beneden zaten de jongste kinderen, Fransje in den hoogen stoel en Jan met, van
verveling, zijn bord als een hoedje op, aan de koffietafel.
Juffrouw Scheffer was reeds in het rijtuig, dat zij had laten wachten, weggereden.
Het tweede rijtuig stond er nog.
Mevrouw Schook, in de gang achtergebleven, telefoneerde, terwijl Liesbeth het
brood aansneed.
‘Laat dat, Jan.’
Alles werd nu weer haar eigen: het koffieblad, de opgerolde kinderservetten. de
gele melkkroezen.... ‘Niet meer melk? Jawel, we drinken altijd zoo'n heele kroes....’
Ze nam den stoel naast Jantje, waar ze immer had gezeten, en, als een blijk van
de oude genegenheid, sloop een handje op haar schoot.
Mevrouw Schook zette zich tegenover haar; ze deed opgewekt en onderrichtte de
kinderen, dat ze nu hier in de kamer gewoon mochten praten maar, zoodra ze in de
gang kwamen, op hun teenen moesten
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loopen en mondje dicht! Want anders, dat begrepen ze wel, kon professor Maatje
onmogelijk beter maken!
Liesbeth, zelve zoo innig steun behoevend, vroeg hoe lang Mevrouw Schook nog
blijven kon?
‘Tot vanavond, wanneer de toestand tenminste geen ongunstige keer neemt.’
‘Kunt u niet....?’
‘Ik liet er zes achter,’ verklaarde ze, glimlachend met zoo iets moedergelukkigs
in haar gezicht, dat Liesbeth onbewust dien zachten halven-lach van haar overnam.
‘Als ik door mijn tegenwoordigheid hier iets kon bijbrengen tot Em's genezing,
of wanneer u verhinderd waart geweest te komen, zou ik - dan wijkt alles natuurlijk
- gebleven zijn. Nu gaat het andere vóór. Kon u zoo plotseling thuis gemist worden?’
‘O ja,’ zei Liesbeth grif. Zóó ver was dit bij haar voor alle overige belangen gegaan,
dat het haar nu scheen of geen beletsel hoegenaamd te overwinnen ware geweest.
Van den doffen dreun der voordeur zagen ze eensklaps op. Want ze hadden geen
voorbereidende geruchten vernomen en zóó streng stilte bevolen, dat het minste
geweld een gebeurtenis en een vergrijp tegen de huisorde geleek. Mevrouw Schook
stond op en liep door de voorkamer naar het raam.
‘Professor Strang gaat weg, met de dokter,’ helderde zij op, de wenkbrauwen
fronsend om het knerpen der keerende rijtuigwielen en den luiden hoefslag.... ‘Ik
vrees, dat het wel half twee zal worden eer ze komen om de straat te voorzien.’
Onverwacht trad Frans, die de heeren had uitgelaten, de eetkamer binnen,
oogknippend als een bijziende. Hij zocht, en vond Liesbeth alsof hij eerst op dit
oogenblik zich haar, als het doel van dezen gang, herinnerde, terwijl zij, zonder hem
aan te zien, krampachtig-kort de toegestoken hand drukte. Zijn gezicht stond strak
en de oogen, rood omrand, keken vermoeid. Hij vroeg, wat de anderen ook hadden
gevraagd:
‘Hoe laat had je het telegram?’
‘Om half negen.’
‘Kan je blijven?’
‘Jawel.’
Aan die paar zakelijke woorden hield zij zich op. Stipt als een ondergeschikte,
antwoordde zij, zonder blijk van ontroering.
‘Heeft hij nog iets gezegd?’ vroeg mevrouw Schook, op den professor doelend.
‘Neen, er is niets aan te doen.... dan wat er gedaan wordt.’
‘Ik ga nu naar boven, eet jij dan even hier wat mee?’
‘Och nee....’
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Met schuwen vinger wees Liesbeth naar het bord, dat zij voor hem had bereid.
‘Dat zal ik dan wel meenemen,’ besloot hij onverschillig, om zijn goeden wil te
toonen.
Mevrouw Schook volgde hem met de ingeschonken koffie.
Dien geheelen middag bleef Liesbeth met de kinderen alleen. Cor hielp in de
keuken bij het reinigen der in de ziekenkamer gebruikte voorwerpen, bediende de
verpleegsters, en loste degene, die bij de wieg van het kleine kind zat, gedurende het
wandeluur af. En daar deze post van vertrouwen door haar, naar zij zeide, ook den
vorigen dag was bezet, durfde Liesbeth zich niet dringen in dit, noch in eenig ander
recht.
Jan en Fransje, aanvankelijk geboeid door de mannen, die het turfmolm strooiden
over den weg, werden later op den middag, wijl zij niet in de gang mochten spelen,
lastig van verveling; en Liesbeth, rillerig en geeuwend onder dezen neerslag na den
bewogen ochtend, verhaalde, terwijl Fransje insliep op haar schoot, aan Jan een
eindeloos sprookje, van een kleinen koningszoon en een booze grootmoeder-heks....
Tegen den avond kwam de dokter terug en Mevrouw Schook, welke hem ditmaal
tot de voordeur begeleidde om daarna bij Liesbeth en de kinderen haar plaats aan
tafel weder in te nemen, vertelde, dat hij iets meer hoop had kunnen geven.
‘Haar pols was minder snel, vond hij, en wel wat duidelijker.’
‘Heeft ze koorts?’
‘Neen, dat niet. Zoudt u vanavond deze laatste berichten, met een enkel woord
aan de familie Scheffer willen schrijven, en zorgen dat er morgen een briefje op de
deur komt? dan kunnen de kennissen, die er belang in stellen, het aflezen....’
‘Ja mevrouw.’
‘Ik zou zoo graag willen, dat Frans een paar uren naar bed ging vannacht, maar
hij is er niet toe te bewegen.’
‘Misschien, wanneer ik met de zuster opblijf?’
‘Hij zal het niet doen.’
Nadat de kinderen, met uitzondering van Zus, die bij Mevrouw Quintus zou
overnachten, te bed waren gebracht, kwam Frans met zijn schoonzuster, welke zich
inmiddels voor de reis gekleed had, even beneden. Zij verkeerden bèiden onder den
indruk der onzekere scheiding, na deze dagen, verinnigd door één zelfde zorg.
Liesbeth reikte zwijgend de thee, die ze staande dronken, haastig en blazend in
den wasem, terwijl zij weder neerboog over haar schrijfboek aan het uiteinde der
tafel en de papieren om zich zamelde, als vreesde zij te veel plaats te beslaan.
‘Wilt u die brieven in de bus aan het station doen, mevrouw?’
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‘Ja, zeker, moet ik al gaan?’
‘Het rijtuig is er....’
In haar langen donkeren mantel, het open gezicht uit den teruggeslagen sluier, was
zij een zoo vertrouwenwekkende persoonlijkheid, dat Liesbeth het huis schier vreesde
zonder haar. En wat haar immer een voorrecht was geweest: het tezamen zijn met
Frans, zonder derden, beklemde haar thans als een oordeel.
Hij bracht zijn schoonzuster naar het rijtuig, dat dof wegrolde en trad de huiskamer
binnen, aarzelend, alsof hij niet recht meer wist waarvoor.
Liesbeth had twee kopjes thee op een blad geschikt. Haar toon bleef
vreemd-zakelijk:
‘Zou je die willen meenemen voor de zusters?’
‘Kan ik niets voor je doen?’
‘Dank-je, voor het oogenblik niets. Jij moet nu maar rustig naar bed gaan, je zult
wel moe zijn.’
Alsof haar de veronderstelling beleedigde, zoo heftig schudde zij het hoofd. Het
voorstel echter: om dien nacht in zijn plaats bij de zieke te mogen waken, dorst zij
niet te opperen.
Hij zette zich bij haar, op de punt van een kinderstoel, en zocht naar woorden.
‘Heb je het kleintje gezien?’ vroeg hij eindelijk.
Ze knikte.
‘Een stumpertje.’
‘'t Was er zoo donker.’
Zij had iets lievers willen zeggen.
Na een stilte, en als aan het einde van een overpeinzing, besloot hij opstaande:
‘....De voeding, dat is het ergste. Morgen komt er een min. Dan zullen we
misschien.... het nog wel houden.’
In zijn handen rammelden de kopjes dusdanig, dat Liesbeth het hellend blad zacht
van hem overnam, en hem vóór ging de trap weer op.
Bij de slaapkamerdeur, welke hij opendrukte, fluisterde hij: ‘Wil je haar even
zien?’
‘Kan dat?’ Zij zette het blad op de bovenste traptrede.
‘Jawel, ze merkt het niet.’
Over al haar leden bevend, boog Liesbeth haar hoofd om het kamerschut, blikte
schuw in de schaduw, waar het bed met zijn koperen stijlen glimmerde. En diep in
den donkeren kuil van het kussen onderscheidde ze Emma's zwart haar, het gezicht
met gesloten oogen naar den muur gekeerd, zóó wit, alsof er geen druppel bloed
meer in was.
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De verpleegster, van achter uit de kamer, naderde het bed en neeg even het hoofd.
Boven het dek lag een hand, vreemd zonder ringen, en bleek als zeem, Liesbeth
staarde; zij gaf geen geluid.
Het was niet te gelooven, dat dit leefde.
Een deernis, machtig en wijd, de zuiverste goedheid goot zich over haar uit,
ongeweten tranen gleden langs haar wangen.
Frans voerde haar bij den arm naar de gang terug, sloot de deur achter hen. Als
een broer en zuster waren zij samen.
‘Ze heeft niets meer te verliezen,’ fluisterde hij, ‘wanneer het’ - hij ontzag haar
jonkvrouwelijke gevoelens, - ‘wanneer het,’ hernam hij, ‘zich herhaalt.... is ze weg.’
Zij knikte verwezen en bukte naar de trap. Hij voorkwam haar:
‘Ik dank je, dat je er bent; alleen zou ik het niet kroppen. Geef dat eene kopje maar
hier.... zoo, goede nacht.’
‘Goede nacht,’ prevelde ze na.
Zij bleef opzitten, beneden aan de tafel, lang nadat de meiden, uitgeput van de vorige
doorwaakte nachten en den gespannen dag, naar bed waren gegaan.
Zij hadden te zamen, in verband met de verpleging en alle buitengewone
omstandigheden, de huishouding voor den volgenden morgen geregeld, en Liesbeth
was met den brief, welke zij naar de Hoven had geschreven, gereed. Maar zij kon
niet besluiten nu ook haar kamer op te zoeken en daar den langen, donkeren nacht
werkeloos te liggen en afwachtend.
‘Wanneer het zich herhaalt....’
Terwijl het leven rondom haar neep, elke herinnering waan geleek en de kamer
met onwezenlijkheid zich vulde, lag voor haar uit, als op een beschilderd doek, zijn
grauw beangst gezicht, gelijk het zich daareven in den schemerschijn der bovengang,
naar haar had toegewend. Zoo lief was het haar nooit te voren, en nimmer ook zóó
ver.
Dit was het keerpunt, een bezinning....
In heur vervoering rees ze op, licht, als werd ze geheven.... Niets wilde haar liefde,
haar wonderbare liefde thans meer dan zijn geluk! Nu wist ze wat het was: zijn geluk!
En nu ock had zij het hare, het geluk, dat goed is. Hij had haar geroepen in dit
beslissend uur.... hij zei het immers: alleen zou ik het niet kroppen.... En tot zijn
troost was zij gekomen, uit liefde, die zichzelve niet weet.
Met haar handen ineengeklemd, prevelde ze het: Emma moest genezen, het moest,
hij mocht niet lijden. Zij wilde niet, dat hij leed! en hoog doorjubelde het haar, dat
zij dit nu wenschte, zuiver diep wenschte, als
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in gebed, dat de vrouw voor hem gespaard mocht blijven, die hij liefhad!
In Frans' leeren leunstoel zette zij zich, bevrijd, en de stilte leek zich wijder om haar
te openen. Het gaslicht verflauwde, de klok tikte zwaar. Nog een laat rijtuig rolde
over den doffen weg. Liesbeth voelde de dreuning; boven haar rinkelde de lamp.
Op de roodfluweelen tafel lag het avondblad, gevouwen in kruisband, en met
Frans' naam bedrukt. Het viel haar in, dat hij wellicht deze courant gaarne zou lezen,
stom-gezeten naast het dreigend bed den langen donkeren nacht.... Die vraag bleef
ze overwegen, weifelend of zij hem het blad brengen zou, of de stoornis vermijden,
nu haar niets was gelast. Het denken aan één ding boorde een kolk in haar hersenen,
waarin elke andere gedachte verzwolgen werd. Het maakte haar zoo moe, zóó moe....
Al verder af geraakte zij van het besluit.... de courant werd een grijze schijf op het
roode vlak, niet meer te bereiken....
In de kom harer saamgevouwen handen zonk zwaar haar hoofd, de knaging in
haar lendenen verzwakte, en ze dacht.... Ze wist niet wat ze dacht....
..............................................................
Het was geen bepaald slapen geweest. Terwijl zij zich weder oprichtte, was zij
zich dit bewust, maar terwijl haar oogen langzaam ronddwaalden door de kamer vol
stille meubelen, kwam daarin toch iets als herkenning ... Ze zag, met inspanning zich
rekenschap gevend, nu eigenlijk voor het eerst dat zij was in het huis, waarin haar
ziel gedurende gansch dit jaar zoo hartstochtelijk had geleefd, tusschen de muren,
die het wisten... Van de Hoven was ze - hoe lang geleden leek het - dien ochtend
weggereisd, en hier aangekomen.... in Frans' huis. In zijn stoel zat ze, aan zijn tafel;
in gindschen hoek lag het speelgoed zijner kinderen, Zus' poppen, de bruine beer en
het groote schaap van Fransje, dat zij eens, in heur bitterste armoede, had gestreeld....
Als een zee, onmetelijk ruim en vol geheim geluid, omving haar nu de nachtelijke
stilte. Ook de lamp hing stil.... En de starende poppenoogen langs den wand begonnen
te glinsteren, en zich te vermenigvuldigen; het werden wel honderd, wel duizend
glinsterende oogen! Liesbeth stond op. Twee uur wees de klok op den
schoorsteenmantel. De vreemde stand der wijzers tegen de lampverlichte plaat, boeide
haar.... Tot daarnaast,.. naast de tikkende klok.... Emma.... Een doffe gil golfde in
haar op!.... En plotseling, alsof het beeld zich schoof tusschen haar en al het overige
in de kamer, zag ze dit gezicht weer gelijk Frans haar had getoond, het doodelijk
witte gezicht, in de onbeweeglijke lakens. En de hand, niet te onderscheiden van die
lakens, plat, met vastgesloten witte vingers, als van een doode.... Ze zag Emma dood.
Zij zag haar gekist, als een beeld
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van heel bleeke was lag ze in de kist.... Ze zag haar wegdragen onder het hangend
zwart, het huis uit, en het tuintje door, over het smalle kiezelpad....
Toen, wegkrimpend als voor een misdaad, de vuisten gekrampt, verweerde zij
zich tegen de waarheid, schaamteloos naakt, die haar eindelijk besprongen had, als
een prooi.
En terwijl ze, bezweet van angst voor Emma's portret, voor haar stoel, haar
werktafel, voor het krinkelend behangsel rondom, het licht doofde, haar schoenen
uittrok en de trappen opsloop, prevelden haar lippen nog: ‘neen, neen, dàt niet, dat
niet.... Ze moet beter worden. Ik wil het!’....
In den morgen, tusschen vier en vijf, stond Cor met een blaker voor haar bed.
‘Sta u op!’ fluisterde ze.
Liesbeth begreep even niet.... Ze voelde zich bij den schouder geschud, zag met
haar wijde, uit zwaren droom opslaande oogen, Cor in het rood overflikkerd gezicht.
Toen wist ze het.
‘Dood,’.... zei ze star, overeind in haar bed, den klank uitsprekend welke als een
mokerslag ook door haar droomen had gedreund.
Cor snikte.
‘Daarnet weer, net als gisternacht; en een kwartier daarna.... Mijnheer had het niet
eens gemerkt.... zag de zuster het.’
In haar voorschoot snikte ze. Op den muur spookte haar schaduw, en de kaars
geleek een flambouw. Van beneden drong dagrumoer door, geloop op de trappen,
en de bel der telefoon....
‘Doe maar iets om, wat geeft 't!’ fluisterde Cor weer tot Liesbeth, die
klappertandend naast haar bed stond en naar een kleedingstuk omgreep: ‘Hier is uw
bloes....’
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[XII]
DE verpleegsters hadden Emma afgelegd, Liesbeth, de huishoudster, gevraagd om
schoon linnen.
De kamer leek gansch en al veranderd, toen zij die daarop weder betraden en
Emma op haar rug lag, met stram ineengebogen vingers boven het kreukeloos dek.
En het bed, waarvan het andere bed was afgenomen, om het beneden in Scheffer's
kamer op te slaan, stond smal in de wijdte tusschen de leeggeruimde tafel en de grijze
schuifdeuren in den wand. Het was er schemerig en stil. Beneden moest nu gehandeld
worden, geseind, overlegd, besteld.... Dit handelen deed Liesbeth, rustig, met een
taaie helderheid van geest, welke zich niets liet ontgaan. De naaste bloedverwanten
kwamen en het overlijden van Mevrouw Scheffer werd in de stad bekend gemaakt.
Emma's zwager met Menno, welke zich onmiddellijk ter beschikking had gesteld,
regelden de verplichtingen naar buiten, Liesbeth zorgde binnenshuis. En in de vrije
uren zetten zij zich rond de tafel onder de lamp en bestemden, naar lijsten en
gefluisterde gegevens, de zwart-omrande brieven, waarin het cijfer: ‘zevenentwintig’
den leeftijd der overledene aandoenlijk-jong voltrok. Dan sloop soms een hunner
naar Frans, die in de voorkamer met zijn ouden vader stil-zat achter de dichte blinden,
om aan zijn oor een naam nauwkeuriger te vragen, een woonplaats, of een voorletter?
....
Liesbeth vroeg niets. Zij ontweek Frans, en later scheen het haar, alsof zij hem in
die dagen nauwelijks had gezien.
Na het eerste, verbijsterend begrijpen, toen Cor voor haar bed trad en ze het wist....
en nadat ze daarop in de slaapkamer op den grond, naast Emma, die dood was....
dood, met dichte oogen en zacht-open mond, hem gevonden had, en ver - den aanblik
vreezend als een moord - van de plek was blijven staan, zonder te verroeren, zonder
een vinger uit te durven strekken, zonder een woord van bevend besef.... leek haar
ziel mede in schaamte ontvlucht.
Naast dezen Frans, dit zijn doode vrouw beweende, stond zij als een vreemde.
Wat in onbevangen uren een band had geschenen, bleek een klove in het leed. Zij
kon hem niets geven; als overspel zou zij het hebben geschuwd hem nu, ook maar
een seconde, de hand op den schouder te leggen. En het scheen, alsof hij evenmin
iets verwachtte van haar. Wanneer er iets gehaald moest worden uit de afgesloten
bovenkamer, waar Emma lag, deed zij dit, wijl Cor vrees toonde voor het lijk. En
ook de vrienden, welke de jonge doode nog een laatste maal begeerden te zien,
begeleidde zij daarheen, om Frans deze herhaalde smartelijkheid te besparen.
Aan het lage bed-einde, daar waar de sprei flauw-golfde over de gestrekte voeten,
wachtte zij dan - als eene, die verdiende straf gelaten ondergaat - tot dit weer volbracht
zou zijn. Op het gele gezicht, dat,
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zonder den lampen-schijn der oogen, met zijn grooten neus en donkere lippengleuf
als een vreemd masker opstak tusschen het gladgestreken haar, staarde ze in
streng-geweten plicht. Uiterlijk verried zij vrees noch ontroering; gelijk een gids te
midden der bezoekers van het land, dat zijn broodwinning is, ging zij de lieden voor,
onderworpen en onaangedaan. Het meest beangst was ze op de gang, vóór de dichte
kamerdeur, waarachter het gebeurd was en de stilte met haar killen adem over de
strakke lakens blies....
Eenmaal binnen, in het onveranderde, dat wel haast een versteening geleek,
verminderde deze vrees, en onmiddellijk na het bezoek gevoelde zij een moede
bevrediging: dat zij weer gedurfd had, straks, - een al dringender vermetelheid groeide
uit haar diepsten huiver, - opnieuw zou durven!
Maar een angst, die haar door de uren dreef, als door telkens nauwere gangen van
vertwijfeling, bezat haar voor den dag, waarop Emma Scheffer haar het huis zou
laten, en zij, tegen den avond, met den man alleen gebleven, hem voor het eerst weer
in de oogen zou moeten zien....
.........................................................................
Op den morgen der begrafenis kwam de heer van Landschot van de Hoven om
mede de laatste eer te bewijzen. Tusschen den fijnen edelman en den overste Quintus,
met zijn witten knevel en glinsterende borst, school de oude klerk, die Scheffer's
vader ook in beteren doen was gebleven, wantrouwig achteraf, dicht naast zijn dochter,
de forsche vrouw met den gebiedenden mond, welke in heur hart Emma niet had
mogen lijden, en eenzelfden onwil jegens Liesbeth stug verborg. In het donkere
gedrang en de drukkende kamerstilte, waarin telkens van boven, of uit de gang, hol
gerucht verschrikte, stond Liesbeth droogoogig en doorschijnend bleek in haar zwarte
japon van verouderd snit, welke haar van de Hoven was toegezonden. Zij had de
kaartjes van de kransen geknipt en ze aan Frans gebracht, hem met verstikte stem:
‘dankje’ hooren zeggen. Nu wachtte ze, in den versten kamerhoek naast Menno, die
zeer rood zag en telkens schreide, tot de rijtuigen zouden worden aangekondigd.
Toen - na stil gesliffer door het tuintje, dat een ieder achter de dichte blinden, met
afgewenden blik begreep - de namen werden afgelezen, Frans, uitsnikkend in zijn
zwarte handen, vooraan ging, de gebogen vader achter hem, wrong zich een geluid
uit haar keel, dat de achterblijvende vrouwen in verwondering deed opzien. Alsof
zij zich met deze zenuw-uiting in een kring, tot welken zij niet behoorde, misdragen
had, sloop ze toen heen, de met wit bloemenafval bevlekte trappen op, voorbij de
open sterfkamerdeur, naar de veilige kamer, waar de wieg stond en argeloos Fransje
soldaten in gelederen opstelde langs de kachelplaat.
Met haar rug naar het licht zat daar de jonge boersche vrouw, breed
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van schoot, haar blanke volle borst, waartegen het groezel kinderhoofdje schuurde,
gezwollen uit het jak.
‘Och,’ wees ze moederlijk: ‘ze doet het wel.’
Aan de tafel at de verpleegster haar boterhammen. Overzijds naast een
leeggedronken melkglas, stond het bord voor de andere vrouw bestemd. De geur van
een dampenden kop koffie wekte in Liesbeth een vagen trek.
Met droog geruisch van rokken stond de zuster op, bood, zwijgend voortkauwend,
een stoel.
Maar zij schudde afwijzend het hoofd, fluisterend als tot haar verontschuldiging,
dat ze dadelijk weer ging.... zich slechts even kwam overtuigen of er niets ontbrak?
Het kindje zoog. Het rustig geruchtje, als van heel kleine kusjes, vulde de kamer:
een nieuwe wereld achter het doodenrijk.
Het was er goed.
‘Als u soms.... meer melk wilt,’ fluisterde Liesbeth weer, in kwellende behoefte
iets, wat ook, te vermogen, ‘moet u het maar zeggen. Ik.... wij.... zouden niet willen,
dat u, door alles wat hier omgaat, vandaag te kort kwam.’
‘Kijk ze haar best doen,’ prees de voedster, glunder over het kind gebukt. ‘'t Is
een haasje,’ zei ze hartelijk, of het een onderscheiding gold, ‘maar we halen het wel,
waar zuster!’
Als een framboos van zijn steekje liet het mondje af.
In de warme armvouw lag het verzadigd, vormloos, een klompje mensch.
‘Toch lief, wat?’
De verpleegster knikte.
‘Zoo'n kwaje meid, hé!’ suste de vrouw, met milden, rood-en witten lach.... ‘Mocht
jij je arme moeder het leven kosten!’
Liesbeth's gezicht ontspande. Dit.... ja, als dit kind niet....
Mevrouw Schook kwam haar halen, nam haar mee naar beneden in den wat
omschikkenden kleinen kring der vrouwen, die luisterden, niet anders te doen hadden
dan te luisteren naar het weder aanrollen der rijtuigen....
.........................................................................
Toen deze dagen, gedurende welke het gaslicht onafgebroken brandde en het huis
van schaduw, fluistering, en bloemengeur zwaar stond, afgesloten lagen achter den
machtigsten dag-der-zwarte-vervulling, den dag, waarop Frans Scheffer, gebogen
en blootshoofds, alleen door het tuintje was teruggekeerd, toen deze wonderlijk-ijle
dagen vol doffe bedrijvigheid voorbij waren, ontwaakte Liesbeth als uit één nacht
van kwellende verbeelding en afmattend berouw.
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Sidonie van Reenen was naar een inrichting bij Godesberg gebracht. Zij had dit zelve
gewenscht. Haar vader en de verpleegster begeleidden haar daarheen, en na dezen
tocht scheen het of de oude man wel twintig jaren met zijn vrouw in leeftijd verschilde.
Mevrouw van Landschot, die den fraaisten krans van zuiver witte dahlia's had
gezonden bij de begrafenis van Emma Scheffer, schreef thans aan Liesbeth, dat zij
tehuis werd verwacht. De kinderen zouden, dit was nu bepaald. dien winter bij de
grootouders inwonen. terwijl hun vader gedurende deze maanden het kwartier van
een gedetacheerd officier betrok. Voor de oudsten werd het dorpsonderwijs
ontoereikend geacht. weshalve men, opdat zij later bij de stadsscholieren niet ten
achter zouden blijken, op Liesbeth's bereidwilligheid hoopte voor de ontbrekende
vakken.
Liesbeth liet Mama vier dagen naar antwoord uitzien en betuigde haar daarop in
een kort briefje haar spijt - nu het juist zoo samentrof - niet aan Mama's wensch te
kunnen voldoen, wijl zij het als haar eersten plicht beschouwde voor Emma's kindje,
dat niet dan met de innigste toewijding in het leven kon worden behouden, te zorgen,
en het beproefd gezin tot steun te zijn.
De oude Mevrouw, dit bericht ontvangend tijdens de afwezigheid van haar
echtgenoot en machteloos mishaagd, luchtte, wat zij nimmer deed, - want het was
haar levenslist den goeden schijn van haar thuis onder alle omstandigheden te bewaren
- haar teleurstelling aan de burgemeester's vrouw, wier dochter gelijk de hare, uit
overspannen drang zich te onderscheiden, bij vreemden bracht wat zij haar naasten
onthield. En zij gelastte haar schoonzoon Liesbeth te bezoeken, teneinde haar, in
aller belang, tot een redelijker besluit over te halen.
Liesbeth voorkwam hem.
Zij ontmoette Menno voor de stoep van de bewaarschool, waar ze, met Jantje aan
de hand, op Zus wachtte.
In de stille straat, die viermaal daags herleefde en voor het overige verlaten lag
achter het verkeer, zag zij hem aankomen, en reeds bij de eerste toespeling op de
verwachtingen van de Hoven onderving zij zijn betoog, rustig-beslist, als beduidde
zij hem in deze enkele trekken haar onaantastbaar recht:
‘Hoor eens, je moet me goed gebrijpen, in elk ander geval zou ik, dat spreekt
vanzelf, aan Mama's verlangen voldoen en de kinderen thuis vóór laten gaan, maar
in dit, nu Emma's kleintje.... o, je weet niet hoe précair het is.... erop of eronder....
mij zóó noodig heeft, noodiger dan wie ook, nu blijf ik hier.’
Hij knikte overtuigd, zijn oogen knipten vochtig tegen den schralen wind. Het was
niet zijn boodschap, welke hij had overgebracht.
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‘Ja.... zeker.... ik voor mij, ik vind, dat je gelijk hebt. Het zal bij alle misère ook de
kwade koop niet maken of mijn kinderen eens een winter wat minder geleerdheid te
verduwen krijgen. Beter dan dat het kleine mormel daar.... crepeert.’
Zij wees op Jantje, vroeg snel:
‘En hoe heb jij het overigens?’
‘O, best, best. Ik eet aan de tafel; nogal goed. Alleen, ik behoor er zoetjes aan tot
de oude garde. Van Geuns eet er ook. Hij vroeg naar je.’
‘Zoo.’
‘'s Zaterdag-avonds ga ik naar buiten, tot maandagmorgen. Ik zou Bijoute wel bij
me willen hebben, maar Mama vindt het ongeschikt en dat vind ik welbeschouwd
ook.’
‘Voor het kind.... ja.... Dan had je beter in je eigen huis kunnen blijven.’
‘Alleen met de meiden? Bien merci!’
De schooldeur ging open, belgerinkel goot zich over de klinkers uit. Een drom
van kinderen drong, botste, en sprong.... Van Reenen groette Mevrouw Broers, die
vlug, wijl zij zich had verlaat, haar jongste meisje de stoep op tegentrad.
‘Daar komt Zus; Jan, loop hard naar de deur, ze ziet ons niet.’
Menno stak haar de hand toe:
‘Niets anders te zeggen op de Hoven?’
‘Neen.... de groeten.... En Menno, vertel niet aan Frans, dat ze mij thuis willen
hebben. Het zou hem bezwaren.’
‘Neen.... goed....’
‘Hij zou denken, dat ik me voor hem opofferde.’
‘Ik beloof het je. Dag jongens.’
‘Ik ben geen jongens,’ verbeterde Zus. ‘Ik ben een meisje, ik en Emma.’
Jan sprong vooruit.
‘Mogen we ze nu zien, tante?’
De kinderen, terstond na het overlijden van Emma Scheffer naar Utrecht gebracht,
vermeden, alsof het hun verboden was, hun moeder's naam te noemen; maar van het
kleine zusje waren ze vervuld. De bovenkamer echter, waar het kindje woonde en
de verpleegster regeerde, was een besloten gebied, tot hetwelk zij slechts eenmaal
per dag, onder geleide van tante Liesbeth, werden toegelaten. En zelfs niet elken dag
verklaarde tante Liesbeth zich bereid....
Zóó ras had zich het gezinsleven in zijn natuurlijken staat hersteld, zoo weinig
miste men er in den dagelijkschen omgang de moeder, dat zij zich aanvankelijk alle
inmenging schaamde als een schennis harer nagedachtenis. Ze beschouwde het haar
plicht de nagelaten gewoonten te
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eerbiedigen en de herinnering aan Emma te verlevendigen bij elken kans.
Toen echter de kinderen daarvoor geenszins ontvankelijk bleken en Frans er niet
dieper op in-ging dan met een kort: ja of neen, terwijl de huishouding dringende
verbeteringen vereischte, staakte zij haar pijnlijke betrachting en gaf zich toe, dat de
houding der naastbestaanden, alhoewel wreed jegens de doode, in verband met de
levende Emma toch niet geheel verwonderlijk was. Eenmaal aan dezen uitgang dorst
zij weder omzien, als op den drempel eener kamer, waar zij zich, langen tijd in het
donker besloten, allerhande vreemde vormen had verbeeld, welke er, bij het openen
der licht-inlatende deur, in het geheel niet bleken te zijn....
Het verledene.... Alleen de herinnering schiep het. En waarom dit met geweld.... Het
werd Liesbeth's streven allengs de gedachten af te leiden, op te trekken naar het
heden, waarin zij, door toeval en omstandigheden, een plaats innam.
Zij wist haar zorgen zoo te omkleeden, dat ze Frans ontgingen of vanzelf-sprekend
toeschenen, zoodat hij haar op den duur niet meer, gelijk in het begin, voor elken
dienst in het bijzonder dankte. Geen vrouw ried fijner ooit dan zij, wat den man harer
toewijding lief kon zijn, geen die het met bescheidener innigheid voor hem had
volbracht.
In het huis, waarover zich onder de eerste aandoening de meewarigheid der stad
had uitgestort, werd het nu, bij weinig afwisseling van buiten, stil en eentonig. En
meer en meer, nu er geen nadere bestond, wezen de omstandigheden hem en haar
op elkander aan. En nu eerst leefde Liesbeth.
Nu het dan gekomen was, door wensch noch wil, als een onloochenbare beschikking
van het wreed-wevend lot, dat het geluk van den een uitwisselt voor dat van den
ander, nu ontving zij dit al gelijk het tot haar kwam. Zij had het niet afgedwongen,
ze had gewacht.... ze had eindeloos willen wachten. Was dit de voorzienigheid, die
ingreep, opdat ook zij haar deel zou hebben aan het hoogste goed? De voorzienigheid,
waarop Papa vertrouwde, en die door Mama gedachteloos werd aanvaard;.... waarvoor
de geloovigen knielen? Zij had niet geknield, maar haar ziel boog dag en nacht, en
elk uur dieper, in dankbaarheid.
Met donker-stralende oogen zat zij des avonds achter het theeblad, geschikt nu
naar haar hand, en geen gerucht maakten haar dunne vingers tusschen de blinkende
tuitjes, de oortjes en de lepeltjes van het schemerblauw servies. Zóó zacht schoor
het ademend kopje over het roodfluweelen tafelkleed, dat hij, voor wien het bestemd
was, het niet bemerkte vóór het er stond. En gedruischloos daalden dan weer haar
handen in de tullen wieggordijntjes op haar schoot, een sneeuw van witte nopjes,
waar heur zilvergetipte vinger de rimpelende naald doordreef.
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Wanneer eindelijk, waarnaar zij zoozeer verlangde, het kind beneden zou mogen
liggen, moest die frisch-getooide wieg.... daar staan, aan haar linkerkant. Niet de
afgelegde pronk der oudere kinderen, maar een eigen, van liefde en zorg getuigend
huisje zou de kleine stumper ontvangen, en niets mocht zij missen, nooit, in haar
gansche jonge leven niet, van wat een moeder's kind vanzelf bezat.
Van de verpleegster, in wier gunst zij zich met vrouwelijk beleid en duldzame
volharding langzamerhand te dringen wist, leerde zij nu hoe het te hanteeren, te
baden, te wegen....
Angstige dagen hadden ze te zamen doorgemaakt, toen het voedsel van de vrouw,
die het zoogde, niet langer toereikend bleek, het gewicht afnam....
Nu kreeg het er een bijzonder-bereide melk bij en - gelijk een uitvinding verheugde
het hen allen - nu ging het zoo goed!
Liesbeth verbeeldde zich, dat ook het schrompelig gezichtje ontplooide en met
den dag liever werd, de voetjes roziger. Wanneer zij het op haar schoot hield, werd
het haar eigen kind!
Wat was er voor verschil, dacht zij wel eens in heur stille weelde, tusschen dit,
wat zij nu bezat, en het werkelijke vrouw en moeder zijn? Was er nog meer, nóg
beter? Zou ooit haar iets, wat ook, bevredigen zoo volkomen gaaf en gul als deze
dagen met het kind, deze avonden met den man? En haar adem hield ze soms in,
alsof het geluk dier uren in de stille kamer hoorbaar was....
.........................................................................
Frans, tegenover haar gezeten, schreef gemeenlijk. Eerst had zij haar plaats
genomen aan de korte zijde der tafel, latende Emma's leunstoel onbezet. Maar op
een avond van boven terugkeerend, vond zij dezen van den muur weer aan het blad
geschoven, en haar eigen stoel weggeruimd. En zonder dat Frans opzag, en zonder
dat zij vroeg, was zij toen tegenover hem gaan zitten, op de ledige eereplaats. Hij
toonde zelden behoefte tot spreken, scheen gansch en al verzonken in zijn
werkzaamheid, en zij, die zich met zulk een verfijnd vermogen wist te richten naar
hem, zweeg uren aaneen, alsof dit ook hààr eenige begeerte was. Nu de vlagen van
uitbundige vroolijkheid, waartoe hij somtijds vervallen kon, onder den druk der
gebeurtenis uitbleven, behield zijn gelaat, gelijk dat van zijn zuster, hoewel hij nimmer
onvriendelijk deed, de norsche wrong.
Hij droeg geen uiterlijken rouw. Noch de kinderen. Op Liesbeth's desbetreffende
vraag - in haar kring nam men den rouw aan voor iederen overleden bloedverwant
- had hij zelfs verwonderd zich bezonnen, en met een korzel ‘o wel neen’ afwijzend
beschikt. En in even schijnbaarkoel overleg had hij haar enkele dagen na de begrafenis
medegedeeld de kamer-boven zoo spoedig mogelijk weder te willen betrekken.
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‘De kamer....?’
‘Ja.... anders kom ik er niet meer toe.’
Den morgen daarop betrad zij, zich aangrijpend, met Cor de sterfkamer. Zij borgen
Emma's kleeren in kasten en koffers op den zolder, verwijderden haar kaptafel, het
speldenkussen van rood satijn met de blauwe en parelen speldjes, het gouden
klaverblad, en haar opzichtig garnituur.
Als een dievegge gevoelde Liesbeth zich, toen ze het witte krulbont en de witte
mof de trappen opdroeg, en schichtig den vroolijken kersenhoed doofde in een
donkere doos.
Ze vond Cor schreiend over de goudleeren schoentjes, smal als van een kind.
‘Kan u het begrijpen,’ snikte ze. ‘Nu al! Maar zoo zijn mannen!’
Liesbeth wilde zich geen rekenschap geven, van dit niet, van niets!
‘Zus zal gauw in die schoenen passen,’ meende ze zakelijk. ‘Leg die wollen muts
niet zonder kamfer weg.... Hier....’
‘Ik kan die lucht niet verdragen; dan zie ik alles gedurig voor me.... van die nacht....’
‘Daar moet je niet aan denken, niet aan willen denken,’ sneed Liesbeth af, al verder
wijkend van het bed, waarop Emma gestorven was, maar met vaste stem.
En op dat onverstoorbaar geluid, dat niet beefde bij de herinnering, zelfs niet boog,
bedaarde Cor, en in haar rood behuild hoofd kiemde de eerste achterdocht.
Op sommige middagen haalde Liesbeth, vergezeld van de kinderen Frans van het
kantoor. Zij had dit ondernomen en, al voelde zij den blik der klerken, voortgezet,
als een natuurlijk en onverschillig bewijs van vertrouwelijken omgang. Bij mooi
weer wandelden zij de buitenwegen, aan de overzijde der dubbele brug, waar tot
vermaak der kinderen de trein hen vlak langs de ooren snorde, en door het schemerig
plantsoentje naar huis. Ook op deze wandeling sprak hij zeldzaam, en in haar strakken
angst hem te misnoegen, iets te verliezen of te bederven door een minpassend woord,
zochten Liesbeth's oogen over het water en langs de rosse wegen naar een onderwerp
van gesprek, dat hem aan zichzelf onttrekken zou.
De verhouding, gelijk deze nu was, drukte noch verontrustte haar. Met Emma had
hij kunnen schertsen, met haar kon hij ernstig zijn. Zij had hem lief in elke gedaante;
de weemoed van zijn stil gezicht was haar heilig, en niets maakte haar gelukkiger
dan zijn glimlach daarna. Een middag troffen zij hem niet op het kantoor.
‘Mijnheer is al weg,’ zei de juffrouw achter de schrijfmachine.
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‘Zoo’. Nu geen teleurstelling toonen: ‘Al lang?’
‘Zeker wel een uur.’
‘Dan gaan we naar huis. Kom Jan, Vader is al thuis.’
Zij groette, lichtelijk doorbuigend, met de haar aangeboren hoffelijkheid het
personeel, en sloot de glazen deur achter zich.
Toen zij bij het hekje kwamen, naderde hen Frans van de tegenovergestelde zijde.
Hij verontschuldigde zich hen niet te voren te hebben gewaarschuwd, zoodat zij
een vergeefschen tocht hadden gemaakt. Later op den avond vertelde hij haar:
Hij was naar het graf geweest, de steen lag er nu op.... Zijn ellebogen steunden op
de tafel, zijn vingers woelden door het ruige haar. De verklaring stak haar, alsof hij
inderdaad Emma een voorkeur had bewezen, maar het gebaar, dat haar van den
vorigen winter zoo vertrouwd was bijgebleven, ontroerde haar blindelings voor zijn
lot.
‘Het is heel goed zoo....’ vervolgde hij bij horten.... ‘wit marmer.. de letters
verguld....’
Haar oogen vulden zich.
‘Wat staat er op?’
‘Haar naam.... Emma Scheffer en de jaartallen, anders niet.’
Zij legde haar hand op zijn hoofd, even maar raakte zij hem aan, en het leek haar
iets ingrijpends dat zij het deed, het mocht doen nu....
‘Kom,’ fluisterde ze, ‘je bent anders zoo sterk.... maak je niet bedroefd.... tegen
de nacht.... Frans.’
.........................................................................
Na deze eerste maal herhaalde zich telkens, en telkens dwingender, de behoefte
hem te beroeren. Wanneer zij hem voorbij liep, met nadruk iets te vragen had, of aan
tafel, bij het overnemen van een schotel, zijn vingers daaronder wist. Maar als een
zonde onderdrukte ze dien drang, trok schielijk terug den keer, toen het bij toeval
gebeurde.
De verpleegster was vertrokken. Na langen tweestrijd had Liesbeth Cor gelast op de
kinderkamer bij het kind te gaan slapen, een post, welken zij zich zelve ontzegde,
wijl, bij de gehoorigheid der beide aan elkander grenzende vertrekken, Frans' vrijheid
door haar aanwezigheid belemmerd zoude zijn.
Overdag mocht de kleine Emma nu beneden liggen.... op Zus' verjaardag voor het
eerst.
Het was voor de kinderen zulk een, schier ontzagwekkend feest, dat zij den vorigen
avond, toen ze het al wisten, van vragen en veronderstellingen en heerlijke
verbeeldingen niet slapen konden. En nu zat de jarige op een stoof naast de wieg, de
prachtige witte wieg, als een zwaan met
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doorschijnende vleugels en een strik van satijn om zijn hals, en fluisterde, haar dikke
vingertjes aan de lippen, tot iederen binnentredende: ‘Cht.’
Fransje stoorde zich niet; hij kroop en kraaide en timmerde de blokken op elkaar,
en huilde luidkeels omdat Cor hem opnam en naar de keuken bracht.
Toen Scheffer tehuiskwam, vond hij Liesbeth met haar hoofd in de wieg, en langs
het moesgordijntje lachte ze hem toe, zoo onbevangen-blij, dat over hem de zonnige
weerschijn gleed.
‘Kijk,’ wees ze, een geultje drukkend in het laken, dat hoog aan het halsje sloot,
‘kijk al eens hoe gevuld!’
Het deukig gezichtje, met het groote achterhoofd en de flosse, zwarte haren, kuilde
diep in het kussen; rondom stond de breede kantstrook uit.
‘Haar oogjes gaan telkens open.... Zie je de oogjes.... in het licht worden ze blauw!’
Het kind was hem niets nog, een bezwaar meer dan een verheuging, maar onder
de bekoring van haar zegevierende vreugd geraakte hij desondanks.
Zij zag er, vooral des morgens en sinds zij in volkomen overgave aan het gezin
haar kleeding minder nauwkeurig verzorgde, vermoeid en nietjong-meer uit, doch
in een oogenblik als dit doorgloorde het nonne-teer gezicht een bijkans
bovenzinnelijke glans.
‘Je hebt er eer van,’ dankte hij bewogen.
‘Geloof je ook niet, dat - nu het elke week zooveel aankomt - dat we het houden....?’
Jantje's neus wipte aan het voeteneinde over den molligen wiegrand; Zus stond
tegen Vader aangeleund.
Hij knikte, lachte haar nu ook toe. Hoe goed was ze, dacht hij, hoe een geluk voor
de kinderen deze lieve onbaatzuchtige vrouw, bij toeval in hun leven gekomen, thans,
in dezen nood, de moeder-zorg zelve. Iets heel bijzonders dit meisje.... een vondst!
Terwijl zij de gordijntjes weder uitwaaierde, de kinderen afleidde van de wieg en
het brood begon te snijden, stelde hij zich voor hoe deze dingen zich geschikt zouden
hebben zonder haar, en hoe hij in de leemten zou voorzien, wanneer zij - het
verwonderde hem, dat Mevrouw van Landschot met aandrong op haar terugkomst,
nu de kinderen van Reenen juist dien winter tot hun last bleven, - zou zijn heengegaan.
Hij vroeg er maar niet veel naar, en leefde bij den dag. Doch, toen er dien avond een
brief van de Hoven werd bezorgd, mocht hij deze aanleiding om de vraag zijnerzijds
nog eens te opperen toch niet voorbij laten gaan:
‘Goede berichten?’
Liesbeth zag verward op: ‘O ja, best, dank-je.’
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‘Het bezwaart me tegenover je moeder, dat wij je.... maar hier houden.’
Iets zacht-braveerends neep haar mond, terwijl ze voortlas.
‘....Maar Lies.... we moeten er toch eens ernstig over praten. Je hebt nu zooveel
voor ons gedaan.... ik kan, ik mag niet aldoor van je blijven vergen.... Op de Hoven....
ik weet hoe noode je mama je afstaat.’
‘Mama!’.... deed Liesbeth geprikkeld.
‘En juist deze winter zal het haar dubbel moeilijk vallen!’
‘Ik kan doen wat ik wil.’
Haar opwinding verwonderde hem, ook het heftig antwoord, dat, ongewoon in
haar mond, uit deze gesteldheid opschoot.
Schertsend weerlegde hij: ‘Dat kunnen we allen tot een zekere grens.’
Dat hij daar lachte, terwijl boven haar hoofd het zwaard hing, verstoorde in Liesbeth
op eenmaal het eerlijk evenwicht. Zij las star.
‘Het kleintje is nu ook.... door het ergste heen,’ vervolgde Scheffer, redelijk en
onwillekeurig een weinig dringend, aangezien haar houding van zoo beslisten onwil
tot vertrekken getuigde, dat hij den schijn haar uit eigenbelang te binden, veilig
vermijden kon.
Haar tanden beten scherp in de onderlip, over de beschreven bladzijden neeg dieper
haar gloeiend hoofd. Terwijl haar oogen slechts zwarte op en neer deinende lijnen
onderscheidden, leverde haar geestkracht slag met de bitterste ontgoocheling. Ze
verloor.
‘Wanneer je me liever weg hebt.... dan kan je....’
‘Liesbeth!’
‘Dan kan je dat zeggen,’ voltooide ze halfluid, want zijn uitroep had haar al
beschaamd en getroost, en de slotsom harer bedreiging sleepte na.
Hij stond verontwaardigd op: ‘Maar kind, hoe kan je denken.... dat ik zoo
grenzenloos ondankbaar....’ - zij maakte een fel afwerende beweging - ‘....en tegen
mijn eigen best, jou zou willen missen! Ik dacht immers niet aan mij.... aan ons; puur
aan die goede oude menschen op de Hoven!’ Hij lachte weer: ‘Liesbeth, hoe heb ik
het met je!’
Toen eerst overzag ze hoe ver ze gegaan was; tot aan den rand van het verraad.
En haar lippen thans ook verwringend tot een lach, die redde, gaf ze hem toe:
‘Nu goed.... dat dus niet. Dan praten we er ook niet meer over.... en blijf ik hier....
tot ik vind,’ - zij ademde diep - ‘dat het kind mij niet meer noodig heeft. Ik zal zien....
na de wintermaanden....’
‘Graag....’
‘Tenzij je me’ - en weer stuwde teleurstelling over zijn gelaten
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houding haar woorden tot den rand - ‘tenzij je me al vroeger.... de dienst opzegt.’
Hij zag haar toornig aan, hard in de oogen, waarin even een angstige behaagzucht
had gelonkt. Hij verstond geen ijdele scherts, allerminst van haar, wier zuiverheid
hem bond.
‘Zulke onaardige dingen moest je niet zeggen,’ verzocht hij koel, ‘ook al meen je
ze niet.’
Opengereten lag nu haar liefde. En het was of zijn blik erin boorde. Zij wist niet
meer te kiezen tusschen wrevel of scherts, dorst geen tweede maal dien blik aan.
Maar terwijl zij, den kleingevouwen brief weder openend, veinsde den verkreukelden
inhoud te herlezen, werd de herinnering aan dezen smaad haar lust, voelde ze, door
de pijn heen, dien oogen-straal als een gloeiend metaal, dat de wond zijner
onverschilligheid uitbrandde. Berouw sloop aan en omvatte haar; en ook dit werd
een bevrediging.
Hoe onwaardig had zij zich gedragen jegens een voorstel, dat van zijn kant slechts
natuurlijk was! En opperde hij het bovendien niet aarzelend, gedreven door
gewetensplicht? Wat had haar gehitst in dien toon van onzinnigen argwaan, tot dit
verraderlijk verzet, tot deze mislukte ijdele scherts! Al ware - wat zij als een bitteren
drup gezogen had uit ieder woord - dit voorstel het bewijs, dat niets in hem nog
duidde op een verandering.... wat beteekende dit op den langen, rustigen duur van
hun te-zamen-zijn? Gaf hij zich al rekenschap van eenig gevoel? Mocht zij dit nu
reeds wenschen? En was het niet aan de vrouw den man te winnen, langs allerhande
wegen, vreemde en donkere wegen, die zich geleidelijk uit dit doolhof zouden
loswinden naar het licht? Dit haakte zich in haar diepste gedachte: hoe andere vrouwen
waren gegaan? hoe zij hadden bereikt!
.........................................................................
Scheffer, voortschrijvend, betreurde zijn uitval. Zij meende het immers, niet; en
het zonderlinge bitse optreden, alsof hij haar beleedigd had, sproot ongetwijfeld voort
uit haar ijver voor de eenmaal opgevatte taak, uit overgroote toewijding aan het
moederloos gezin.
Hij wilde gaarne goed-maken, zocht een argeloos begin:
‘Verder geen nieuws? Niets over Sidonie?’
‘Neen.... neen niets.’
Haar stomme aanwezigheid drukte hem, bij Emma had hij dezen druk, alsof hij
in een schuld was blijven steken, niet gekend.
Nadat zij zijn tweede kopje thee gevuld had, vertelde ze eindelijk, verrassend en
op nuchteren toon, als ware er te voren geen woord gewisseld:
‘Misschien gaan André en Mies naar Californië.’
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‘Wel!’
‘Papa heeft een brief van Robert, waarin hij André's overkomst voorstelt. Het gaat
hem nu heel goed; met steeds betere vooruitzichten.’
‘Zoo. Dat verheugt me. Het zal je pleizier doen.’
‘Ja,’ zei ze onverschillig.
De dagen kortten naar den laatsten dag. Het regende weken aaneen en van de platanen
voor het huis woei zwaar het rottend loof. Zij hielden Jantje van de bewaarschool,
wijl hij vatbaar was voor guurte en vochtigheid, en Cor haalde om vier uur reeds in
het avond-donker Zus, als een kabouter in de opgezette kap van haar cape en klotsend
op haar overschoenen, uit de les.
Liesbeth zat alle middagen in de langzamerhand naar haar smaak verschikte
voorkamer bij de wieg, in het schijnsel van den gashaard en een licht-rood
doorkleurende staande lamp.
En tegen vieren werd ze immer onrustig, want dat, waarvan zij onafgebroken
vervuld was geweest, naderde met dit uur. Dan klamden haar bordurende handen en
kon zij moeilijk blijven zitten.
Zij moest hem winnen. Gelijk een taak stond het haar voor oogen, een nieuwe
taak. Niet werkeloos afwachten, maar stap voor stap, o hoe een wonderlijk
behoedzaam tasten was dat!.... hem tegengaan. En dan.. als in een duizend-snarige
harp moest ze grijpen op goed geluk, tot die ééne gouden, diep-geheime, te trillen
begon. Zij las het eene boek na het andere, speurde er het liefdespel in na, vergeleek.
Waar Sidonie slechts den geur had opgesnoven, proefde zij tot den droes. En immer
weer kwam zij tot de gevolgtrekking, dat de middelen dier verbeeldingsvrouwen te
grof waren, en de hartstocht der mannen onwaarschijnlijk-grif was gewekt. Het loven
en bieden dezer lieden walgde haar, doch over het gesloten boek droomde zij zich
het geval verfijnd, en paste het aan haar eigen gemoedstoestand, haar omstandigheden
en haar streven, geleidelijk aan. En dan meende zij. dat haar, in vergelijking met
deze vrouwen, iets ontbrak: de hartstocht, die hartstocht wekt. En dat zij dezen zou
kunnen aankweeken.
Met Emmaatje op haar schoot tooide zij zich voor zijn komst. Terwijl hij den sleutel
in het slot stak, wist ze hoe zij boog over het kind in de roodfluweelen schemering,
hoe teeder vast haar armen, met in elkaar gestrengelde vingers, sloten om het dijnend
lijfje, hoe haar oogen zouden opslaan van het slapend kind naar den man.
‘Goede middag, heb je nog een kopje thee voor me.... ik moet nog weer uit.’
Hij had zijn, over de mouwen glinsterende, overjas aangehouden.
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‘Regent het zoo?’ vroeg ze, behoedzaam kleine Emma van haar handen schuivend
in de wieg, en den trekpot vattend.
‘Ja, ben ik erg nat?’
‘Nogal,’ lachte ze, hem, die staan bleef, de thee reikend en even met de vlakke
hand wrijvend langs zijn mouw.
‘Het is meer mist,’ zeide hij, zijn lippen aan den warmen rand van het kopje.
Zij gaf zich in den laatsten tijd toe hem nu en dan, wanneer een toevallige stand
dit eenigermate uitlokte, vertrouwelijk te naderen en onbevangen aan te raken,
weifelend of deze natuurlijke tegemoetkoming niet dichter naar het doel voerde dan
de benarde terughouding, waartoe zij zich fatsoenshalve gedwongen had. En eenmaal
overgegeven aan dit inzicht, sloeg de begeerte al feller uit, moest zij zich bij wijlen
geweld aandoen niet haar geheele lichaam tegen hem aan te vlijen.
‘En,’ vroeg ze, water op de blaren schenkend en daarna weder keerend tot de wieg,
waaraan zij frutselde: ‘hoe is het afgeloopen vanmiddag?’
Ook in zijn werk wilde zij belangstellen, opdat hij met haar zou kunnen spreken
over wat hem, als man, dagelijks te vervullen placht. Betreffende minbeduidende
zaken, waarin hij als verdediger betrokken was, wist zij zich allengs enkele gegevens
te verschaffen, om daaruit den loop van het geding te volgen en het eind-oordeel af
te leiden. Zóó scherpzinnig trok zij partij van dit weinige, zoo zuiver onderscheidde
en onthield zij namen en bijzonderheden, dat haar vragen hem verrasten, en
vermaakten somtijds.
‘Wat?’
‘Met de man, die het varken van zijn buurman had vergiftigd?’
‘O, die is nog niet vóór geweest.’
‘En Jacob Dulk, van het horloge?’
Hij lachte, plaagde haar: ‘Van hem moet je de groeten hebben.’
‘Flauw.... Toe?’
Hoe eerlijk gemeend was op dit oogenblik haar belangstelling, en hoe genoot zij
erin!
‘De eisch tegen den heer Jacob Dulk is drie maanden.’
‘Zoo. Veel!’
‘Dat vond ik ook. Is er hier niemand geweest?’ Hij bood haar zijn ledig kopje: ‘Ja,
alsjeblieft.’
‘Mevrouw Quintus, en later Mevrouw Broers.’
De dames, welke Emma's ontvangdagen hadden gevuld, hervatten na de eerste
weken haar bezoeken, deels om Liesbeth beleefdheid te bewijzen, deels om Emma's
kind te zien. Aanvankelijk bezwaarden Liesbeth deze onverhoedsche invasies, die
de goede regelmaat verstoorden en haar eindelijk-verworven bezit bedreigden; alsof
de vriendinnen thans ook
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haar deel kwamen opeischen, beslag legden met een evenredig recht. Zij voegde zich
wantrouwig naar de vriendelijkheid dezer vreemden, vrouwen gelijk zij, welke sneller
en instinctiever dan een man twijfelen en doorzien, en trok zich onhandig terug van
haar plaats bij de wieg, alsof zij geen aanspraken gelden liet. Frans' naam vermeed
ze; wanneer er over Emma gesproken werd, zweeg ze verward. En eenmaal, toen
een der dames zich minder waardeerend uitliet over Frans' houding in dezen rouw,
- hij bezocht de societeit en was met Liesbeth in de verlichte St. Nicolaaswinkels
gespeurd -, ging zij daarop in met een onberedeneerden moedwil, alsof zij inderdaad
deze uitspattingen in hem laakte, en voelde zich door dien leugen gesteund en in eere
hersteld.
Maar op den duur, nadat een andere bezoekster haar zijdelings, en slechts voor
haar gespitsten argwaan waarneembaar, had doen verstaan, dat men inderdaad haar
positie in het weduwnaar's huis minder passend achtte, was ze van gedragslijn
veranderd. En het werd haar nu een fiere lust daar te ontvangen als de vrouw des
huizes, en met uitdagende moederlijkheid het kind uit de wieg te nemen en aan de
dames te vertoonen.
Mevrouw Quintus was dien middag opmerkelijk stroef geweest en daarom juist
had ze geglimlacht op de strikvraag: ‘of Frans al werk van een dame-de-compagnie
had gemaakt?’ en luchtig getart:
‘O neen Mevrouw, daar denken we nog maar niet over.’
‘U blijft dus voor onbepaalden tijd....?’
‘Voorloopig ja, Mevrouw, tot de kleine schat mij niet meer noodig heeft.’
‘O.... en kan Cor niet....?’
‘Cor zeg ik met Januari haar dienst op; zij deugt voor niets en is bovendien zoo
brutaal dat daar, hoe eer hoe beter, een einde aan moet komen.’
Terwijl ze haar plan uitsprak, besliste zij het, tegelijkertijd haar wrevel tegen Cor,
die haar - ze had het al lang gemerkt - bespionneerde in haar verhouding tot Frans,
en haar bravoure tegenover Mevrouw Quintus botvierend in dien eenen afdoenden
zin. En zij nam zich onmiddellijk voor op een mogelijke nieuwe vraag: ‘Of Frans
dit besluit goedkeurde?’ een bondig ‘Ja’ te antwoorden, ten einde vóór alles haar
gezag te handhaven.
Doch Mevrouw Quintus, haar paarse brides strikkend, zei slechts:
‘Dat gaat gewoonlijk zoo, eer de meisjes een nieuwe meesteres boven zich dulden.
En Cor was, met al haar gebreken, bijzonder aan Emma gehecht.’
Na haar vertrek popelde Liesbeth, hoe zij Frans dit feit zou voorzetten, dienzelfden
dag nog vóór hij het van anderen vernam.
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Terwijl hij zijn jas weder dichtknoopte, waagde ze, tastend, als met een polsstok in
het moeras, naar een steunpunt:
‘Mevrouw Quintus was niet bijster de belle humeur van-middag. Het is.... of
sommige dames hier in de stad zich.... mij.... mij niet best dulden in je huis.’
‘Jou! Waarom niet? Dat sou toch al te zot zijn. Neen, dat verbeeldt je je.... Dat
moet je je bepaald verbeelden.’
De deur werd van de gang uit open-gerend. Zus, met donkernat haar op haar
schouders, gevolgd door Cor, die, het kind terughoudend onder de witte wimpers
snel de schemerlichte kamer in spiedde, stoof binnen.
‘Ze hebben ons gegooid,’ riep ze.
‘Wie.... wat, kind?’
‘Jongens, hè Cor, met slik!’
Liesbeth bespeurde de modderspatten op haar cape, de strepen op haar wangen,
waarlangs nu, omdat Vader lachte, heete tranen rolden.
Ze knielde en bette met den ingedoopten lauwen theedoek voorzichtig rond den
snikkenden neus.
‘Nu, tot straks dames!’ groette Scheffer, zich een weg banend, ‘de bijzonderheden
hoor ik nog wel. Dag smeerpoets.’
‘Dag,’ fluisterde Zus, terwijl Liesbeth haar den neus snoot, opnam, de beide wangen
afkuste.
‘Vader zegt maar wat, die nare jongens.... nu, kijk eens in de spiegel, als zilver
zoo schoon!’
Zus knikte; ze vouwde haar armen om Liesbeth's hals. En deze, getroost over den
middag door het kind, dat somtijds moeilijk was maar haar nu toch behoefde, kuste
haar nog eens.
Wijl Frans zich ook den verderen avond, nadat zij Zus, ter vergoeding van het
ondervonden letsel, te zamen naar bed hadden gebracht, opgewekter betoonde dan
sedert Emma's sterven het geval was geweest, besloot Liesbeth van haar plannen
omtrent Cor nog te zwijgen, om hem nu niet te verstoren met huishoudelijke
oneenigheid. En den volgenden dag, toen hij weder in zichzelf keerde en, al naarmate
de Kerstdagen en de dreigende Oudejaar's-avond naderden, zijn gezin bezwaarlijker
verdroeg, durfde zij hem nog minder te belasten; zoodat het lichtvaardig besluit, dat
door Mevrouw Quintus kon worden uitgebracht, haar knaagde als een geheim, hetwelk
zij hem met voorbedachten rade onthield. En tegenover Cor, onwetend van wat haar
boven het mokkend hoofd hing, stond ze links en laf-toegeeflijk.
In de donkere December-dagen wogen de luttele dingen zwaar als in den nacht.
Het werd nauwelijks morgen meer. Donkerder dan deze alle
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zon de laatste voor hen staan en zich doen gelden; de dag, waarop de dooden zich
wreken.
Hoe verlangde zij naar den eerste, die hààr behooren zou, die de herinnering af
zou schudden, gelijk een boom zijn oude vracht, om de naakte takken weer op te
heffen, te strekken als gretige vingers naar het wordend lentelicht!
Bevrijd zouden zij elkander begroeten op dien eersten, nieuwen morgen, na den
laatsten grauwen avond, waarin de klok geslagen had....
Vreesde en verbeidde hij de klok als zij? Dorst hij denken aan de lente? Wat wist
zij van hem!
Het griefde haar thans als een onbarmhartigheid, dat Papa, nadat een brief van
Mama gefaald had, juist voor deze diep-bewogen dagen aandrong op haar tehuiskomst
om het oude feest te vieren in eigen kring. Een feest....
Zij verzette zich in een toon van gekwetste meerderheid, welken zij nog nimmer
tegenover haar vader aangeslagen had. En toen dit antwoord verzonden was, knaagde
haar ook deze daad.... O, maar het einde van al dit verdrietelijke zou immers een
geluk zijn, zoo wijd en overvloeiend goed, dat ieder die haar liefhad erin deelen zou!
.........................................................................
Het huis op de Hoven zat vol zorgen. Omtrent Sidonie bleven de berichten, door
den behandelenden geneesheer verschaft, verontrustend. Zij volhardde in haar
onwilligheid en toonde zich in het bijzonder afkeerig van haar man en kinderen. De
boerenplaats van André was met schade verkocht en de oude heer wisselde nu brief
op brief met Robert, in gestadig overleg hoe ook voor zijn tweeden zoon daarginds
een toekomst te koopen zou zijn.
Mama begreep het nu wel. Zij stelde zelve voor met Januari het personeel tot de
keukenmeid en Koos te beperken. Liesbeth zou zich tegen den drukken voorjaarstijd
toch gewis niet langer laten wachten!
Tusschen de kale boomen staken, met den dag duidelijker zichtbaar, de hooge
schoorsteenpijpen van de boterfabriek op, en het gehamer dreunde door den stillen
tuin tot ver in het bosch.
Bijoute was Oma's troost, en Grootvader leerde Joost op zijn smeekend verlangen
pianospelen met één hand.
Liesbeth las over de bladzijden, welke dit alles vermeldden, heen.
‘Heb je iets met Cor gehad?’ kwam Scheffer uit de societeit, terwijl Liesbeth met
kleine Emma in haar arm, de deur der huiskamer, waar de tafel gedekt stond, voor
hem opende met de andere hand.
Ze bloosde fel, doch voelde in dezelfde vleug de verlichting, dat hij
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het wist. Zij antwoordde beslist, zonder bevreemding om zijn plotselinge vraag.
‘Ja. Met Januari laat ik haar gaan. Ik.... vertrouw haar niet, en heb aanhoudend
aanmerkingen.’
‘Zoo. Ik wist eigenlijk niet wat ik hoorde. Mevrouw Quintus vroeg me, op straat,
of je al met een nieuwe geslaagd was.’
‘O ja, die had ik het verteld.’
Hij aarzelde een oogenblik, zag haar toen rustig aan, met dat eigenaardig vaste in
zijn oogen, dat haar verlamde:
‘Je zoudt me toch plezier doen, in het vervolg, mij in dergelijke dingen te kennen.
Ik weet wel, dat het minder een terrein voor heeren heet, maar, - nu mijn vrouw er
niet meer is, - ben ik wel genoodzaakt, en vind ik het ook wenschelijk, van de
huishoudelijke besognes wat op de hoogte te blijven.’
‘Ik wou je er niet mee lastig vallen,’ zei Liesbeth zacht.
‘Natuurlijk, dat begrijp ik ook best. Ik bedoelde alleen, wanneer eventueel....’
‘Ja....’
‘Bovendien, nu spring jij nog in de bres, maar eenmaal kom ik er toch zelf voor
te staan.’
‘Ja.’
Ze fluisterde het uit. De snelle gedachten kruisten door haar afgewend hoofd:
Nu.... bevestigen? doen alsof zij inderdaad gaan zal.... hem bedreigen met haar
vertrek? Dat had - zij las het onlangs nog over - Rebecca West ook gedaan....
‘Het zal je wel vreemd vallen....’ haperde ze.
‘Wat?’
‘Dan voor alles zelf te moeten zorgen.’
‘Of het! Maar.... wat ik vragen wou.... is er bepaald iets voorgevallen tusschen jou
en Cor, oneenigheid?’
‘Och neen.... ja.... ze is dwars.’
Met een gevoel of ze kromp onder zijn vorschenden blik, zocht zij naar
beweegredenen om zich te verantwoorden, doorslaande het pleit te winnen:
‘Brutaal....’
‘Ik dacht, of het soms nog bij te leggen zou zijn? Emma stond ook meermalen op
het punt haar weg te zenden en hield haar telkens weer, uit overweging, dat ze toch
ook veel goeds, hartelijks had. De kinderen vooral zijn aan haar gehecht. En je weet
niet wat je dan weer krijgt!’
‘Als je het wilt....’ gaf ze toe, machteloos, want nu was Emma daar weer, naast
hem, opnieuw twee tegen een.
‘Neen, neen zeker niet. Zoolang jij er. bent heb je plein pouvoir, leg ik me
volkomen bij je wenschen neer.’
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Toen kwam Cor binnen met Jantje, wien zij het servetje ombond, in de geladen stilte,
waaruit eindelijk, stroef, een onverschillige opmerking schoot. Ook den verderen
avond bleef het gesprek belemmerd. Van dien dag af lokte Liesbeth, met bewuste
en onverbiddelijke gestrengheid jegens Cor optredend, botsingen uit, welke haar
handelwijze uit noodweer ten leste zouden moeten rechtvaardigen. En de meid, sluw
en gesard, gekte met den oppasser van VanReenen, die het buurhuis kwam luchten,
over de nieuwe mevrouw!
Zoozeer had Liesbeth opgezien tegen den laatsten December, dat elk uur van dien
dag, welke zich tot den avond door niets van den vorige onderscheidde, haar meeviel.
En nadat de kinderen te bed waren gebracht, zaten zij samen aan de beide lange
zijden der tafel, lezend en werkend naar gewoonte. Maar allengs werd het toch anders,
alsof de meubels begonnen mede te leven en de stilte een stem kreeg. Hoewel haar
handen verstelden en haar wimpers niet opsloegen van den draad, wist zij toch
voortdurend hoe hij deed. Of hij waarlijk las, of slechts tuurde langs de letters; en
de geringste wisseling op zijn gezicht bewaakte zij. Het was haar zorg hem op dezen
avond niet bedroefd te zien, zijn gedachten te onderbreken, en zijn blik te verruimen,
zoodra deze naar donkere diepten strak-trok.
‘Frans!’
‘Ja?’
‘Je hadt daarnet Zus moeten zien, op een stoof, met het kleintje - zij vermeed den
naam van het kind - op haar schoot. Dit was haar hoogste illusie.’
‘En heeft ze die vanavond bereikt?’
‘Ja, onder het uitkleeden.’
Zij verwezenlijkten toen, elk voor zich, dat het de laatste avond van het jaar was,
waarop Zus' hartewensch dan eindelijk werd vervuld, en bemerkten op den
scheurkalender, naast Emma's schrijftafeltje, den achterlijken datum: 28 December,
door Liesbeth opzettelijk onafgescheurd gelaten.
Hij schoof haar het tijdschrift toe waarin hij had gelezen, wees met den vinger bij:
‘Dat moet je eens inzien,’ zei hij, ‘of je het er mee eens bent.’
Het was een opstel over strafrecht.
Het naaiwerk nog in haar schoot, de vingerhoed uitgeslipt op de tafel, boog zij
ijverig als over een opgelegde taak, nam moeilijk zin voor zin in zich op. Hij haalde
uit zijn studeerkamer een ander boek en, terwijl hij daar nu en dan van opkeek, vroeg
hij haar oordeel omtrent het gelezene, maakte haar opmerkzaam op wat hem
beachtenswaard toescheen.
Met brandende wangen antwoordde ze, gespannen, als voor een
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examen, om de juiste uitdrukking te vinden, begrip te toonen.
En hij knikte, prees....
Hij gaf zich vriendelijk en bijkans welgemoed, gelijk op den St. Nicolaasavond,
welke haar ook te voren onnoodig had bezwaard, als wilde hij haar zijn droefheid
besparen en de feestavonden voor haar vullen naar vermogen.
Op den vijfden December was zij op zijn verzoek met hem naar boven gegaan om
voor de slapende kinderen het speelgoed uit te stallen en het hooi uit de schoenen te
rapen. Met handen vol suikermannetjes waren ze samen de trappen opgeslopen, op
hun teenen de kinderkamer in, en, terwijl Liesbeth de gevouwen kleertjes van den
stoel vóór de bedjes nam, had Frans er de open doozen opgezet. De zwartharige
schaco van Jan op den beddeknop, Zus' griffelkoker recht in haar laars. En even,
stilonderdrukt, hadden ze, door den weemoed van dit feestelijk-doen heen, gelachen
samen om het zachte gesluip en gefluister, waarbij alle vloerplankenkraakten,.... om
het rare geluidje, dat Zus blies in haar droom, en om het verraderlijk gerinkel van
het bellentoom voor Franzeman. Dat had haast alles bedorven! O, hoe weldadig was
die avond voor haar geweest, terwijl hij zich goed hield.... om haar.... Of misschien....
zijns ondanks.... wel even dit meegenoot?
En nu dezen, - droefgeestiger dan de vorige, wijl hij niet aan de kinderen behoorde,
maar aan hen, die welbewust, wonnen of verloren, - nu dezen avond zocht hij haar
geest te naderen, bood hij haar van zijn kennis, wees haar nieuwe wegen, zonder
ophef maar zóó doordringendzeker, alsof hij tot het wezen der dingen inkeerde en
haar, tot zijn gezelschap, meevoerde aan zijn hand.
En zij, warm en vol geluk, waagde het hem te vragen, wat al maanden haar
heimelijke begeerte was: of ze hem eens mocht vergezellen naar de rechtzaal?’
‘Lijkt je dat interessant?’
‘O ja!’
‘Dan zou je - ik zal er over praten - partij moeten maken met een van de
rechters-vrouwen....’
‘Ik zou jou graag hooren pleiten,’ zei ze, zonder belangstelling in zijn deugdelijk
overleg; en de bewondering, als voor een onzichtbaren redenaar, was al in haar stem.
‘Help het me dan maar onthouden.’
Hij las voort, aanstrepend met een potlood in de marge van zijn boek wat hem in
het bijzonder trof, en zij, tevreden met haar aanvankelijk welslagen, boog opnieuw
over het hare. Maar zij nam den inhoud niet meer tot zich, want de verkregen belofte
riep voor haar geprikkelde verbeelding een machtig schouwspel op. In groote zaal
vaal verlicht, een
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kring van ernstige mannen, zwart en zwijgend...., klein in hun midden de
beschuldigde; en daarnevens, hoog uit boven allen.... hij, de sterkste, die sprak in de
stilte en redde door zijn woord. Met de beschuldigde, die geen man was en geen
vrouw.... iets zeer bleeks, dat in bang vertrouwen opzag naar den vriend, wiens arm
gelijk een groote vleugel zich strekte over hem, vereenzelvigde zij zich....
Toen zij uit deze wereld, door het binnenbrengen der avondbladen, werd gewekt,
blikte zij in Frans' naar de gasvlam starende oogen en bemerkte het boek, dat dicht
lag op zijn knie. Het eerste wat haar inviel sprak zij uit:
‘Ze zijn laat vanavond.’
‘Wat?’
‘De kranten.’
‘Ja.... och, vanzelf. Het schijnt nog te regenen buiten.’
Hij schoof zijn stoel wat aan, recht voor de tafel, en spreidde het eerste blad uit.
Langs de lijst der in den loop van het jaar overleden personen dwaalde zijn blik. Van
den tegengestelden kant herkende zij de witdoorschoten bladzijden, welke haar vader
op den Oudenjaar's-avond placht te spellen.
Met ingehouden adem vreesde ze, dat Frans nu over zijn doode zou beginnen te
spreken....
Maar hij zeide slechts: ‘Het is een lange lijst van het jaar,’ en zijn zucht voorkwam
ze.
Buiten in het holle donker zette een schorre zangstem in, sleurde langs de wegen
en verklonk. Alsof er een flard van dat Oudejaarsgeluid aan het huis was blijven
hangen, zoo lang hoorden zij binnen het nog na....
De meiden zeiden, onzichtbaar achter de geopende kamerdeur:
‘Nacht Mijnheer,’ en iets dat in mompeling, terwijl de kruk weder kraakte,
verstierf....
‘Heb je het al gezegd tegen Cor?’
‘Neen.... misschien zal ik nog niet.... zie ik het nog aan....’
En geen denkbeeld had hij, die achteloos antwoordde: ‘Zoo.... wel.... dat lijkt me
verstandig,’ van het offer, dat zij. na weken strijdens bracht aan haar knechtschap,
aan haar doodsangst hem te mishagen.
Nu was het dan beslist.
Bij het buffet bereidde zij. nog bevend in haar vingers, zijn warmen grog, zette
over zijn schouder het dampend glas, waaruit de lepel stak.
‘Jij niets?’
‘Dank je.’
Hij roerde gedachteloos, geruimen tijd, en zijn lippen klemden tusschen elken
slok.
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In de verte knalden schoten, loos alarm van feestvierenden. Het was nog nauwelijks
half twaalf.
Onzeker opperde Liesbeth, want in den regel ging zij vóór hem naar boven, doch
ditmaal hoopte zij te verhinderen, dat hij alleen bleef in deze kamer tot het sloeg....
‘Wou je.... of .... zouden we maar niet naar bed gaan nu?’
Hij hoorde de vrees in haar vraag, doorzag de fijne bedoeling, geraakte plotseling
bewogen door het zachte en teere, dat als een zilveren waas dien avond om hem hing.
‘Dat is goed,’ zei hij, zijn glas leegdrinkend en de couranten in elkaar schuivend
als om zich onverwijld gewonnen te toonen aan haar lieve list.
Zij ordende nog wat in de kamer, strikte de groene bandjes der leesportefeuille,
draalde....
Zij wist hen beiden nu eensklaps op het hoogtepunt van den avond, week terug
voor het eerste feit, dat tevens het laatste was: hem de hand te geven en een goeden
nacht te wenschen.
Achter haar rug hoorde zij hem opstaan, heen en weer loopen; met een ruk trok
hij de verouderde bladen van den scheurkalender naast Emma's bureautje.
Tusschen de bloemguirlanders hing het ledig grijs schild.
Hij stond, zij voelde het door haar rug heen, nu achter haar, pal: zijn adem blies.
Het duurde.... zij verwachtte iets.... ze wist niet wat.... een snik.... of....
En om dat te beletten, keerde zij zich om, bedwong zich als een, die zich in
wapenrusting strekt, reikte hem vluchtig de hand:
‘Goede nacht.’
Ze zag, dat hij iets zeggen wou, belette hem ook dit, snel zich afwendend naar de
deur.
Zijn hand viel zwaar op haar schouder neer: ‘Lies,’ zei hij, en opnieuw keerde zij
zich tot hem, maar werktuigelijk, met oogen als parelmoer.
‘Ik.... wij zijn je zoo dankbaar, de kinderen en ik. Ik wou je vanavond in het
bijzonder....’ Hij nam haar hand en drukte die forsch....
‘Wat jij voor ons doet, het is.... met niets.... te vergoeden, maar ik had toch
behoefte.... je zult boven iets vinden.... van Emma, een klein souvenir. Slaap wel, en
gelukkig nieuwjaar.’
Even weigerden haar voeten; toen ging het. En later wist ze niet meer, hoe ze
boven was gekomen.
Nooit had ze zóó dicht bij hem gestaan, zóó schreiend-verlangd, dat het komen
zou.... geloofd, dat het nu zou zijn.... en geworsteld met zichzelve om niet haar armen
om zijn hals te slaan, zich tegen hem op te dringen, zich aan hem te klampen, niet
meer los te laten, samen de
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trap op.... En bij hem te blijven, den heelen nacht dicht bij hem, haar wang op zijn
hart, om eindelijk uit te bersten....
Ze had zich niet verraden, nog niet. Maar lang kon het niet meer duren, lang kon
het niet meer duren!
Op haar kamer vond ze den brillanten ring, welken Emma had gekregen van haar
man bij haar tehuiskomst uit het ziekenhuis. In koude fonkeling lag hij daar, de punt
omlaag, sproeiend witte vonken over het tafelkleed.
Zij bleef op verren afstand, ze dorst er niet aan raken.
De klok op de bovengang sloeg twaalf.
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[XIII]
IN den Nieuwjaar's brief had Mama er op gezinspeeld.
Nu Menno ook al.... Menno zelfs! Ze stond driftig op:
‘Nu? En? Wat zei mevrouw Quintus nog meer?’
‘Mevrouw Quintus zei niets, maar.... ik zou je waarschuwen voor dergelijke
dames.... 't is hier zoo'n gat, Lies!’
‘Ze mogen praten wat ze willen.’
Zij duwde Fransje van zich af, die in haar rokken hing, en hernam schamper, wijl
Menno niet beaamde:
‘Alsof er nooit.... tusschen een man en een vrouw.... vriendschap zou kunnen
bestaan.... gewoon, als tusschen twee vrienden, iedereen er dadelijk wat anders achter
moet zoeken!’
‘Iedereen niet. Maar sommigen doen dit. En daarom raad ik je liever: ga niet verder
dan noodig is.’
‘Terwille van die menschen? Ik denk er niet over! Juist, nu! Ik zou er langer om
blijven in plaats van korter!’
‘Bon, bon! Ik heb - c'est le diable qui prêche la morale, niet? - gemeend, dat het
in elk geval beter was het je te zeggen, dan je met je, ik twijfel er geen oogenblik
aan, beste eerlijke bedoelingen onbewust hier in de modder te laten kleven. Je houdt
het mij ten goede! Waar is mijn pet?’
‘Fransje, breng oom Menno's pet terug.’
Het kind was, spelend met de zilver-versierde pet, welke onder een stoel had
gelegen, naar de voorkamer gewaggeld en kwam er in het besef zijner stoutmoedigheid
weer mee aan.
Cor bracht de melk voor kleine Emma binnen. Zij had, door Liesbeth's heftige
stem opmerkzaam geworden, aan de deur geluisterd en bewoog zich thans met
opzichtige onverschilligheid door de kamer.
Menno ving Fransje, boog vingertje voor vingertje los van de glimmende klep.
‘Hoe laat is het?’
‘Elf uur.’
‘Dan ga ik kazernewaarts.’
Alsof het gesprek onder deze bedrijven was doorgegaan en zij slechts gewacht
had op Cor's vertrek, viel Liesbeth weer uit - en zoo onbeheerscht-zenuwachtig deed
zij nu, dat van Reenen op eenmaal vermoedde.
‘Je hebt toch niets tegen Frans gezegd?’
‘Wat?’
‘Van dat praatje.’
‘Neen.... neen....’
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‘Zorg alsjeblieft, dat het hem niet ter oore komt. In wat een onmogelijke verhouding
zou het ons brengen!’
‘Ja.... en.... het zou hem ook spijten.’
‘Spijten?’
‘Om jou. Zooals het mij speet, toen ik het hoorde.’
‘Het laat mij koud.’
‘Tant mieux. Dag Lies. Heb ik je de ‘verschrikkelijk’ vele groeten van Joost
overgebracht? Die droeg hij me op!’
Snel wierp ze haar oproerige gedachten over dien boeg, vroeg naar het Kerstfeest
en den Oudejaarsavond op de Hoven.
‘Was het.... toch vroolijk?’
‘De Kerstdagen ben ik.... in Amsterdam geweest, maar Oud en Nieuw....’
Nu hielp zij hem:
‘Wie heeft de pot gewonnen?’
‘Bijoute, op Mama's been; zij mocht voor het eerst opblijven. Evénement.’
Liesbeth knikte verstrooid, zei toen, alsof zij zich over iets zocht te
verontschuldigen:
‘Hier waren die dagen natuurlijk.... stil.’
‘Natuurlijk. Waarvoor zou je je opschroeven. Wanneer Mama bij ons niet aan de
tradities hing, was ik waarachtig ook liever in mijn bed gekropen. Nu....’
Hij keek in het voorbijloopen om het wieggordijntje:
‘Die groeit goed, wat?’
‘O ja! En al een tandje, deze week, heelemaal ongemerkt! Kijk,’ tipte haar vinger
op het kinneknopje, ‘zie je 't? Ze is een dot.’
‘Ik kom eens gauw 's avonds.... met van Geuns, een partijtje maken.’
‘Heeft Frans....?’
‘Dat is te zeggen.... Van Geuns vroeg of hij een avondvisite mocht maken en daar
is toen deze afspraak uit gevolgd.’
Ze waren nu bij de voordeur, welke zij dralend, als lag haar nog iets op de lippen,
openknipte.
Maar zij bleef bedrukt zwijgen; en om toen op dit toegeslagen onderhoud wat
schuim te klutsen, klakte hij de hielen aan elkaar, kuste haar de hand, en salueerde
gracelijk.
Liesbeth ging dienzelfden middag naar den ontvangdag van Mevrouw Quintus. Daar
zou ze toonen, terstond, dat zij zich stelde boven de kleine stad, en alle booze tongen
tartte. Zij kleedde zich met zorg, om uit te munten, zich daarin reeds sterk te gevoelen.
En toen zij hiervan de werking voor den spiegel berekende, vond zij in het weerkaatste
beeld, slank en
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verfijnd van fletse tinten, zulk een voldoening, dat deze het verloren evenwicht
aanvulde en zij, wandelend door de zonnige straten naar Mevrouw Quintus' huis,
zich bekende: in waarheid niet bijster geschokt te zijn door het praatje, dat Frans'
naam voegde aan den hare.
Dermate was haar oorspronkelijke natuur, waarvan nog slechts haar uiterlijk de
kenmerken droeg, verworden door de folterende begeerte en den sloopenden strijd,
dat niets haar meer van beteekenis scheen - noch haar naam, noch haar eigen-waarde
- dan de bevrediging dier begeerte in een geringe winst. Naar het ongewisse uiterste
gleed ze, ze wist het, en geen vooroordeel stremde die roekelooze vaart.
Zij benijdde blindelings thans de straatmeisjes harer lectuur, vrouwen, die zich
boden, terwijl zij afwachten moest. Afwachten, hoe lang nogl Om domme drogredenen
en verdord begrip!
Ze had lief, daarin school geen schande, het was haar eer en haar recht. Nu was
het haar recht! En eindelijk - zij balde de vuisten in de aan haar kin gedrukte mof zou zij ook durven.
Zoo zegevierend betrad zij mevrouw Quintus' salon, dat het gesprek, hoewel het
haar niet had gegolden, argwekkend afknapte en de vier, rond bleek verlichte theetafel
geschaarde dames, met vriendelijke verrassing tot haar neigden.
Zij nam plaats, in stemmige fluistering van fluweel, en het hoofdje, dat ze opstak
uit het bont, droeg den hoed als een kroon.
Haar franke oogopslag verblufte, haar ongetemde geest beheerschte het terrein.
Achteloos tegen de grijszijden streep van haar stoel, heur armen met den langen
kantval op de witte leuningen, haar spitse voet op een hoog trépied, was ze, in de
schaduw van den breeden hoedrand, inderdaad machtig van koele, broze schoonheid,
en de bewondering, welke in het bijzonder vrouwen voor haar gevoelden, won veld
met elk onbevangen verhaal. Alle die evenwichtige woorden omtrent Frans, zijn
overleden vrouw en zijn lieve kinderen, waren haar wapenen, en haar kiesche
schoonheid was haar schild. En zoo zeker werd zij van haar gewin, dat ze, in
overmoed, den hoogsten inzet waagde door plotseling opstaande haar kort bezoek
te verontschuldigen:
‘Ik moet tot mijn spijt al gaan. Frans is gewend mij thuis te vinden, wanneer hij
om vier uur van het kantoor komt. Ik’ - zij glimlachte - ‘zou niet graag willen, dat
hij me miste.’
In stillen kamp verslagen bleven de dames achter en de jongste, Annie van der
Schalk, trok met weifelende wijsheid de som der ervaringen:
‘Als er.... werkelijk.... iets wás!.... zou ze er dan wel zóó gewoon over praten?’
Bij dezen fieren weerstand volhardde Liesbeth, alsof zij nu blij en

Top Naeff, Voor de poort

249
koen op een doel afging. Scheffer's zeldzaam opluikende neerslachtigheid hinderde
- door de tegenstelling met heur eigen bevrijden moed - haar thans meer dan vóór
het nieuwe jaar, toen ze zijn natuurlijk recht scheen, en het haar zelfs zou hebben
gestuit, indien hij, toen al, den druk had' afgeschud.
Maar met den eersten Januari had zij den omkeer verwacht, een zachte
wederopleving. Herhaaldelijk vroeg zij zich in deze dagen af, of hij Emma waarlijk,
als een echtgenoote, zou hebben bemind, of dat hij het nukkig vrouwtje, wijl zij nu
eenmaal de zijne was, slechts had geliefkoosd uit verpoozing, en verwend uit nood?
Kon het meer zijn geweest tusschen deze beide ongelijken....? En was zijn droefheid
niet eer het uitvloeisel zijner deernis dan schreiend gemis? Waren het niet veelal de
omstanders, welke den rouw opdreven en eischten als een plicht? Cor, die Emma's
naam te pas bracht bij al wat zij in het huis verrichtte; de brieven der verwanten, wier
ijdele gevoeligheid de herinneringsdagen voor Frans niet zonder blijk van erkenning
voorbij wilden laten gaan; het vergroot portret van Emma, door mevrouw Schook
gezonden op den Nieuwjaar's dag.... Al deze bewijzen.... Ze hadden Frans gestropt!
O, ze zou, al moest zij dan zoo jong en dartel doen als Emma om hem te genaken,
zou zij hem verlossen, opwekken, de oogen openen voor den schat, die hem gebleven
was!
Zij kleedde zich, verzorgde zijn tafel, bracht bloemen aan in het gansche huis, en
op een avond na tafel klepte ze de piano open en met heur bevende hooge stem zong
ze voor de kinderen.
Deze vroolijkheid welke zoozeer indruischte tegen haar bezonnen aard, dat zich het
voorgenomen doel met elken schrillen lach verried, benauwde Scheffer. Het was, of
zij nu ook iets van hem verwachtte en hij gedurig te kort schoot. Hij prees,
bewonderde en dankte haar voor oplettendheden jegens hem of de kinderen, welke
hij te voren zelfs niet had vermoed.
De avonden met haar alleen terwijl zij, als het ware de intimiteit van dit samenzijn
onderstrepend, zijn kleeren verstelde en een vermoeiende belangstelling toonde in
wat hij dien dag had beleefd, vielen hem lang.
Hij gaf zich, van andere zaken vervuld, weinig rekenschap van deze indrukken en
het was verre van hem haar vriendschap in twijfel te trekken. Zoo schuchter bleven,
niettegenstaande haar innerlijke bravoure, de als bedelkinderen afgerichte en
uitgezonden gevoelens harer ziel, dat hij ze, onder de deugdelijke dracht hunner
betere afkomst, niet eenmaal opmerkte. Buitendien, al had men in die dagen hem de
oogen willen openen voor het gevaar in zijn huis, dan nog zou hij daaraan niet hebben
geloofd, en het meisje, dat als een fee in zijn leven was gegleden, uit den grond zijner
eerbiedige genegenheid hebben verdedigd tegen dien smaad.
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Scheffer's uit den aard hartstochtelijk temperament, gedurende zijn jeugd uit
nooddruft, ijver en eerzucht kort gehouden, onderscheidde scherp de rassen, vlamde
op voor een schoone voorbijgangster, doch bleef koel voor wie, langs den weg der
goede kameraadschap, met hem opliep in gelijken pas.
Hij meende eenvoudig, dat Liesbeth, ongedurig door de eentonigheid der opgevatte
taak, nu ook de zorgen om het kind haar minder boeiden, in dit belangeloos liefdewerk
niet langer haar voldoening vond, en weldra weer een eigen deel van het leven zou
eischen. Klaarblijkelijk wilde zij hem, en mogelijk ook zichzelve, zulks niet bekennen
en waren de uitersten van voorkomendheid en opgewekt-zich-wijden, waartoe zij
zich thans dreef en waarmede zij hem bezwaarde, de gevolgen van dien weerstand
aan een natuurlijk en billijk verval.
Daarom ook verheugde het hem, toen van Geuns, uit eigen beweging terugkomend
op zijn verzoek, voor dien avond belet vroeg.
Het was duidelijk, dat hij Liesbeth onderscheidde en haar gezelschap zocht; Emma,
en die, herdacht hij met een glimlach, was gespitst op dergelijke verborgen avontuur,
vond reeds de zaak bewezen. Een geschikte baas, van Geuns. Juist een man, welke
Liesbeth's zachte, weinig uitbundige natuur zou weten te vatten en te ontzien,
onbegeerig naar feller drift. Ja, deze oplossing zou voor alle partijen, ook voor de
oude menschen op de Hoven, want van Geuns was bemiddeld, een goede zijn.
‘Laat Cor vanavond de kinderen helpen. Van Geuns en van Reenen meldden zich
op thee, het is prettiger wanneer ze jou dan ook beneden vinden.’
Haar wenkbrauwen, vergulde veertjes zóó dun en blond, fronsten.
‘O ja, dat is waar,’ zei ze mat en als werd ze daaraan nu eerst weder herinnerd,
‘die komen.’
Hij vorschte, wat teleurgesteld:
‘Het is je toch, hoop ik, niet onaangenaam?’
‘O, neen.’
‘Je keek zoo bedenkelijk?’ In zijn oogen lichtte, door den lach heen, even iets
fijn-vragends. En zij, op elke aandoening in zijn gezicht beducht plotseling helderziend
en geslepen, sloeg haar dubbel voordeel rustig in één slag:
‘Van Geuns is mij heel sympathiek,’ bekende ze langzaam, nadrukkelijk. Dit,
besloot ze, moest hem aanhitsen, te weten, dat een ander man haar liefhad, en dat zij
dien niet ongenegen was. De omstandigheid verleende haar een waarde, welke zij
zich nu eerst bewust werd. Al volhardde hij jegens haar - en mocht zij anders
wenschen van een ridderlijk man onder wiens dak zij woonde? - in zijn houding,
kiesch en schijnbaar koel, deze bijkomstigheid zou zijn aandacht spitsen en hem

Top Naeff, Voor de poort

251
te voren doen verstaan: dat zij niet ongevoelig zou blijven in geval een man, hij of
een ander, haar van zijn liefde sprak. En tegelijkertijd rees voor haar handelenden
geest het tooneel van den vorigen winter in het naburig huis, toen Menno, met oogen
rood van hartstocht, hartstocht door haar gewekt, haar naderde en neertrok om een
kus. En uit die schamele ervaring putte zij, in haar verdwazing, nog een ander vleiend
bewijs.
Terwijl Frans voorzichtig instemde, met even-ernstige klem: ‘Ja, van Geuns is een
beste kerel,’ onderbrak zij hem:
‘'t Was meer om Menno, dat ik daarnet....’
‘Wat....?’
‘....Bedenkelijk keek.’
Hij werd terstond opmerkzaam:
‘Om Menno?’
Bladerend in een kinderzangboek vervolgde ze, haar voorzichtige zinnen spannend
als draden, waardoor zij straks de spoel zou slaan:
‘Och, ik praat daar liever niet over. Ik ben er verleden winter zoo lang geweest....
tijdens Sidonie's ziekte, en.... je weet hoe Menno is...’ Hij knikte onwillekeurig,
zonder zich een voorstelling te vormen; en zij las daaruit een aanmoediging, alsof
hij haar reeds begrepen had. Draaiend op de pianokruk, in een haar geheel ongewone
houding, het boek op haar schoot en de knie opgetrokken in de palmen harer handen,
scheen zij nu een besluit te vatten:
‘Ik kan het jou desnoods wel vertellen. Toen ik er een paar weken logeerde, merkte
ik, dat hij.... nu ja.... gecharmeerd van mij was....’
Zij vouwde thans haar armen op den rug en strekte zich met een achterwaartsche
beweging harer schouders, welke hij niet van haar kende, en die zij zich ook niet
bewust werd.
‘En?’ vroeg hij, een roode striem, als van een zweepslag, over zijn wang en
vonkende oogen onder de zwarte staaf der wenkbrauwen.
Het was de blik, waarvoor zij kromp. Bang haalde ze al terug: ‘Och wat behoef
ik ook eigenlijk....’
Hij deed een driftigen stap vooruit, bedwong zich, wachtte weder zonder een
woord.
Toen voltooide ze, uit nood:
‘....Nu, en op een avond, nadat we thuis waren gekomen van dat diner bij mevrouw
Quintus, je herinnert je wel.... we reden nog samen terug.... vergat hij zich....’
‘Wat?’ Hij stond nu pal voor haar, donkerrood.
‘O neen,’ zij poogde te lachen: ‘het was niet zoo heel erg, hij wou.... me een kus
geven.... maar ik kon nog juist....’
Zij voelde thans volkomen de armzaligheid dezer verovering, de smet,
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waarmede zij zich dacht te tooien, en de lafheid jegens Menno, nu Frans het opnam,
zwaar als een eerezaak.
Hij was tot de tafel teruggetreden. Zijn armen over elkaar kruisend besliste hij
kort, in een zucht, die nochtans verlichting inhield: ‘In elk geval was het misselijk.’
Zij sprong gejaagd op, legde haar hand op zijn mouw: ‘Laat hem nooit merken,
dat je het weet.... 't is al een jaar geleden, en hij heeft eerlijk spijt getoond.’
‘Nu ja!’ schudde hij haar hand af en raapte het zangboek op, dat gevallen was.
Doch na een oogenblik haar weder naderend zei hij zacht, met bescherming in zijn
stem: ‘Vertel het verder aan geen ander, Lies.’
‘Natuurlijk niet! Alléén jou....’
‘En denk er niet meer over. Het spijt mij nu, dat ik van Reenen in den mond gaf
vanavond hier te komen.’
‘Och dat.... we kunnen elkander niet vermijden. Ik ben er nu wel overheen.’
Had ze mis getast? Was ze gedaald voor hem? Een meisje, tegenover wie men
zich vrijheden veroorlooft! Gold zijn verontwaardiging haar persoonlijk letsel, of de
vrouw in het algemeen? en zou hij voor elke andere, wier eer hij bedreigd waande,
zijn opgestaan in zulk een zorgelijken toorn! Of school misschien toch.... eigen wrok
daaronder?
Dien avond speelde zij met van Geuns een harteloos spel.
Het levensgroot portret van Emma Scheffer hing boven haar schrijftafel en staarde
door de kamer; de nieuwe scheurkalender, welke de dagen aftelde, ernaast. Geen
zweem van lente kwam in de lucht en geen vleug van herleving in Frans.
Soms woog Liesbeth haar taak zoo zwaar, dat ze er den ganschen dag werkeloos
bij neer zat. En dan begon hij, uit schuldbewustzijn, een gedwongen gesprek, dat zij
met inspanning van al haar krachten niet vermocht op te houden, en dat ten beste
afliep, onmerkbaar als een uurwerk.
Dit leek haar dan een verloren slag en voor den volgende gordde zij zich aan, reet
in het drukkend zwijgen met kwinkslag na kwinkslag tot hij lachte, gedwee.
De kinderen, door mevrouw Schook, die op Frans' verjaardag onverwacht was
overgekomen, vóór het portret gebracht, hadden het herkend. En Jantje wees er nu
nog telkens met den vinger naar om zijn zoet geheugen te toonen en zei: Mama.
Mevrouw Schook had met Frans in den namiddag het kerkhof bezocht en in haar
hand de bloemen meegenomen, welke 's morgens door Liesbeth in de vaas op zijn
bureau waren geschikt.
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En toen ze terugkwamen van dien tocht was Liesbeth de kamer, waarin zij zich te
veel voelde, uitgeslopen en had de eettafel ontdaan van den bescheiden tooi, welke
zij, hoe begreep ze nu niet meer, na lange weifeling had gewaagd.
Maar na den maaltijd, vol tegenstrijdigheden, waarin de kinderen luidruchtig deden
en mevrouw Schook frissche verhalen voor hen wist, terwijl zij zelve machteloos
zat, en Frans staarde.... was ze, een oogenblik met de oudere vrouw alleen, in
vertwijfeling uitgebarsten:
‘O, Mevrouw, u weet niet hoe somber hij is, heele avonden zegt hij geen woord!
Eerst ging het wel.... maar de laatste tijd....’ Ze begon zenuwachtig te schreien. ‘Ik
doe alles wat ik kan om hem op te vroolijken.... maar niets....’
Mevrouw Schook boog haar arm om Liesbeth's hals; en deze liefkoozing, de eerste
na een half jaar, waarin zij haar hoofd krampachtig had hooggehouden, de warmte
van dien zachten arm, maakte haar zoo week.... Ze snikte het uit.
‘In de eerste plaats zou u eens naar buiten moeten,’ suste de andere, haar neerlatend
in Frans' stoel.
Maar met verschrikte traan-oogen stond ze meteen weer op, terwijl haar lichaam
nog schokte en haar mond wrong.
‘We zijn wel egoïst geweest dit.... zóó lang.... van u te hebben geaccepteerd.’
‘O neen,’ ze droogde haar tranen en dreef met geweld het geluid door heur bevende
keel: ‘....neen, denk u dat nu niet.... Ik ben anders niet zoo.... kan het best.... doe het
graag!’
‘Maar al ging u dan tijdelijk?’
Zij rukte zich los:
‘Bezwaar u daar Frans nu ook nog niet mee! Ik kan hier - Cor is geen zorg - niet
gemist worden.’
In de gang hoorde ze Scheffer's stap naderen. Zij wilde niet, dat hij haar zag, dom
beschreid. Bruusk liep ze de kamer uit en rakelings hem voorbij.
‘Wat had Liesbeth?’ vroeg hij verwonderd.
Zijn schoonzuster antwoordde niet rechtstreeks.
‘Alle meisjes zijn toch.... in den grond.... gelijk,’ schudde zij het hoofd, waaraan
de haren grijsden.
‘Vindt je Liesbeth....?’
‘Ook. Zelden is er een opgewassen....’
‘Dat heb ik ook al gedacht, misschien wordt het haar te machtig.’
‘Ze moest in de wei!’
‘Dat wil ze niet. Ik heb haar genoeg geanimeerd. Met Kerstmis, met
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Oud- en Nieuw. Haar ouders dringen aan. Ze is er eenvoudig niet toe te bewegen.’
Mevrouw Schook keek naar Emma's portret; ze zei niets.
‘Doorzetten wordt dan ten slotte van mijn kant ook wèl.... moeilijk,’ sprak Frans
uit, zoekend naar een vorm voor zijn verlegen gedachten.
‘Als ze het zelf niet begrijpen wil, ja....’
‘En daarbij komt nog,’ - hij zette een wijs en hulpeloos mannegezicht en zijn
schoonzuster begon verruimd te lachen, - ‘dat er iets anders achter zit, tenminste dit
veronderstel ik.... Van Geuns vindt haar heel aardig.’
‘En zij hem?’
‘En zij hem.’
‘Dan.... wordt het een normaal geval.’ Zij knikten, als medeplichtig, lachten nog
eens. En Frans bleef dien verderen avond vroolijk.
Maar bij het afscheid, aan het station, verzocht hij haar toch voor hem naar een
dame uit te zien - ‘een oude of een jonge, dat is me onverschillig - een, die geschikt
lijkt bij de kinderen; tegen Mei bijvoorbeeld.’
Plotseling, na heftige woordenwisseling over een verzuimde nietigheid, welke door
Frans bij brokstukken in zijn studeerkamer was aangehoord, vertrok Cor. Zij zeide
harerzijds, met volledig voorbijgaan van Liesbeth, aan ‘Mijnheer’ den dienst op. En
dienzelfden avond zette Liesbeth, handhavend heur verbitterd gezag, een oproep in
de plaatselijke Nieuwsbode.
Frans was uitgegaan. Hij had, op aanhouden zijner heeren-kennissen, zich weder
op den kegelavond vertoond, en dit als een uitgangspunt beschouwd om, nu en dan,
de gelegenheid tot eenig vertier aan te vatten of te zoeken. In het eerst zich omhalig
verontschuldigend jegens Liesbeth, achtte hij het allengs natuurlijk, dat hij zich dit,
te zijner opwekking, vergunde en haar, die, naar hij zich voorhield, toch niet
uitsluitend om zijnentwil bleef toeven in zijn huis, een enkele maal alleen liet. En
zij deed haar best dit even natuurlijk te vinden als hij, hem vooral niet te binden, en
drong aan, waar hij lusteloos scheen. De genezing, welke zij er mede van verwachtte,
bleef echter uit; ook buitenshuis, vertelde haar Menno, was Frans stil en gedrukt. De
vrienden oordeelden, dat hij er eens uit moest.... Andere omgeving, wat afleiding.
Op de societeit bracht een hunner dit denkbeeld in het midden.
Frans gaf dadelijk toe, verraste hen met een voldragen plan: ‘Ja, dat doe ik ook,
de volgende week ga ik een dag of tien naar Parijs.’
‘Dat is wijs, man.’
‘En.... je logée?’ opperde de kleine Coops, met een lachje, dat verging, zoodra
Scheffer hem aanzag.
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‘Freule van Landschot blijft bij de kinderen. Zoo lang zij nog bij ons is kan ik rustig
van huis gaan.’
‘Is haar vertrek al bepaald?’ vroeg vlakweg van Geuns, heel langzaam kleurend
als een vrouw.
‘Dat niet, maar haar taak: het jongste kind, dat weinig weerstandsvermogen had,
door de gevaarlijke eerste maanden heen te helpen, is.... heeft ze met zeldzame
toewijding volbracht,’ verscherpte Scheffer, recht in het verlegen gezicht van den
kleinen Coops, waardoor hij van Geuns spaarde. ‘En het spreekt van zelf, dat ik niet
kan blijven vergen....’
‘Hulde!’ zei een stem uit diepen clubstoel. Van Geuns stond op en Frans, vaag
ontstemd, volgde na enkele minuten in de hoop hem aan het einde der nat-glimmende
hoofdstraat nog te achterhalen. Mogelijk zou hij, nadat Liesbeth hem bij de laatste
ontmoeting duidelijk had aangemoedigd, zich onder vier oogen uitspreken tegenover
hem.
Hij zag de groote, sterk buitenwaarts gekeerde voeten van Van Geuns den hoek
der zijsteeg omslaan, verhaastte zijn stap.... Doch op de markt, waar hij woonde
boven een fruitwinkel, spoot juist het gaslicht tusschen de gordijnballetjes door, toen
hij de stoep bereikte.
Opzettelijk bij hem aankloppen wilde hij niet. Ja nu,.... wellicht tijdens zijn
afwezigheid....
Hij trad den winkel in en kocht een tros druiven voor Liesbeth.
En nauwelijks in de voorkamer, waar hij haar aantrof naast het rose mandje met
de nachtkleertjes, Emma, heelemaal naakt en onwezenlijkklein nog, op haar schoot,
deelde hij haar zijn plan mede, in ijver die niet uitstelt, wijl hij eigen zwakte kent.
‘.... Tenzij jij er eenig bezwaar in hebt met de kinderen alleen te blijven? Ik kan
het, dank zij jou, nu nog rustig waarnemen en ik voel, dat ik het noodig heb.’
Daarvan vooral vervuld en in het eerste oogenblik ook wat haar zelve betrof verlicht
door een in uitzicht gestelde verandering, welke ook, knikte ze hartelijk:
‘Ja, dat is goed, dat zal je goed doen. Wanneer wou je gaan?’
‘Dinsdag.’ Hij bengelde de druivenballonnetjes boven het kind, dat lachte, met
twee witte pitjes in de onderkaak, en de bloote beentjes opstak.
‘O, dat treft heel best. Dinsdag krijg ik de nieuwe gedienstige; wanneer je dan
thuis komt is ze gewend en merk je niets van verandering.’
‘Prachtig!’
Hoe zacht en inschikkelijk was ze toch, erkende hij dankbaar, zich Emma's kribbig
verzet herinnerend bij de weinige malen, dat hij, zonder haar, de stad verlaten had.
Van Geuns zou, indien Liesbeth toestemde, een lieve vrouw aan haar hebben.
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Later eerst overschouwde Liesbeth het plan langs de andere zijden: dat hij van haar
wegging, vrijwillig, en zij hem zou moeten missen, vele dagen.... En ook, dat hij
gedurende dien tijd dan te Parijs zou zijn, de stad van Mama's jeugd-souvenirs, en
van Sidonie's verhitte verbeelding. Op reis naar Fransche grootmama was zij er zelve
twee maal geweest, een dag zonder nacht. Alsof ze haar oor had mogen leggen aan
een ruischende reuzenschelp, en, even, in de zeegroene oogen der wereld had geblikt.
Aan een tafeltje met Vader - was het niet of heel Parijs bestond uit zulke tafeltjes,
als juweelen achter glas! - leek Vader, Vader niet meer, en zij niet langer zijn dochter.
Aan die tafeltjes, smal en flonkerlicht, zaten enkel pàren. Telkens: een man en een
vrouw, tegenover elkaar, de een naar de andere toegebogen, de ruggen opgezet, alsof
zij te zamen een onzichtbaren schat beschermden, met hun vier armen omsloten en,
oog-in-oog, bewaakten. Hun lippen bewogen, maar geen klank maakte zich los uit
het veelstemmig zaalgefluister, hun lippen vormden geheime teekenen.... Elk tafeltje
had er zijn eigen geheim, en daaromheen was telkens niets meer. Parijs, de stad van
het verbergend licht, der veilige menschenvolte, en van het ondeelbaar groot
gedruisch....
‘Een slechte stad,’ zei Vader.
Ja.... maar toch ook goed! Ook warm en mild!
En een vlucht van nieuwe droomen, waarnaar zij in heur plotseling rijk verlangen
greep, en die zij genoot als een nieuwe, al te heerlijke werkelijkheid, omzwermde
haar, terwijl ze de armen strekte en zich rekte van weelde bij den inval: Als Frans
haar eens meenam naar Parijs.
Zij zou, in waarheid, hem niet gevolgd zijn, de herinneringen harer ingetogen
kindsheid en de gedachte aan Vader's vernedering zouden haar den pas hebben
afgesneden; doch in het leven van verbeelding, dat zij, bij gebrek aan betere
voldoening, thans leidde, waren de daden licht en onbegrensd. En dit dorstig drinken
aan een bron, die zij voedde met haar eigen bloed, maakte haar - hoewel het
droombeeld zelfs de substantie van een waan niet had - overmoedig, gelijk een
mensch in dronkenschap of in de zekerheid zijns geluks. Totdat ze, Frans' koffer
pakkend, door de vraag of ze om zijn rok gedacht had? hem op eenmaal anders zag,
niet meer behoorend bij haar, maar onbereikbaar ver, in een wereld, welke de hare
niet was, en met andere vrouwen.... met één bepaalde, andere vrouw; en in dien
onbestemden naijver tot een even doelloos uiterste van neerslachtigheid verviel.
Op den avond vóór Scheffer's vertrek kwam Menno van Reenen om hem te spreken.
Hij verzocht nadrukkelijk in de studeerkamer te worden gelaten en niet, naar
gewoonte, in de huiskamer, waar hij Liesbeth achter het theeblad wist.
Waarom ontweek hij op deze wijze haar tegenwoordigheid? Had hij
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zoo iets afgepast-vertrouwelijks met Frans te verhandelen? Liesbeth, de lis hechtend
aan Scheffer's overjas, geraakte in onrust over dit bezoek. Gelijk een misdadiger al
het gebeurende in verband brengt met de door hem bedreven en onontdekte daad,
zoo zocht zij zich Menno's komst te verklaren uit gegevens van den laatsten tijd. Zou
het mogelijk zijn, dat het lasterpraatje, Frans en haar betreffende, reeds zulk een
omvang had bereikt, dat Menno zich verplicht achtte ook Frans te waarschuwen? In
dit, haar onmiddellijk inspinnend vermoeden, verweet zij zich ijdel, en driest, dien
schijn te hebben getrotseerd. Had zij verleden Zondag niet, ondanks zijn schroom,
Frans meegetroond naar het voetbalveld, waar vlaggen wapperden en feestmuziek
het spel, een wedkamp, aanvuurde, en de groet der kennissen levendig was! Alleen
om met hem samen langs de tribune te loopen, een paar, in gelijken stap, en de
kennissen terug te groeten in zijn groet.
Zij stond op om de jas weg te hangen in de gang en bleef bij de deur van Scheffer's
kamer, luisterend, staan. Maar van de looper durfde ze niet af, en, uit het dof gegons
daarbinnen niets onderscheidend, keerde zij in de huiskamer terug.
Ze had Frans' grijze reishandschoenen meegebracht, trok ze aan om de gaatjes te
speuren, en vermaakte zich met haar handen, die nu net zijn handen waren, zoo groot
en goedig.... de vorm der nagels ingedeukt, een zwartig stempel op het plekje van
den zegelring.
En daarop, een zijden draad trekkend door den gesleten wijsvingertop, werd ze
rustiger, legde zich gelaten neer bij Menno's bezoek, dat, mocht haar vermoeden
waarheid bevatten, haar tegenover Frans deed gelden, als vrouw. Zou het, uit dien
hoek bekeken, niet een voordeel kunnen zijn, - ook al werd de verhouding in huis er
voor het oogenblik door belemmerd en wellicht onmogelijk gemaakt, - indien iemand
hem de oogen opende voor een zoogenaamd gevaar....?
Alleen.... Menno.... Menno juist! Wanneer Frans maar niet driftig werd om wat
van Menno's kant bemoeizucht leek, en, na het voorval van den vorigen winter, door
hem als eigenbaat kon worden mistrouwd. Een drift, waarin hij haar wellicht verraden
zou....
Hoe zich dan jegens Menno te rechtvaardigen? O....! en zoo eenzaam was ze met
haar geheim, dat deze verzoeking in haar opkwam, indien de omstandigheden daartoe
mochten leiden, haar daartoe brachten, dan zou ze Menno eerlijk biechten, dat ze het
deed.... uit nood. Iemand moest het dan maar weten.... Menno, die, alle kameraden
zeiden het, een goed vriend was.
Ze hoorde gerucht en stemmen in de gang. De voordeur sloeg kort daarop en, niet
meer wetend wat ze vreesde of hoopte, trok ze een kroniek naar zich toe en verborg
haar oogen over de platen, toen Frans, alleen,
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weer binnentrad. Hij scheen dermate vervuld van het afgesloten gesprek, dat hij stom
doorliep naar zijn stoel en eerst bij den aanblik der handschoenen zich Liesbeth's
aanwezigheid in de kamer bewust werd.
‘O, zijn ze klaar, dank je wel.’
‘Je jas hangt in de gang,’ zei ze schielijk, verschrikt van haar eigen geluid. ‘Heb
je soms nog iets dat gemaakt moet worden, of onderweg kapot zou kunnen gaan?’
‘Ik geloof het niet;’ hij dankte nogmaals, zonder in haar zorg te deelen, en plotseling
wrevelig:
‘Och, en anders kan ik daar immers alles koopen.’
Zij dook opnieuw over de bladen met medaillonportretten van gekroonde hoofden,
las de jaartallen....
Maar eindelijk toch trok hij zijn stoel om naar de tafel, legde zijn armen erop en
deelde het haar mede:
‘....Van Reenen is me komen vragen - hij zei, ik moest het je maar vertellen, geheim
blijft het nu toch niet meer - tusschen zijn vrouw en hem.... de zaak te regelen.’
Hij wachtte, wijl hij vreesde haar, al had deze oplossing lang gedreigd, met het
voldongen feit nog zeer te schokken. Liesbeth's oogen knipten als voor een flitsend
licht, doch overigens toonde zij geenerlei aandoening.
Toen vervolgde hij: ‘Er is niets meer aan te redden. Sidonie doet afstand van
alles.... ook van haar kinderen. Het zou haar trouwens niet moeilijk vallen om - nu
ze eenmaal wil - een bewijs tegen Menno aan te voeren. En de grond van de heele
treurige geschiedenis is, dat ze wil hertrouwen met die gewezen zee-officier, dezelfde,
die haar indertijd te St. Moritz aan dat verfoeilijke goed geholpen heeft. De Marais
heet hij.’
Liesbeth verroerde niet. Zij had het gehoord en wel begrepen. Maar ze kon niet
verwerken nog dat hetgeen Frans vertelde niet was wat zij verwacht had....
‘Ik heb ontzaglijk met de menschen te doen. Met de oudelui.... en met de
kinderen.... Bijoute en Joost zijn al zoo groot. En.... met hem ten slotte ook.’
Zij knikte; In de bewogenheid zijner van deernis weeke stem ademde zij.
‘En dan.... dat is misschien nog het ergste, wat wordt er op den duur.... van haar!’
‘Ja.... god-ja!’ huiverde Liesbeth eensklaps op, alsof dit enkele punt doordrong
tot haar begrip.
‘Ik heb al gedacht....’ Hij voelde medelijden met Liesbeth, die dit leed vernemen
moest buiten haar familiekring, en zich - het was haar aan te zien - zoo moeilijk
uitsprak. ‘Ik heb al gedacht.... ik kan dat reisje best uitstellen.... je moest morgen de
oude menschen thuis eens gaan verrassen?’
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‘O neen.... dat....’ tusschen al der wereld hindernissen zocht ze.... ‘jij moet in geen
geval om mij je plan veranderen. Wanneer je terug bent kan ik altijd nog.... Ik zal
schrijven, aan Sied ook.’
Toen had ze het doorslaand beletsel gevonden. Ze besloot sterk:
‘Je begrijpt zelf, al bleef jij thuis, wanneer morgen die nieuwe meid komt, kan ik
niet weg zijn.’
In den vroegen ochtend, vóór hij met den eersten trein vertrekken zou, ontbeten zij
samen. Het gaslicht brandde boven de tafel. Terwijl hij haastig at, soppend het
oudbakken brood in de thee, zonder plichtpleging, en intusschen brieven doorzag en
aanteekeningen maakte, bracht Liesbeth de plannen harer zuster nogmaals ter sprake.
En gansch onverwacht trof Scheffer toen de vraag, welke haar de laatste dagen, niet
hevig, maar onbestemd, als een ziekte onder de leden, had geknaagd:
‘Die mevrouw.... Rupke heette ze, die ook gescheiden is.... woont immers in
Parijs?’
Hij las voort en knauwde het brood weg, terwijl hij bevestigde:
‘Ja.... met haar moeder.... Ze is een goede pianiste en treedt er in besloten kring
wel op.... geloof ik.’
Dat hij het geloofde, niet wist, stelde haar gerust. Zij kon, even onverschillig als
hij was, het gevolg trekken:
‘Misschien zie je haar dan nog.’
‘Misschien wel,’ herhaalde hij, opstaande en een reisgids in zijn binnenzak
schuivend: ‘ik heb er trouwens verscheiden kennissen.’
Ze bracht hem niet naar den trein. Op het laatste oogenblik besliste ze dit, met de
onzekere gewaarwording waarmede men het eene lot trekt en het andere voorbijgaat.
Hoe zwaar het haar viel voelde zij in haar knieën, toen ze hem, zijn tasch aan de
hand, door het schemerig tuintje verdwijnen zag. Maar toch.... een man wil wat zich
winnen laat. Alle boeken leerden het, uit heel het leven putte ze die moeilijke les.
Een kleine misrekening moedigde aan. Het had Frans teleurgesteld daareven, zichtbaar
teleurgesteld, dat zij hem niet begeleiden ging, zelfs niet tot aan het hekje. Verscholen
in de gordijnplooien, met oogen vol tranen, glimlachte Liesbeth om haar kracht.
***
De kinderen begrepen niet, nu het langer duurde dan enkele dagen, waar hun Vader
gebleven was, en het leek of het spoorloos verdwijnen hunner moeder hen wantrouwig
maakte. De oudsten waren lastig en hun dringende vragen, het onophoudelijk gedraaf
naar de brievenbus om zich te vergewissen of Vader's prentbriefkaart voor dien dag
al aangekomen was, maakten Liesbeth, reeds overprikkeld door het vertrek van Cor
en
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de vijandelijke houding, welke Anna tegen haar plaatsvervangster aannam,
onverdraagzaam.
In het bijzonder jegens Zus, die een onmiddellijke voorkeur aan de nieuwe Dientje
betoonde en telkens onder tranen door Liesbeth uit de keuken moest worden
teruggehaald.
Dit was één van de redenen waarom zij, alle vroegere overwegingen tartend, het
dienstbodenbed van de kinderkamer weer naar den zolder had doen verplaatsen en
zelve een verdieping was afgedaald, om voortaan, tusschen de wieg en Fransje's
ledikantje, in de kamer naast het balconkamertje waar Zus en Jantje sliepen, ook des
nachts te midden der kinderen te vertoeven, zich geen voet te laten verdrijven van
den gewonnen grond!
Zij spande zich in, verzon nieuwe spelen, vroeg kinderpartijtjes; en op elke
berisping volgde een hartstochtelijke verzoening, met lekkers en wonderbare beloften,
die wel konden strekken over jaren.
Doch de dagen, waarin zij haar eigenlijke, innigste zorg miste, duurden haar lang,
en de avonden kropen naar den onrustigen nacht. Zij sliep slecht, lag met een hoofd
zóó helder, of zich al het rosse licht der groote stad daarin uitgegoten had. En van
elk gerucht verschrikte ze, dacht aan inbraak en moord, nu geen man het huis
beschermde. Na vier dagen scheen het haar of Frans al weken afwezig was. Ze zag
hem met vrouwen, groote, weelderige vrouwen, die allen dezelfde trekken hadden.
In zijn rok zag ze hem, aan het tafeltje achter glas, in de schaduw van een
vrouwehoed.... Op de ijsgladde vlakte der straten als pleinen, waarin de hooge hakjes
kaatsten en de levende, lokkende gevels vuurletters wierpen, wieken van rood,
goudgroene flitsen, een molenrad van blauw en paars. Tusschen de manden vol violen
en rozen, in den zilverlichten regen, dicht gedrongen aan elkaar.... In den
dons-wiegenden rook van een zaal waar muziek was, in het heimelijk donker van
een gesloten fiacre. Parijs! Nooit had ze het woord zoo bitter geproefd.
En onder dit felle, als lichaamspijn bijtende leed, schrijnde het zelfverwijt, dat zij
nu, in eigen vertwijfeling ondergegaan, de oude menschen buiten met hun
bekommering alleen liet. Zij had geschreven, een brief van enkel woorden, zoo stroef
uit haar pen gedrukt, of ze aan vreemden in een onverschillig verhes haar deelneming
bewees.
En terwijl zij over den brief voor Sidonie gebukt zat, ondermijnden haar
aandoeningen, dermate verschillend van den opgelegden geest waarin zij schreef dat
zij dien brief afbreken moest.... Ondoorgrondelijk was het wonder, dat de menschen
scheidde en verbond.... Sidonie, zoovele malen moeder, zonder jeugd of schoonheid
en ziek van ziel, opnieuw bemind, boven anderen verkoren! Weer stond zij aan een
begin, een levenskans. Gelukkig nu in deze, die haar trouweloos maakte en wreed,
gelukkiger misschien dan zij had kunnen worden door trouw te zijn en
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goed.... Benijdde ze Sidonie? Neen, neen! Zij ook zou haar geluk veroveren, met
zuiverder middelen en naar beter recht, zonder man of kind te berooven, zonder
zichzelve geweld aan te doen.
Wanneer hij nu weerkwam zou ze het hem zeggen, zeggen met haar oogen, met
haar handen, met haar geheele, hunkerende lijf. Te lang had ze in dommen schroom
versmaad wat andere vrouwen sierde. Zou zij, indien zij wilde, niet kunnen wat zelfs
Sidonie had vermocht!
‘Jan! timmer niet zoo met je schoenen, tante wordt er doof van....; trek ze aan en
vraag Dientje de veters vast te strikken.’
‘Waar is Dientje?’
‘Even naar beneden om open te doen.’
Liesbeth kleedde Zus, die op een stoel stond in haar bruin fluweelen visite-jurk,
en spelde den witten puntkraag om haar hals.
‘Au, mijn haar!’
‘Wat is er?’
‘Je trekt zoo, tante.’
‘Ik? Neen, kind. O, het zit om een haakje gedraaid. Zoo, 't is er al af!’
‘Dank u,’ zei Zus zoet.
Zij kuste het frissche kindergezicht, dat een snorbaard had van bloedkoralen, trok
het kettingboogje omlaag en Zus met een sprong van den stoel. In haar wisselvallige
stemming stiet ze het eene oogenblik de kinderen van zich af, om hen het volgende
weer aan te halen, en, in onweerstaanbaren drang te liefkoozen. Het kleintje alleen
bezat onverdeeld haar teederheid. Zij had de wieg aan haar ledikant geschoven en
eiken morgen, zoodra de oogjes keken, richtte zij zich op haar knieën:
‘Kom je, kóm je dan weer?’ beurde het over boord en borg het, borg het als een
schat onder de warme eigen dekens, in het holletje van haar arm. Hoeveel liever
lachte het tegen haar dan tegen ieder ander! Alsof het wel wist, wie 't had opgekweekt!
Meer dan de drie oudsten was dit: hààr kind.
‘Daar is een heer voor u beneden,’ kwam Dientje terug.
‘Mijnheer van Reenen?’
Dientje keek vragend....
‘O ken je mijnheer van Reenen niet. Neen, natuurlijk. Let jij op de jongens, dan
kan Anna Zus even bij mevrouw van der Schalk brengen. Ik zal het haar zeggen.’
Zij liep vlug naar beneden, verheugd met Menno's bezoek, nadat ze hem al twee
maal niet-thuis getroffen had. In de voorkamer stond André. Het was meer een
innerlijke beweging, waarin ze even terugweek bij de onmiddellijke gedachte, als
een slag: André komt me halen! dan een voor den ander waarneembare weifeling.
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En toen zijn breed, bruin gezicht gul-oplachte, verwrong zich werktuigelijk haar
open mond, lachte zij ook. Maar de gereede woorden:
‘Er is toch niets?’ ontvielen nog haar lippen in dien lach.
‘Er is.... genoeg,’ zei hij, terwijl hij met zijn slappen hoed tusschen de knieën
plomp neerviel in Frans' armstoel.
‘We moeten alleen zorgen er niet onder te raken.’
Afwachtend zweeg ze, tot hij, ruw van gewilde onverschilligheid, vervolgde:
‘Om te beginnen dan, kom ik je vertellen, dat ik over drie dagen naar Amerika
vertrek.’
Zij herhaalde onbestemd den zin in vragenden toon, al verlicht, dat deze niet
rechtstreeks haar betrof.
‘Je wist toch, dat daar sprake van was?’
‘O ja.... ja wel!’ gaf ze snel toe, als op een verzuim betrapt.
‘Nu, Rob heeft getelegrafeerd. Hij zou, in overleg met Papa natuurlijk, land koopen,
zoodra hij een kans kreeg. Dat is nu gebeurd en zoo zie je me.... wat zeg je van mijn
hoed - een plantershoed! - reisvaardig!’
‘Vindt je het prettig?’
‘En of! 't Was geen leven hier. Niets te doen, en dan al die narigheid thuis. Deze
winter zal me heugen.’
‘Maar Mies....?’
‘Mies is er mee verzoend. Eerst niet; och, onder de algemeene druk buiten.... Maar
nu wel. Wanneer het tamelijk gaat, volgt ze over een jaar. 't Is voor Mies ook beter.
Zeg zelf.... bij ons, bij Mama voornamelijk, aardde ze toch nooit.’
‘Hoe zijn Mama en Papa?’ vroeg Liesbeth, wie de belangstelling voor Mien reeds
was ontglipt.
‘Nu.... zóó.... stilletjes. Je begrijpt, dat dit met Sied, al hebben ze het aan zien
komen, langer dan wij weten, hen een knauw geeft. Papa is bar verkouden op het
oogenblik, zit in huis.’
‘Dat doet hij niet gauw,’ zei Liesbeth levendiger.
‘Neen. Ik geloof, dat er bij komt.... je weet hoe Vader is op zijn naam, het
geslacht,.... onzin.... maar enfin! Nu dit bekend moet worden, schuwt hij.... Zelfs
Derk schuwt hij.’
Los zat ze van alles wat om haar was.
‘Ze zijn samen, Mama en Papa, naar Godesberg geweest, wist je dat?’
‘Neen.’
‘Een vergeefsche reis. Verbeeld je, zeg, die man is zes jaar jonger dan Sied. De
Marais heet hij, en nog een naam.’
‘Ja,’ knikte ze, als om te kennen te geven, dat ze dit althans wist.
‘Sied beweert: ze is nu eindelijk in haar leven gelukkig. Een fijn geluk!’
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André trok den neus op met stalgedruisch, zette zich in den steun op de armleuningen
van zijn stoel:
‘Mama deed niets dan huilen, toen ze op de Hoven terug kwamen. Papa praat er
geen woord over, geen woord!’ sprong hij op.
‘Zou Papa....’ fluisterde Liesbeth, ‘zouden ze.... graag willen, dat ik thuis kwam?’
‘Dat is glad, hè!’
Hij stapte door de kamer, als liep hij reeds op een schip; zijn forsche figuur
onderschepte het licht.
‘Is dat mevrouw Scheffer?’ wees hij naar het portret boven de schrijftafel.
‘Het lijkt niets. Is mijnheer op het kantoor?’
‘Neen.... uit de stad.’
‘Zoo. Jij zit hier ook niet vroolijk op dat kale tuintje te kijken!’
Naar het raam gekeerd, vertoonde zijn jongensprofiel met den zachtaardigen
oogopslag en neergebogen mond sterk zijn vooropgezetten wil alle aandoeningen te
bezweren, en desgelijks sprak hij ook, kort, in bruusk vraag- en antwoordspel.
‘Ik heb hier mijn werk,’ verdedigde Liesbeth. En na een stilte, op eenmaal weder
aangegrepen door het groote belang, dat de kleineren omver stiet, vroeg ze: ‘Wil je
het kindje eens zien?’
Hij was er niet zeer verlangend naar, maar het naderend afscheid, dat hem innerlijk
beklemde, scheen door deze tusschenkomst verschoven en daarom zei hij: ‘Wel ja.’
‘Dan haal ik het even.’
Met een blik op de klok liet hij zich opnieuw schrijlings in den armstoel neer, en
het viel hem in hoe onlangs tusschen Mama en Menno, in heftig tweegesprek, waarvan
enkele zinnen waren doorgedrongen tot de bibliotheek, was gedoeld op een mogelijk
huwelijk van Liesbeth met Mr. Scheffer. En hij meende, terwijl zijn oogen van de
klok langs de kamerwanden dwaalden, als zochten zij in verband met dit vermoeden
eenig spoor, dat zulks voor zijn zuster, wier jeugd op de Hoven doodliep, inderdaad
een bestemming zou zijn.
Een weduwnaar met vier kinderen, dienende liefde en geluk op den achtergrond....
Was dit niet juist iets voor Lies?
Toen Liesbeth met het kind in de armen beneden kwam, het hem met haar beide,
schier zichtbaar verinnigde handen toe stak, stralend stil, moeder en maagd, scheen
zich deze lotsbeschikking alreeds aan haar te voltrekken....
Hij begreep nu wel waardoor zij geen belangstelling over had voor de dingen
buiten dezen kring, scheen te vervreemden van de haren, zelden
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schreef, hem weinig vroeg, zelfs niet met welke boot hij over drie dagen vertrekken
ging....
Maar met dat schriele kind, als een kipje zonder veeren, kon hij niet ingenomen
zijn. Hij lachte maar eens:
‘Ik vind er nog niet veel aan, jij?’
‘Hè, jawel!’
‘Voor jou misschien.’
Zij bloosde, en verborg het niet. Ze knikte geheimzinnig en met nauwverholen
trots.
‘Voor mij wel,’ zei ze, of ze raadsels opgaven en hij zich aan de waarheid had
gebrand, ‘voor mij wel,’ bekende ze. Minder het antwoord dan de beteekenende toon,
waarop zij het gaf, maakte hem verlegen.
Haar wang aan het kindermondje, bleef ze hem prikkelen, met spelende oogen,
en hij gevoelde zich onbescheiden hoewel hij langs haar heenkeek, en dom als een
kleine jongen, die van de groote menschen niets weten mag.
Hij wierp zijn hoed in de lucht en vertrok zijn donker gekleurd gezicht en deed
boe-boe voor kleine Emma, en kraaide kukleku!
‘Je moest Frans eens met haar zien stoeien, 's avonds wanneer ze uitgekleed is.’
‘Schuilen.... Kiekeboe!’
Toen hij haar ten afscheid kuste, deed hij dat, om het kindje in haar arm, zóó
voorzichtig, als kuste hij een bruid. Maar bij de deur, toen zij, thans zonder het kind,
in een vergoedende beweging van hartelijkheid haar beide armen om zijn hals sloeg,
hem toefluisterde:
‘Goede reis’ en ‘groet Rob,’ scheen het raadselig beletsel plotseling weggevaagd,
drong hij oolik en openlijk-blij nu, alsof hij haar gelukwenschte: ‘Schrijf me gauw
Lies!’
Gelijk een belofte, welke zij zou moeten vervullen, drukte haar dien verderen dag
het bezoek van André. Gezegd had zij niets, maar angstigveel had zij hem doen
verstaan! En wat zou hij oververtellen op de Hoven! Het leek haar nu, of zij zich nog
meer zou moeten inspannen om dit, waarop zich aller aandacht thans spitste, gestand
te doen. En de kans van slagen scheen bezwaarlijker, sinds zij heur wordend lot
lichtvaardig had getart. In geen drie dagen had zij bericht van Frans ontvangen. De
prentbriefkaarten aan de kinderen, een enkele maal, zonder dat de inhoud verschilde,
aan haar gericht, bleven uit.
De onrust en het machteloos verlangen matten haar af als een koorts en in deze
doffe vermoeidheid wogen haar zelfs de huishoudelijke verplichtingen, waarbij hij
immers toch niets won of verloor, te zwaar. De dienstboden handelden naar eigen
believen, de maaltijden volgden elkaar zonder regelmaat en in de vazen welkten
bruin de bloemen van voor een week.
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Zij sliep nog slechts in de morgenuren, klam-beangst gedurende den nacht voor de
leege kamer naast de hare, waar Emma gestorven was, in het bed vlak-aan de
tusschendeuren. Achter die deuren kraakte het soms.... Zoodra Frans daar weder
liggen zou, veilig nabij, de doodstilte verbrekend met het levend geluid van zijn
lichaam, de ritseling zijner kleeren, zijn kuch, als aan haar oor zóó dicht.... zou ze
kunnen slapen.
Toen de briefkaart, waarvoor zij op alle post-uren vergeefs naar de bus was
geslopen, eindelijk kwam en haar meldde, dat Frans zijn verblijf te Parijs nog met
enkele dagen had verlengd, zoodat hij in het begin der volgende week hoopte thuis
te komen, wekte het bericht haar op als een zweepslag. In een uiterste van ijver en
geestkracht werkte zij nu mede aan de kamers, die geurig van frischheid en in
volmaakte orde den terugkeerende moesten ontvangen. Anna kon beter koken dan
zij deed, en zou dit hebben te toonen. En de nieuwe Dientje onderwees zij, stipt en
met tergend geduld, hoe Mijnheer het gaarne had.
Een uitnoodiging van mevrouw Broers voor den aanstaanden Zondag, welke zij,
om heur onafhankelijkheid te bewijzen had aanvaard, schreef ze onder een
voorwendsel weder af. Want het zou, meende zij, volstrekt niet onmogelijk zijn,
indien Frans, den Zondag voor de reis bestemmend, juist op dien avond vóór haar
stond. En met nieuwe opgewektheid en volharding leerde zij bij de piano Zus en
Jantje, uit het kinderliederenboek, zingen van de kleine waterdrupjes en den grooten
Oceaan.... Het zou hem verrassen, dat zij dit al kenden!
Zij sliep nu reeds twee nachten in het geheel niet meer en kroop telkens rillend uit
haar warmgewoeld bed om water te drinken. Dien dorst behield zij den geheelen
dag. Op Zaterdagavond schikte zij de bloemen, welke ze des middags met gretige
handen had gekocht, in vazen en kannen door het gansche huis, plaatste een glas met
anemonen op Frans' schrijftafel en witte seringen onder het portret van Emma.
Pluimen mimosa bogen uit den donkeren hoek tegenover de deur volpluizig de kamer
in, bloesemranken verveelvuldigden zich, een prieel van rose en wit, tegen den
spiegel. De lente was binnen. Liesbeth in den zenuwzwakken toestand, waarin zij
verkeerde, moest aldoor slikken om niet te gaan schreien.
Des Zondags kwam hij niet. Zij had de kinderen vroegtijdig te bed gebracht en de
meiden samen, wijl Dientje den weg in het stadje nog niet kende, uitgezonden. Zoo
zat ze, zorgvuldig gekleed als voor een feest, alleen in de opgesmukte huiskamer,
tegenover zijn stoel wachtend en luisterend. Tot zij zich, na het fluiten van den
laatsten trein, in kille verademing wist te overtuigen, dat hij waarschijnlijker toch
eerst nader bericht zou zenden, en het dus geen zin had hem te verbeiden onverwachts.
Maandags ontgaf zij zich zelfs de hoop, dat hij komen kon. Nu het weer zacht en
zonnig bleef.... De ribes stak al de lampjes uit.
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Dinsdags geen bericht. Zij knipte de bloemstelen af, nam een verwelkte sering uit
den tros en ging uit om versche te koopen.
Met bonzend hart naderde zij toen weder het huis. Doch ze vond niets veranderd.
Liesbeth vreesde, nu deze ongerustheid aanhield, dat zij dit leven niet veel dagen
meer zou kunnen verduren, dat zij ziek zou worden. Zij bracht, alsof haar uitgeputte
geest voor werkelijk verzet thans de kracht miste. Scheffer's uitblijven in geenerlei
verband, noch zocht zij zich daaruit eenig ongunstig teeken. Het lijdelijke, waarop
zij bestond, was nog slechts verlangen, groeiend met de uren en even onleschbaar
als haar dorst.
‘Weet u ook niet wanneer mijnheer thuiskomt?’ vroeg Anna, 's Woendagsmorgens,
en haar oogen knepen achter den flikkerenden bril.
‘Neen. Ik zal nog eens naar het kantoor telefoneeren.’
Op het kantoor had men niets vernomen; men verwachtte daar even als Liesbeth
een telegram.
Om vier uur ging zij, om zich een bezigheid te verschaffen, zelve de kinderen uit
school halen en, nadat zij hen had thuis gebracht, herinnerde zij zich den ontvangdag
van mevrouw Broers. Ja, daar moest zij, ter verontschuldiging van haar teruggenomen
woord, wel even heengaan.
Gejaagd door het late uur en den opgeschroefden moed dit bezoek te brengen,
betrad zij het salon, waar zij een uitgebreiden kring van dames aantrof.
Het onomhuld gloeilicht stak haar, nu zij in der haast haar kleinen hoed had
opgehouden, en in de lange gang reeds hadden haar handen het gemis van de groote,
beschermende mof ontwaard. Nimmer te voren waagde zij zich met haar geheim
onder de vrouwen van het stadje onvoorbereid, gelijk deze maal, en al op den drempel
voelde zij zich haar rol ontschieten, de mislukking van dit optreden vastgesteld.
‘Mevrouw.... ik ben wat laat, maar ik dacht.... ik zal toch nog maar even.... nu ik
u Zondag moest dupeeren.’
‘Ja.... het speet ons.... Kennen de dames elkaar?.... Juffrouw Lusing, freule van
Landschot.... Wilt u hier zitten....?’
Mevrouw Broers had de reden waarom Liesbeth dien vorigen Zondag liet afweten
weinig aannemelijk gevonden; en over deze vrijheid, in verband met vermoedens,
welke de bezoeksters deelden, juist te voren het hare gezegd.
Zoodat Liesbeth, zonder dat zij zich dit in heur eersten ijver bewust werd, den
ganschen zwijgenden kring te overtuigen kreeg.
Den weerstand in de gastvrouw zelve echter werd zij, al sprekende, gewaar, en
om dezen te overwinnen.... wijl zij werkelijk noodgedwongen tot haar besluit was
overgegaan, het heusch bij nader inzien tegenover de kinderen en met de nieuwe
tweede-meid niet verantwoord had geacht,
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aan hoofdpijn leed bovendien!.... wond zij zich op tot een uiterste van
overtuigingskracht!
Tot ze op eenmaal de stilte hoorde en haar stem, haar vreemd-eigen stem:
‘Niet waar, kinderen van.... een ander, ik mocht er niets op wagen!’
‘Zeker niet.’
Met één bangen oogzwenk zag ze het wantrouwen in de bolle gezichten. Een
vriendin van Emma Scheffer, welke sinds haar dood het huis vermeden had, stond
op en ging met een hoofdbuiging langs Liesbeth heen. Deze kwam nu, den ledigen
stoel tusschen haar, naast mevrouw Quintus te zitten.
‘Mag ik u een kopje thee geven, freule?’ vroeg Margotje Broers, die voor haar
tante de kleine plichten waarnam.
‘Dank u.’
Zij gaf zich, in heur oproerige onrust, zelfs geen rekenschap van de vraag. De
blinde wil zich op te houden, deze vrouwen te staan, zette zich reeds schrap tegen
de volgende:
‘En hoe heb je het in je eenzaamheid? Stil?’
Mevrouw Quintus, zich met het recht van oudere dame ook zonder Liesbeth's
verlof de vrijheid vergunnend een jong meisje bij den naam te noemen, nam haar
van terzijde op.
‘Stil! O neen Mevrouw, met de kinderen.... altijd druk!’
Zij zag, slechts het lichaam een weinig toewendend, onveranderlijk voor zich uit,
en strak langs de volgende spreekster heen:
‘Wanneer komt mijnheer Scheffer thuis?’
‘.... Morgen.... waarschijnlijk.’
‘Het doet mij zooveel plezier, dat Frans er eens uit is gegaan,’ meende mevrouw
Broers. ‘Hij bleef zoo down.’
‘In huis niet,’ kaatste Liesbeth, met plotseling driesten oogopslag, als op een
rechtstreeksch verwijt. ‘In huis is hij altijd vroolijk.’
‘O ja? Mevrouw Schook deed, toen ik haar onlangs aan het station ontmoette,
daarvan nu niet zoo rooskleurig. Zij zei onder anderen nog, dat de stemming van
haar zwager ook u drukte, waarom het voor u niet minder nuttig zou zijn dan voor
hem eens van omgeving te veranderen.’
Als op een leugen betrapt verweerde zich Liesbeth:
‘Dat was.... in het begin.... nu niet meer,’ zij lachte erbarmelijk: ‘wij hebben het
heel gezellig met elkaar.’
Ook mevrouw Broers lachte, met toegeeflijke lippen, en mevrouw Quintus zei
nadrukkelijk. ‘Daar twijfelen we geen oogenblik aan, lieve Liesbeth.’
Na een stilte, waarin ze, als een rat gejaagd, reeds in gedachte naar den uitweg
zocht, hoorde ze een onbevangen stem, waarin heur geprangde
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achterdocht toch niet gelooven kon, prijzen: ‘Het is bewonderenswaardig wat u voor
de familie Scheffer doet.’ En Margotje Broers, die ouder was dan zij in haar witte
japon voorgaf, vulde aan:
‘Als je niet hoeft....’
‘Wat dat betreft,’ viel haar tante genadig en schijnbaar 200 gulhartig bij, dat
Liesbeth vertwijfelde.... zelfs aan heur twijfel, ‘wat dat betreft, Frans is een en al
lof!’
‘Ik doe het graag.’ Ze had kunnen snikken.
‘Nu het zoo heeft moeten zijn, die arme Emma haar taak moest opgeven, was uw
bereidwilligheid een uitkomst voor het gezin.’
Ze bleef. Ze miste nu zelfs den moed op te staan, den aftocht langs de kille
glacé-handen te ondernemen. Ze dorst zich nauwelijks verroeren, leunde diep
achterover in haar stoel, alsof het inmiddels van haar afgewend gesprek haar aanstonds
weer bespringen kon, en zij zich schuil moest houden en heel stil. Zij bleef, tot alle
dames, de eene na de andere, waren heengegaan en zij, tegenover mevrouw Broers
en Margotje samen, haar nederlaag overzag en plotseling zich dekkend met allerlei
radde, meer of minder vermakelijke verhalen omtrent het Scheffer-gezin bij
ontstentenis van het vaderlijk gezag, meende nog iets te kunnen herstellen met een
goedgunstigen eindindruk. Alsof zij onder dezen onbevangen, vroolijken
woordenvloed het benarde stilzwijgen, dat er aan vooraf was gegaan, kon bedelven
en de minuten tot vervulling van dezen bangen plicht haar waren geteld, zóó praatte
ze! De beide andere vrouwen luisterden en lachten binnensmonds.
Tot de deur opensprong en Eke uit de dansles, onthutst nog een vreemde te treffen
in zijn moeder's salon, de kamer instoof om een koekje, en halverwege de theetafel
bedremmeld inhield:
‘O, is er nog al....’
‘Nog al!’ lachte Liesbeth schril uit, met vertoon van schrik opspringend en wijzend
naar de klok: ‘Neen! maar zóó laat is het toch nog niet! Werkelijk! Dag mevrouw
Broers, ik mag mij wel verontschuldigen, ik wist waarlijk niet....’
Eke bracht haar door de lange koele gang terug naar de voordeur. Eerst zwegen
ze; hij knabbelend aan den krakeling, dien Margotje hem gegeven had.... Toen verzon
zij, wat mijnheer van school wel zei, dat Joost heelemaal niet kwam dien winter?
‘O niks.’ En Eke vroeg hoe het ging met Joost.
‘Best.’
‘En met Piet ook?’
‘Met Piet ook. Dag Eek....’
‘Dag.’
Op straat mistte het. Zij liep met ongelijke, tegen de vochtige steenen
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opstootende, snelle stappen; haar vuisten klemden, haar adem ging kort. Een
branderigheid van droge tranen sloot haar de keel bijkans af. En ze dacht niet anders
meer dan dit: hoe een voldoening het zou zijn, hoe een geluk-erbij, wanneer Frans
haar eenmaal in dien van afgunst hatelijken kring zou voorstellen als zijn vrouw! En
hoe zij zich dan wreken zou in de rustige zekerheid van heur rechtmatig bezit. O,
het was haar, of het nu vooral niet lang meer uitblijven kon! Zij wierp het hekje
achter zich in het slot, trok, met haar arm door het open deurluikje, den grendel uit
de greep en ging binnen.
‘Anna, je kunt wel opdoen!’
Ze riep het, terwijl ze, zonder haar voeten te vegen en met haar hoed op, doorliep
naar de huiskamer....
Bij de gedekte tafel stond Frans.
Zij zag nog, met een zwenk, alsof het beeld langs haar schoof, zijn gezicht boven
de uitgespreide courant, waarin hij las. Toen draaide de grond, werd alles vlekkerig
en vloeibaar grauw. In zijn hand voelde zij de hare; haar andere hand streek onbewust,
zenuwachtig-tastend over zijn mouw....
‘Lies,’ fluisterde hij ontsteld, ‘wat is 't?’
Haar lippen wrongen om de klapperende tanden, blauwwit waren ze en machteloos.
Zij knipte met de oogleden, als iemand, die een onafwendbaar gevaar op zich ziet
aankomen. En even leek zich haar lichaam nog te verweren. Toen, met haar mond
op zijn hand, waarin de hare nog lag, begon ze zacht, als een moe kind, te schreien.
Hij was zeer ontdaan. Eerst dacht hij nog aan andere oorzaken: slechte tijding van
de Hoven, een verklaring tusschen haar en van Geuns, overspanning van onbestemden
aard?
Maar toen ze gebukt bleef in de houding, welke hem als het ware vastklonk aan
haar ontroering, waarin zijn arm schudde met haar bevend lichaam, en haar tranen
druppelden tusschen zijn vingers, begon hij te begrijpen.
En zóó erbarmelijk-wreed voelde hij op eenmaal die mogelijkheid, dat verwarring
en verwondering weken voor enkel oppermachtig medelijden, een deernis, die zelfs
aan het latere zelfverwijt, dat hij schuld kon hebben aan dit, nog geen plaats liet.
God, hoe was dit zoo gekomen en hoe pijnlijk moest het zijn voor haar!
En terwijl hij, met zijn anderen arm om heur leest, haar de voorkamer indrong en
de deuren dichtschoof, - opdat niet de kinderen aanstonds met hun gewasschen
handjes aan de tafel terugkeerend, haar zouden vinden in dezen staat, - terwijl hij
zich behoedzaam losmaakte uit haar greep, haar hoofd neerlegde op den stoelrug,
alsof ze gewoon ziek was,
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en met onzekere stem vroeg: of ze zoo goed lag? of het al beterde? dacht hij slechts
aan haar, aan wat hij nu doen kon om haar te sparen....
Hij stak de lamp niet aan en behielp zich met een pianokaars, schuttend de vlam
met zijn hand.
Haar oogen lagen gesloten in een glinstering van vocht.
Tusschen de haastig dichtgeschoven gordijnen viel nog een schemer van
buitenlucht; daar liep hij, onderwijl rondziende naar een kaarsekapje, heen om ook
de blinden erachter te sluiten. En haar weder naderend, trok hij voorzichtig de naalden
uit haar hoed en legde den steek, met zijn dappere veer, op een stapel muziek.
Hij zag haar niet aan.
Ze wist, Liesbeth, dat er iets ingrijpends gebeurd was, maar zóó ver weg, alsof het
haar toch niet raakte, wist zij dit. Om haar hoofd voelde ze zijn handen, die zacht
waren van zorg. Iets ongekend-teeders was om haar nu, zij wenschte niets meer.
Hem leek het, even, of ze sliep. Doch het trillen der oogleden verried haar en hij
zag toen wel, dat zij zich maar zoo hield. Dat had ze, achteraf beschouwd, al die
maanden gedaan: zich anders gehouden dan zij was. Hij gaf zich van het
teleurstellende in deze ontdekking nog geen rekenschap. Later eerst, toen Liesbeth
weder tegenover hem zat gelijk vóór dezen dag, zonder hem zelfs maar te herinneren
aan het meisje dat zij voor hem was geweest, deed zich zijn ervaring aan hem gelden
in dien grievenden vorm, scheen zijn voormalige vereering hem somwijlen een
bespotting en haar houding een bedrog.
Het kwam in hem op nu ongemerkt heen te gaan, haar den tijd te laten zich te
herstellen en terug te keeren in den avond op de wijze, welke zij zich zou uitvinden.
Achter haar stoel staande vergewiste hij zich nogmaals.... Met haar thans
hooggekleurde wangen leek ze een kind in koorts.
‘Wil je.... wat drinken?’
‘Ja,’ zei ze flauw, haar oogen opslaande en snel haar hoofd afkeerend van het
sprietend licht.
Hij haaide haar een glas water uit de eetkamer, bevredigde de kinderen en sloot
de tusschendeuren vaster aan elkaar.
Toen hij met het glas vóór haar stond en bukte, kwam ze overeind, greep het, dronk
schielijk in één teug.
En terwijl zij daar zoo zat, starend in de vlekkige duisternis der kamer, Emma's
salon, waar geen vuur brandde en de kroon uit zwart kristal stalen flitsen schoot,
waar aan den wand de bleeke Alpsee hing, elk ding haar bekend en toch
ongemeenzaam voorkwam, drong het langzaam ia haar door, dat zij gedaan had maar anders dan zij ooit gewild had of zou willen, en onbewust als in een droom wat ze, in heur ijlend ver-
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langen, bij tijden de eenige uitkomst had geloofd. Met heur vingers aan de slapen
bezon zij zich: was dit werkelijkheid? had ze, in haar onmachtige blijdschap, dat hij
daar stond, opeens in de kamer.... had ze het hem gezegd? En waarvan was ze zoo
dom gaan schreien?
.........................................................................
Langs de wanden schoof zijn schaduw. Haar oogen volgden hem, terwijl hij
gedruischloos omliep met het ledig glas en deed of hij iets zocht. Zij volgden hem,
heen en weer schietend in de stille kassen, fel en vrij, alsof zij zich niet bewust was
iets te wagen en volkomen kon vertrouwen op zijn breed-toegewenden rug.
Wat zou hij nu doen.... nu hij het wist.... misschien wist?
Gelijk in de dagen van Emma's ziekte bewoog hij zich tusschen de meubelen,
waakzaam en zacht als een zuster. Het zou wel rustig zijn eindelijk, indien hij het
nu maar wist!
Zij hoorde de kinderstemmen en het nuchter gerucht van borden en vorken in de
aangrenzende kamer, de geluiden van elken-dag.
En met een schok, alsof deze haar eerst volkomen tot bezinning brachten, ontstelde
haar nu deverraderlijke daad: deontijdige, schier onteerendeopenbaring van heur
innigst geheim, deinsde ze terug voor de gevolgen, onafwendbaar, beslissend, en
streng als een vonnis.
‘Frans,’ fluisterde ze, ‘'t is al over. Ik weet niet.... wat ik daar opeens had. Wat
deed ik eigenlijk?’
Hij naderde haar, beschaamd om haar, hij zag haar oogen als van een hond, die
misdreven heeft, en haar hulpelooze handen.... en toen vond hij den toon, den eenige,
die hen redden kon, haar en hem:
‘Wat je deedt? Mij danig laten schrikken, dat deedt je! Terwijl ik daar argeloos
het laatste stadsnieuws sta na te lezen.... Maar ik begrijp het wel, gedrààfd.... om niet
nog later thuis te komen! Wat zeg je?’
Ze glimlachte, zonder weerstand.
‘En zóó van de straat opeens in de warme kamer.... 't Was er buitengewoon warm....
En daar ging me de freule.... bijna van haar stokje.’
‘Was ik....?’ aanvaardde ze schier.
‘Nu, zoo ongeveer ja. Heb je meer zulke kuren?’
‘Neen,’ schudde ze eerlijk, te krachteloos om den halm, dien hij haar toestak, vast
te houden.
Monter had hij haar gevraagd of ze niet liever eerst wat wilde rusten, in plaats terstond
weer in het rumoer der kinderen met hem aan tafel te gaan? Hij zou haar dan heur
eten boven laten brengen? Willoos en erkentelijk, dat hij dit nu allemaal zoo goed
verzon, haar niet dwong, in de lichte huiskamer tegenover hem te zitten, was ze hem
gevolgd, terwijl hij bij twee treden tegelijk de trap opliep om het gas voor haar
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aan te steken. Toen hij echter zijn voet op de trap naar de zolderverdieping wilde
zetten, moest zij mede-handelen, hem weerhouden met de bekentenis, dat zij daar
niet meer sliep.
‘Zoo.... Ben je verhuisd?’
‘Ja.... ik dacht.... we kennen Dientje nog zoo weinig.... ik kan beter zelf bij de
kinderen gaan. Vindt je dat ook niet.... rustiger?’
Hij trad de kamer binnen en maakte licht. Daarin overzag hij vluchtig de nieuwe
schikking.
‘Of heb je liever, dat Dientje....?’ drong ze met een gelatenheid, die aan
onderworpenheid grensde.
‘Wel neen, waarom? Zoo is het immers ook best. Bevalt deze kamer je goed?’
‘Ja.... heel goed.’
Hij raadde haar wat te gaan slapen, er bijvoegend, dat hij na den maaltijd nog op
het kantoor werd verwacht en daar - je begrijpt, na zooveel dagen afwezig te zijn
geweest, - wel eenigen tijd noodig zou hebben om zijn zaken te regelen.
Zij knikte gedwee, hem vasthoudend en als het ware tartend met de oogen, die
strak bleven, alsof ze aldoor iets beangstigends zagen.
‘Dan ben je straks weer frisch.’
‘Ja.’
‘Beterschap.’
Hij ging fluitend.... Hij wilde, zelfs uit meelij niet, haar armen waan versterken.
Toen Dientje klopte, met het blad, waarop een bord stond en een glas roode wijn,
en - geen antwoord vernemend - de deur opendrukte, zag ze Liesbeth, nog altoos
met haar mantel aan, voorover op het bed liggen. Het meisje zette na een oogenblik
dralens het bord op de kachel en dekte de helft van de tafel met een servet. En daarna
draaide zij het gas lager en trok zacht de deur weer achter zich dicht.
Totdat de kinderen naar boven kwamen, lag ze zoo, zwaar en zonder gedachten.
Het vertrek van Frans en deze binnenkomst der kinderen, stilletjes op hun teenen,
sloot zonder tijdsverloop ineen, en daaraan wist ze, dat ze toch geslapen had.
Dientje droeg de kleine Emma, die dadelijk lachte toen ze Liesbeth, verward en
huiverig zich oprichtend in het bed, gewaar werd.
‘Blief, tante,’ zei Jantje, een sina's-appel ballend van het kussen in haar schoot.
‘Van het dessert,’ voltooide Zus, ‘en hoor's tante,’ zij blies op een
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soort mirleton, die als een lange slurf uit en in rolde: ‘dit heeft Pappa voor Fransje
in Parijs gekocht, en voor Emma....’
‘Een monicaatje,’ vulde Jan weer aan, hoewel hij een orgeltje bedoelde.
‘Maar dat mocht se niet mee naar bed nemen,’ zei Zus. Liesbeth streek zich met
de hand langs het voorhoofd.
‘Bent u niet goed?’ vroeg Dientje, met een beweging naar het ongeroerd bord.
‘Neen, wat duizelig. Neem dat maar weg.’
‘Mijnheer zei: u moest maar geen thee voor mijnheer bewaren.’
Ze wiesch zich, terwijl Dientje Emma uitkleedde, en maakte heur haar los en weer
op. Ze vond haar, met de kinderen gedeelde, kamer nu wel onvrij, het gebabbel om
haar heen onverdragelijk vermoeiend en de tegenwoordigheid der dienstbode
belemmerend. En ze leek haar op eenmaal een onvoordeeliger ruil tegen de verre,
veilige logeerkamer, waar ze haar eigen leven had geleefd, deze gansche verhuizing
- wat had zij gedacht er mede te bereiken! - een noodelooze omhaal. Afgetrokken
kuste zij de kinderen goeden-nacht en ging naar beneden. Zij voelde zich inderdaad
als een zieke, toen ze met een zekeren onlust, alsof daar eenig spoor van haar uitzinnig
optreden kon zijn achtergebleven, de huiskamer binnentrad. De tafel, waaraan zij
zich zonder omzien zette, de handen onder het hoofd, was afgedekt en lag nu bezaaid
met papieren, doosjes en touw. Het ronde orgeltje van Emma stond er tusschen. Door
haar vingers bekeek Liesbeth aandachtig het plaatje, twee diabolo spelende meisjes,
waarin het zwengeltje een willekeurig gat boorde.
Haar eerste plan: den volgenden morgen vroeg, vóór zij Frans had teruggezien,
het huis uit te sluipen met achterlating van een brief, liet ze langzaam glippen. In
woorden omgezet, zou het onwedersprekelijk en voor een ieder tastbaar, een
bekentenis zijn, terwijl nu toch nog....
Wat was er welbeschouwd gebeurd, dat zich niet voor meer dan één uitlegging
eigende? Had hij niet zelf haar de oogen geopend voor een verklaring, opbeurend
als een verontschuldiging? Indien hij waarlijk niet.... die mogelijkheid bleef, zij had
zich immer goed beheerscht, dit voorval stond op zich-zelf en verwonderde allicht
méér dan dat het overtuigde, indien hij waarlijk niet begrepen had, wat was er dan
veranderd bij gisteren? en hoe redeloos zou het zijn zich met een overijlde vlucht
moedwillig de gelukskans af te snijden? De onverloren gelukskanss.... Hij had den
arm om haar schouders gelegd, haar rug gesteund, terwijl zij water dronk. Daar,
achter die deuren - zij hief het hoofd - waren zij samen.... stil in de stilte, hartkloppend
in de schemering, waardoor zijn schaduw schoof.... Hij was wel heel lief voor haar
geweest. Misschien zou later dit, wat nu tusschen hen lag, blijken onontbeerlijk te
zijn geweest.... een stoot.... een begin?
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Mannen, een glimlach zweemde om haar mond, maar zóó even of hij alleen maar
langs haar lippen streek.... mannen hebben soms.... zoo iets noodig.
.........................................................................
Om tien uur telefoneerde Scheffer, dat het later zou worden op kantoor dan hij
gehoopt had, en dat Liesbeth dus onder geen voorwaarde op hem wachten moest.
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[XIV]
TOEN Frans Liesbeth den volgenden morgen aan het ontbijt ontmoette, vond hij
haar zoo natuurlijk-belangstellend in zijn reis en de verrassende thuiskomst, zóó
kinderlijk in haar schik met het sachet en de handschoenen, die hij voor haar had
medegebracht, dat hij een oogenblik zijn herinnering niet vertrouwde, zich weifelend
afvroeg of hij zich het kon hebben verbeeld?
Maar verder op dien dag kwam er in den klaren blik, waarmede zij zich dwong
hem aan te zien, een starre glans, als van iemand, die vreest op een leugen te zullen
worden betrapt, en haar vroolijkheid sloeg over gelijk een al te hooge stem.
Zij moest weg.... Het was noodzakelijk, dat zij in een andere, in haar eigen
vriendelijke omgeving, herstel zocht voor dit.... Hij beschouwde, - want aan toeleg
dacht hij allerminst - Liesbeth's overgevoeligheid als een tijdelijken waan, een
dwaling, welke slechts zijn medegevoelopwekte.
Wel, gaf hij zich toe, was er voor hem, nu zij niet meer uitsluitend als de tante
Liesbeth der kinderen zijn huis deelde, iets, als de dauw van een vrucht, van haar
afgegaan, een nauw-zichtbare en maar half-ontloken schoonheid, welke zij, zoodra
vreemde aandacht haar bedreigde, gelijk een naaktheid te verhullen placht; een
lieflijkheid, die door geen guller gaven, door geen oogenglinstering noch vrijen lach,
- hoe hel lachte zij bij tijden! - kon worden vergoed. En de lichte weerzin, welke
hem dan soms jegens deze vrouw, die niet meer freule van Landschot maar een
gansch andere was, bekroop, onderdrukte hij forsch met de trouwhartige beredeneering
van het vele lieve en goede dat zij, onverflauwd, gedurende een jaar bijkans, voor
hem en zijn gezin had over gehad.
Dat dit nu het einde moest zijn!
Was het zijn schuld? De schuld eener te argelooze genegenheid in een omgang,
die hun beiden te lang natuurlijk scheen?
Hij ging in zijn herinnering de dagen na, die achter hen lagen, tot aan het uur van
Emma's sterven, en elk luttel voorval betrok hij in dit nieuwe licht. Indien hier van
schuld sprake kon zijn, ja, dan was het de zijne, van hem, die haar riep.... Uit goedheid
kwam ze; nu, door zijn ondank, moest ze gaan. De zorg hoe het haar, zonder woorden,
barmhartig te doen verstaan, woog hem zwaarder eiken verbeurden dag.
Het werd een zóó diep bedekte strijd tusschen haar angstigen onwil en zijn door
deernis ondermijnden wil, dat soms de monden lachten en de oogen in elkander
straalden, terwijl de huiverige zielen wegkrompen voor elkaar.
Hoewel hij den groven opzet verfoeide, ging hij eenige avonden achtereen uit,
onder een voorwendsel, terwijl zij, alleen, aan de groote tafel in de huiskamer zat te
naaien.
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Doch dan vond hij thuiskomend haar nog op denselfden stoel, gebogen over een jurk
van Zus of een kous van Jantje, en met scherpe groeven langs den neus. Dan vertelde
zij hem uit de courant, die voor haar lag, van de kamerdebatten of van verplaatsing
en promotie bij de rechterlijke macht, waarin zij als een vriend belang leek te stellen....
En dikwijls moest hij nog zijn toevlucht nemen tot wat goedkoope scherts om haar,
die van geen eindigen wist, zoo'n onverbeterlijke plakster! naar boven te drijven.
Bovenal verontrustte hem in deze onberekenbare dagen, waarin het doelwit niet
te treffen en de oplossing al verder verwijderd scheen, een afspraak met Josine Pont,
de gewezen mevrouw Rupke, welke, de Paaschdagen in Arnhem doorbrengend, een
voor-den-middag over komen zou.
In haar overspanning, die den geest verlicht, zou Liesbeth vermoeden.... nu reeds
gelooven misschien....
Als een schoolknaap vreesde hij het oogenblik, waarop hij zijn huisgenoote met
dit bezoek in kennis zou moeten stellen.
De tulpen vlamden in den tuin. Het vorig voorjaar, hoe lang leek dat geleden! had
Derk op last van Mama een mand vol van de Hoven gezonden. Thans kwam er niets;
en Liesbeth versierde het huis met het weinige, dat het eigen erf opleverde. In het
neventuintje kroop het onkruid door de paden, er lagen omgewaaide heesters in een
wildernis van klimop-loten en rotte blaren.
Sidonie's halsstarrig verzet tegen elke poging tot toenadering, de brieven
daaromtrent tusschen haar, haar man en de ouders, door bemiddeling van Mr. Scheffer
gewisseld, veroorzaakten tusschen Liesbeth en hem herhaaldelijk een heftig gesprek.
Voor Liesbeth was heur zuster's lot nog slechts een aanleiding om, met neergeslagen
oogleden en hartstochtelijk trillende stem, haar, en ieder's recht op geluk te bepleiten!
Hij wederlegde kalm, redelijk, liet haar eindelijk, de prikkeling van eiken tegenstand
duchtend, alleen aan het woord.
Liesbeth streed haar strijd met alle wapenen. Geen misgreep telde ze, geen
teleurstelling fnuikte haar. Heur wil was haar kracht, haar liefde een machtig geloof,
dat den hemel opeischt. Daarbinnen wilde zij! Indien de eene sleutel niet paste, nam
zij den andere, en een derde. Duizend middelen lagen er gereed om te bereiken!
Nu tastte zij niet meer angstvallig in den blinde, haar intuitie greep toe, versmaadde
er niet een!
Op een avond, nadat ze, met de kinderen een touw-spelletje spelend, Frans in
scherts gedwongen had, het spinsel uit haar vingers over te nemen, om met één
brutalen slag zijn handen en de hare te knevelen in één knoop, deelde Scheffer haar
mede, plotseling en terloops, dat zijn

Top Naeff, Voor de poort

277
schoonzuster een dame voor hem op het spoor was. Ook dit weerstond ze.
Lachend, hoofdschuddend, haar vingers vezelend het touw, dat ze nog in de hand
hield, plaagde ze:
‘Weer een weduwe van een scheepskapitein van middelbare leeftijd?’
‘Ik weet nog niet wie ze is,’ gaf hij rustig terug, zich verwerend met zijn blik,
‘maar Marie schrijft, dat ze haar heel geschikt lijkt.’
‘Dat lijken ze allemaal uit de verte!’ Haar lach kraste en over heur polsen sneden
witte striemen van het aangeschroefd koord.
‘Ja, natuurlijk, het is altijd een tref....’
‘En dan komt er weer een noodkreet: Liesbeth keer terug, want alles loopt in het
honderd!’
‘Ik hoop, dat ik dat.... niet van je zal behoeven te vergen,’ zei hij langzaam en met
zulk een zachten ernst, dat ze haar knieën voelde beven, terwijl heur mond doorlachte:
‘En wanneer zal zij haar entrée maken?’
Hij zag nu ook haar handen, met het touw.... Ze deerden hem diep.
Zwakker glimlachte hij thans ook:
‘Dat wou ik juist eens met je bespreken.’
‘Op een ander oogenblik dan! Wat? Ik moet nu Jantje's knie verbinden, hij is tegen
de stoep gevallen, nogal leelijk.... het is gezwollen.... Morgen zal het wel blauw zijn.’
Als een ree aan zijn vervolgers ontsprong ze hem.
‘Dat moest je nu niet doen,’ pruilde ze een paar dagen later en op een geheel anderen,
zachten vleienden toon, terwijl ze in een witte, doorschijnende blouse naast hem
drong en haar neergeslagen blik hechtte aan de plek op tafel waar, een oogenblik te
voren, een brief had gelegen met het postmerk Utrecht.
‘Wat?’
‘Daar nu al, uit allerlei onmogelijke overwegingen, een vreemde inhalen. Dacht
je, dat dat lief was.... mij, na alle moeite en zorg.... o, ik laat er mij niets op voorstaan,
maar je moet het toch inzien, mij.... terwijl ze me nog zoo slecht missen kan.... het
kleintje af te nemen!’
‘Maar kind.... het is toch geen willekeur! Eindelijk moet er, - zooals in alle dingen,
die tijdelijk zijn - een regeling getroffen worden.’
‘Waarom?’
‘Waarom?’ De vraag, onmiddellijk sluitend aan hun beider heimelijkste gedachten,
overrompelde hem, doch de weg, welke hij nu met haar gaan moest, de wijde weg
der simpelste onbevangenheid, rolde zich terstond voor hem uit:
‘Wel, omdat je ouders nu in de eerste plaats recht hebben op.... een dochter.’
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‘Niemand heeft recht op mij!’
‘Goed, maar je zoudt de oude menschen, die zóóveel te verwerken hebben gehad
in deze winter, toch niet meer.... onnoodig verdriet willen aandoen. wel?’
‘Ik heb recht op mezelf! En wanneer ik nu liever hier bij het kind blijf. waar ik
iets doe.... waar ik nuttig ben....’
‘Daar zou je ook nuttig zijn.’
‘Of.... nuttig.... nuttig.... dat woord bedoel ik ook niet. Het is toch een zonderling
begrip, dat een meisje.... als ze niet trouwt, nooit gemist zou kunnen worden, terwijl
Sied op haar achttiende jaar.... net of het dan vanzelf spreekt.’
‘Dan,’ herhaalde hij strak, tot het uiterste bevreesd in dit verband illusies te voeden,
en daarin weer angstvallig wikkend of niet de luchtige toon, waarmede hij den zwaren
zin ontzenuwde, te moordend kil op haar zou inwerken: ‘dan is het een levenskwestie.’
Zij liet zich niet knauwen! Ontoegankelijk voor zijn eisch of wenk, doof en blind,
slechts op lijfsbehoud beducht, klampte zij zich aan het huis. ‘Dat is het hier....
gewéést,’ zei ze spits, alsof ze hem wederom ving op een onachtzaamheid, ‘toen
kleine Emma.... haar moeder verloor.’
Even vluchtig als zijn toon was de hare geweest, maar de geangelde woorden
gonsden om zijn hoofd. Een drift ze van zich te slaan gistte in hem, even, en in dit
onbeheerscht moment ontsprong hem een korzelig: ‘jawel, jawel,’ dat haar, wreeder
treffend dan al het voorgaande, de tranen in de oogen dreef.
Zij spatten op, vol en rond als kindertranen, en terwijl zij zich afwendde om ze te
verbergen, ontroerde hem deze plotselinge inzinking, - alsof hij met een zwakkere
gestreden had, en zij nu lag - weer zóó, dat hij spontaan haar afhangenden pols greep,
haar met een ruk omtrok....
Hij voelde de siddering, die door haar lichaam sloeg, hij zag den glimp van
ontstellende verrukking breken door haar tranen, en haar krampachtigen mond zag
hij opensnakken....
Hij had haar in zijn troostende armen willen nemen, haar willen streelen met
vingers vol deernis, hij had haar willen trouwen uit erbarmen, indien hij vrij ware
geweest. Haar knieën raakten aan de zijnen.... haar adem...
Uit zijn open hand gleed langzaam haar koude pols.
En iets heel anders dan hij had bedoeld te zeggen, zei hij: ‘Begrijp me toch goed
Lies, het is niet omdat ik je niet graag.... nog wat hier zou houden.... En denk toch
nooit, dat ik je niet dankbaar ben.... voor het behoud van het kind in de eerste plaats....
innig dankbaar.’
Met een snik stoof ze de kamer uit.
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Dien nacht hoorde Scheffer haar, zoo duidelijk alsof zij naast hem lag, ritselend
woelen in haar bed, zuchten en telkens even hoesten. Hij bemerkte toen, dat de
tusschendeuren niet aaneensloten. Hij kon er met de hand bij en schoof ze dicht.
En den volgenden morgen zei hij haar, kort en zakelijk, terwijl hij zijn jas aantrok
om naar het kantoor te gaan: dat mevrouw Rupke - Pont heette ze thans weer - die
in het land was, Zondag, den eersten Paaschdag, bij hen zou komen koffiedrinken.
Of ze daarop rekenen wilde.
.........................................................................
Toen ze weer wist waar ze was.... in de gang.... en wat hij gezegd had, kon ze
slechts vinger voor vinger haar vuist losmaken van het kapstokkleed waartegen ze
stond. En in haar wrang gezicht voelde ze, als bij warme druppels, het bloed
terugvloeien.
***
Paschen! De zon scheen, er was herleving in de lucht. Liesbeth liep, gevolgde
door de kinderen en toegejankt door Pluto, in den opgeharkten tuin en plukte
klimopblaren voor een vruchtenschaal.
Sedert Frans haar mevrouw Rupke's komst had aangekondigd, vervulde zij haar
taak als in een verdooving, starend over de dagen heen tot aan dien eene, waarop
haar liefde zou worden terechtgesteld, of onverhoopt begenadigd.... En hoe dichter
deze naderde, hoe meer zij er het wonder van verwachtte. Wie op het ergste is bereid,
heeft niets te verliezen, iets wellicht te winnen, en dat iets gedijde in de rust dier
aanvankelijke gelatenheid tot de verlossende kans, dat op den eersten Paaschmorgen
zou blijken hoe grondeloos diep haar van angst gespitste jaloerschheid had geboord
in een ledigen put.
Zou zij vergeefs zoo innig hebben bemind? Zou niets daarvan zijn overgevlamd!
Het kon niet zijn! Waarop verliefde Dick Maton, wat bekoorde van Geuns in haar,
en waarom was Menno eens begeerig naar haar kus, indien zij dan niets bezat wat
een man, den man dien zij meer gaf dan eenig ander, tot wederliefde bewegen kon!
Was het dan niet mogelijk met liefde liefde te wekken, te vermurwen!
Wellicht.... op den langen duur. Liet deze lentemorgen haar dóór.... dan.... dan
stond zij, sterk en onvervaard, weer voor het licht verschiet.
De hyacinthen langs den grasrand roken rijp en zoet, een wellust van kleuren en
geuren, die Liesbeth nauw verdroeg. Zus raapte de gevallen kelken op om ze aan te
rijgen. Ze drukte haar neus in het kommetje harer handen:
‘Ruik eens tante.’
In het voorbijgaan vooroverbukkend, knikte ze. En later dacht ze hoe
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het kwam, dat de geur welken de een geniet, den ander tegenstaat.... Raadselachtig,
als de voorkeur van mensch voor mensch.
‘Stil Plutor!’
Door haar dun wit kleed met het openrankend borduursel blies de wind, die frisch
bleef. Heur haar vlokte verguld.
Aan het doorjanken van den hond vermoedde ze reeds, dat Frans was thuis
gekomen, en even later hoorde ze de schelpjes achter de serre knappen. Zij wendde
zich af en nam den schijn aan verrast te zijn, toen hij haar riep:
‘Ik ga naar de trein. Is er een rijtuig besteld?’
‘ja.’
‘Tot straks.’
Hij deed zeer opgewekt. Van het oogenblik af, waarop hij Josine's naam, in het
verband der klemmende verwachtingen, tegenover Liesbeth had uitgesproken, voelde
hij zich vrijer, minder afhankelijk van haar tegenwoordigheid, en gerustgesteld door
haar houding, welke, nadat hij dien morgen eenigszins schoorvoetend van kantoor
naar huis was teruggekeerd, zelfs geen bevreemding ten opzichte van het
aangekondigd bezoek verraden had. Wanneer zij het nu zóó, geleidelijk, begrijpen
ging, den tijd vond het te verwerken, onbespied, en zich los te maken, langzaamaan....
Zou dit niet ver verkieslijk zijn boven - wat hij zich onder den eersten indruk als een
plicht jegens hen beiden, jegens hen drieën, had voorgesteld - haar plotseling te willen
genezen met der waarheid naakt geweld? Heur in den aard zoo zachte, slechts door
de omstandigheden verwrongen natuur maakte beducht.... Met voorzichtige
vriendelijkheid en geduld.... Hij wist een lichten, vroolijken toon te vatten tegenover
haar als tegenover zijn kinderen, hij doelde niet meer op haar vertrek en dekte zich
met scherts, zoodra zij met een vraag, die naar de onzekere toekomst wees, het waagde
hem te polsen. Doch dit kwam al zeldzamer - en dan leek het meer toeval dan
bedoeling - in een gesprek zoo voor, alsof ook zij maar liever dom bleef. Hij ontzag
haar niet, ging 's avonds uit zonder zich te verontschuldigen of haar rekenschap te
geven, en sprak over mevrouw Pont zonder terughouding.
Bij mooi weer nam hij 's middags vroeger vrij van het kantoor en noodigde Liesbeth
met hem, de twee oudste kinderen en den hond, een groote wandeling te maken,
dwars door de velden. Met zware schoenen en verwarde haren stapten ze dan.... En
zij vermoedde niet, terwijl ze, moe en vertwijfeld, tusschen de kinderen meeliep, hoe
een voldoening het hem gaf haar schrale wangen te zien opblozen in den wind, heur
haar te zien waaien. Zij moest er overheen komen! Niet door het leed te ontvluchten,
maar door het te weerstaan. En hij wilde haar helpen, als een goed vriend.
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Liesbeth keerde met Zus in huis terug en overzag de gedekte koffietafel, welke zij,
om zich dien voorsprong op de vrouw, die slechts gast zou zijn, niet te laten ontgaan,
met het recht der meesteresse verfijnd had toebereid.
En toen zij het rijtuig hoorde aanrollen, ging zij, den glimlach der verwelkoming
om de lippen, mevrouw Pont tot aan de voordeur tegemoet....
Zij was niet meer mooi.
Dit allereerst nam ze in zich op. Een groote vrouw, met open, vol, door zeer zwaar
haar gekroond gezicht. In dit haar verschikte ze, nadat Liesbeth haar
blauw-gevleugelden hoed had aangenomen, een zwart gitten band, waartegen een
nest van geelblonde kokertjes opdrong. Terwijl ze, met heur blanke armen omhoog,
de vingers liet spelen door het licht gekrul, voelde Liesbeth, met haar natuurlijken
afkeer van het overladene en wulpsche, zich als van een last bevrijd. Neen, deze
vrouw kon Frans nooit bestemmen voor de moeder zijner kinderen! Haar oogen
zochten hem, die, om hen te halen, uit de kamer verdwenen bleek, en ze had, indien
hij op dat oogenblik weder ware binnengetreden en, met haar, de eng-omkleede
gestalte had zien werken voor den spiegel, tot hem kunnen glimlachen met
verstandhouding. Neen, neen toch!
Mevrouw Pont nam, al vóór Liesbeth haar noodde, plaats in den lagen armstoel,
waarin Frans, op dien wazigen avond, Liesbeth had neergelegd. En terwijl zij, de
beenen kruisend, aldus naar haar opzag en begon te spreken, kneep ze heur oogen
als tegen den lichten einder, hetgeen haar gezicht op eenmaal verfijnde en vol
geheimen maakte.
‘Ik ben heel blij,’ zei ze sleepend, met uitheemschen tongval, ‘dat ik u hier nog
tref. Frans vertelde mij zooveel van de lieve fee, die hem in alle treurigheid tot zoo
groote steun is geweest.’
Liesbeth, ontdaan door de verandering in het gezicht tegenover haar, dat plotseling
onherkenbaar verschilde van het vorige, onder den hoed in den spiegel, verroerde
geen lid. En terwijl de vreemde stem haar omsluierde, bleef ze zóó, sprakeloos, met
angstige gevouwen handen voor de andere staan.
‘En wat een satisfactie voor u Emmaatje in het leven te hebben behouden! Al was
het dát maar alleen wat u voor hem deedt.’
‘'t Was niets....’ verweerde zich Liesbeth, zonder aan den wenk om te gaan zitten
gevolg te geven, en als moest zij door onbepaald verzet Frans verdedigen tegen deze
vrouw, die, met het gemeenzaam noemen der namen, beslag leek te leggen op hem
en het kind.
‘Dat zegt u, maar wij weten beter! Uw eigen belangen en uw mooi landhuis - ja,
daarvan kreeg ik ook al de enthousiaste beschrijving! - moest u er toch tijdelijk aan
opofferen.’
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Frans kwam binnen met de, door Dientje gekleede kinderen. Zus, den hyacinthen
armband wijd om haar pols, liep vooruit, de jongens werden elk aan een hand van
hun vader vertoond.
Liesbeth week achteruit om hun ruimte te maken; zóó ver week ze terug, alsof zij
zich opzettelijk onttrok aan de kleine groep, die een muurtje vormde om de vreemde
gast. En haar lippen openden zich als voor een kreet, toen deze, met een gebaar van
hartstochtelijke teederheid, de kinderen, alle drie tegelijk, in haar armen sloot.
Doch terstond beheerschte zij zich en naderde opnieuw den voorgrond, zich
voorhoudend als een plicht: haar plaats in dit huis te bewaren. Achter de lichtgebogen
ruggen drong ze, en over de kinderschouders neeg heur hoofd in schijn van
bewondering voor wat mevrouw Pont pakte uit de groote tasch van goudbrocaat en
uitstalde op haar schoot. Zij voelde iedere beweging stroef, alsof haar ledematen
haperden, en heur tong genageld lag.
‘Een heusche zilveren broche voor Zus, een Z. met pareltjes, o kijk! En dit.... voor
Franzeman! Neen! Een tuf-tuf!’
De kinderen, na de eerste uitroepen, werden stil van opgetogenheid.
En in die stilte bukte Frans dieper over zijn petekind en fluisterde: ‘Daar mogen
jelui mevrouw wel eens een extra zoentje voor geven.’ En weer opende de vrouw
haar armen wijd....
Liesbeth ging naar de suite en verschikte er iets op het buffet. Elk voorwerp, dat
onder haar dwalende handen kwam, verzette zij. En intusschen verstond zij ook op
dien afstand woordelijk wat de donkere stem, met het indringend accènt, loom en
droomerig verhaalde....
De kinderen droegen het nieuwe speelgoed van de eene kamer in de andere.
‘Wil u dat, tante?’
Het was Zus, die, warm van haar handje, Liesbeth den armband van hyacinthen
bood.
‘Wel neen, Zus!’
De kleffe klokjes, aan den groezelen draad, bengelden al om haar pols, zij rook
den verlepten geur.
‘Hij is voor u.’
De zon scheen in de glazen op het buffet, penseelde zilverlicht de, uit de kam
terugsprietende, jonge haartjes rond het geheven kindergezicht. Zenuwachtig streek
Liesbeth's hand, waar voor het eerst dien dag Emma's ring aan schitterde, en waar
nu ook de kleurige bracelet omsloot, langs die tintelzijden haartjes:
‘Dan.... dan dank je wel, hoor.’
‘Hoe vind u het broche?’ vroeg Zus, met haar vinger onder haar kin.
‘Mooi!’
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‘Wat zie ik,’ riep Frans, uit de andere kamer op de tafel toeloopend, ‘heb je voor de
kinderen laten dekken?’
‘Voor de twee oudsten.... ik dacht....’
‘Neen, alsjeblieft niet! Wil je die borden laten wegnemen? De kinderen kunnen
vandaag met Dientje boven eten.’
Beschaamd, als op een ingrijpende fout in de haar toevertrouwde leiding van den
dag betrapt, nam Liesbeth zelve de spreukebordjes en de kroezen van de tafel en
schoof de drie overblijvende borden weder uiteen. Door heur neergeslagen wimpers
zag ze Frans naar het salon terugkeeren en daar zijn jongsten zoon, welke mevrouw
Pont's tasch aan de lange gouden leidsels voorttrok, beuren op zijn knie. En intusschen,
hoewel zij geen tegenwerping had gemaakt, overlegde ze, oproerig en zwaartillend,
hoe aan zijn wensch, in verband met de bezigheden der meiden - Anna, die desnoods
Fransje alleen bij zich in de keuken duldde, doch niet de kinderen alle-drie, terwijl
Dientje, dat begreep Frans toch wel, binnen dienen moest, - redelijkerwijze te voldoen
zou zijn. Indien zij zelve eens, onverschillig-weg, opperde: wel met de kinderen
boven te zullen eten? De vondst, waaraan een zweem van martelaarschap kleefde,
bekoorde haar. Wat ze dan zeggen zouden, hij en dat mensch! Hoe ze zouden kijken!
Doch onverwijld verwierp zij den ongerijmden inval, die haar vernederde en de
anderen vrij spel liet. Of.... dit bleef toch mogelijk.... indien er niets was tusschen
hen beiden dan het spook harer bitterste verbeelding....? En ze sidderde voor de
beleediging, welke zij hem dan zou hebben aangedaan!
Mevrouw Pont speelde met Fransje; zij liet zijn bloot beentje, dat uitstak over
Vader's knie, dansen op haar blanke, platte hand.
‘En wanneer krijg ik de baby te zien?’
‘Straks, zoodra ze wakker wordt. Liesbeth, hoe ver is het met de koffie?’
‘Dadelijk.’
‘Dan jelui opgemarcheerd, vlug! Lies, bel je even?’
Achteloos liet mevrouw Pont de teleurgestelde kinderen aftrekken, terwijl Liesbeth,
fluisterend wondere beloften in Jantje's oor, hen voortdreef naar de keuken.
Toen ze, mismoediger nog door Anna's onwilligheid, in het salon terugkwam,
vond ze Frans en zijn gast opgestaan, en in den hoek bij het raam in gesprek.
Luider vroeg Frans: ‘Dus je kunt stellig niet blijven eten?’
Het antwoord ontging Liesbeth, wijl zij dadelijk, zonder op te zien, rechtsaf keerde
naar de huiskamer.
Zij bleven nu met drie.... Zelfs niet toen Emma nog daar zat, op de
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plaats welke haar toebehoorde, had dit getal der pijnlijke onevenheid Liesbeth gedrukt
als thans.
Zich met een ruk verheffend boven zichzelve, haar, en hem, wierp ze het hoofd
in den nek, trad over den drempel en noodde hooghartig als aan haar eigen disch:
‘Mag ik u dan maar verzoeken, Mevrouw? Frans....’
‘Heel graag,’ draaide mevrouw Pont op heur hooge hak, ‘heel graag! O, wat ziet
die tafel er lief uit!’
Frans knikte Liesbeth toe, hartelijk, alsof hij zeggen wilde: met waar, ik heb haar
niet te veel geprezen, terwijl de bezoekster, met glijdenden blik langs het portret van
Emma, dat achter haar stoel hing, zich zette.
Zij zaten wijd aan de tafel zonder kinderen. Liesbeth, op de plaats der huisvrouw,
met aan haar linkerhand het koffieblad, schelde om het voorgerecht.
Frans vroeg, of het niet tochtte, daar de serredeur half open stond.
‘Mij hindert het niet,’ zei mevrouw Pont.
‘De wind blijft nog koud.’
‘Ja, dat wel.’
Leunend op haar bloote elleboog liet zij een vaasje met violen, dat naast haar bord
stond, walsen tusschen heur achteloos afhangende vingers. Zij hief het naar den neus,
die kort was en fijn, de oogleden loken zwaar en ze ademde. Toen zij ze opsloeg
naar Liesbeth voelde deze, buigend over het koffieblad, zich als door zoeklicht
beschenen.
Anna diende.
Met inspanning bepaalde Liesbeth haar gedachten bij wat zij te verrichten, in te
schenken en door te geven had, terwijl de beide anderen praatten. In een gesprek,
dat over Parijs en de herinnering aan een muziekavond aldaar vluchtig heenliep,
trachtte Scheffer, Liesbeth's deugden tegenover de andere vrouw in bijkans kwetsende
goedhartigheid opvijzelend, haar vruchteloos te betrekken:
‘Je moest freule van Landschot eens Fransch hooren spreken, dat verbetert haar
geen Parisienne!’
‘Ja?’
‘Haar Mama is een Française, een allerliefste oude dame, daar zou jij, wed ik,
éprise van zijn, Jopie.’
‘Als jij het wedt zal het wel waar zijn,’ plaagde mevrouw Pont nu al gemeenzamer,
terwijl zij haar schouders introk en de sterke witte tanden, die in de bovenkaak niet
aan elkaar sloten, hoog ontblootte. De oogen lagen nu weer in een schacht van donkere
wimpers verscholen, spiedend.
Neen, mooi was ze niet, en vooral niet jong, kansrekende Liesbeth; grof en.... als
vrouw, ouder dan Frans.... Maar wat beoogde zij met dit bezoek, indien er mets
tusschen hen bestond dan oude vriendschap,
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gebleven uit den vertrouwelijken omgang van raadsman en cliënte? Dreef deze
betrekking zuiver en alleen haar naar het vergeten stadje, waar het stof van haar
huwelijksleven omstoof? Of had zij.... zij onafhankelijk van zijn gevoelens.... een
dieper doel?
‘En hoe maakt het uw zuster, mevrouw van Reenen?.... neen dank u, geen brood
meer. Ik hoorde, dat zij zenuwzwak was?’
Elke vraag verschrikte Liesbeth door de promptheid, waarmede zij haar gewerd.
Zij vertelde stug het noodigste, zich verwonderend, dat mevrouw Pont, welke van
zooveel geringere belangen op de hoogte bleek, van Sidonie's omstandigheden eerst
bij haar komst in Holland zou hebben vernomen.... En deels om het gesprek op te
houden, deels uit onberedeneerden drang deze raadselachtige vrouw met haar verleden
te confronteeren, stelde zij nu vragen:
Of mevrouw Pont haar zuster persoonlijk gekend had vroeger? Of zij hier lang in
dit stadje had gewoond? Immers, boven het kantoor van Frans, op de Groote Markt?
Mevrouw Pont antwoordde vlot, sprak over haar vorig leven, haar voormaligen
echtgenoot en de ontbinding van hun huwelijk, zakelijk en onaangedaan. En terwijl
zij dit deed, eenvoudig en zonder spoor van bitterheid, als had zij vrede gesloten met
dit leed, zag Liesbeth, tot wie zij zich voornamelijk wendde, Frans onrustig worden
en, als door herinnering bewogen, met bezorgdheid naar de spreekster zien. En de
vrouw, alsof zij hem voelde, keerde met een paar onverschillige woorden langzaam
het hoofd van Liesbeth af, en in haar thans wijd geopende oogen smolt een vonk.
Het was of er vuur kruiste voor Liesbeth's verglaasden blik.
Toen kwam Anna binnen en zette de dessertbordjes rond. En nadat ze was
heengegaan, Frans de serre-deuren had gesloten - want met het in- en uitloopen der
dienstbode tochtte het nu toch - en Liesbeth werktuigelijk de vruchten doorsneed,
vroeg mevrouw Pont, het kanten kleedje van onder haar vingerglas bekijkend op
haar hand, en op volkomen natuurlijken toon: hoe freule van Landschot het sachet,
dat Frans voor haar meebracht uit Parijs, gevonden had?
‘U weet niet,’ zei ze lachend, ‘wat ons dat een hoofdbrekens heeft gekost eer we
voor allen geslaagd waren! Pasten de handschoenen?’
‘Ja.... heel goed.’
‘Ik meende al, dat Frans zich in het nummer vergiste, zóó klein! maar nu ik uw
handjes zie.... Wat een mooie marquise hebt u daar aan. Mag ik eens zien?’
Snel, als kon hij haar worden ontnomen, legde Liesbeth haar andere hand op den
ring.
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Mevrouw Pont trok haar arm terug; ‘pardon’ zei ze.
Met haar oogen naar het portret van Emma.... Emma, haar bond. genoote nu tòch,
fluisterde Liesbeth:
‘Hij was van haar.’
Frans Scheffer tikkelde met zijn mes op den rand van zijn bord, mevrouw Pont
verschoof....
Nauw-hoorbaar vervolgde Liesbeth, dezen angstigen triomf willend met heur
laatste bevende kracht:
‘Frans gaf hem mij, op Oudejaarsavond, omdat....’ Ze stokte.
‘Aan wie zou ik hem liever hebben kunnen geven,’ voltooide hij mat, het mes
neerleggend.
Nadat zij de koffie had ingeschonken, stond Liesbeth op en ging, onder voorwendsel
het kind te moeten helpen, naar boven.
Het was haar onmogelijk nog een minuut langer te blijven, wachtend als op het
doodelijk teeken.
Was het waar.... was het waar?! Zij had het kunnen uitgillen, terwijl ze daar stond
en haar stoel aanduwde, wetend dat zij hen nu samen liet in den rook der opgestoken
sigaretten.
En met niets dan dit beeld voor oogen, liep ze als in slaapwandeling de trappen
op, de eerste trap en de tweede, snel- en doel-zeker, niettegenstaande den afwezigen
geest.
In haar oude kamer, onder het dak, waar het donker was en koud, trok ze het
rolgordijn op en opende het raam. En ze dacht, of eigenlijk werd het geen gedachte
maar de theatrale zucht harer houdinglooze ziel, dat ze nu naar beneden moest
springen! Dan hadden ze, daar vóór de serre, een verstijvenden schrik.... iets
afschuwelijks, om nooit te kunnen vergeten. En dan was het uit.
Ze trad duizelend terug.
In de onbewoonde kamer lag een laken strak over het bed, en een wit kleed, dat
als een berg van ijs in den spiegel weerkaatste dekte het vaatwerk op de waschtafel.
Voor dat bed had Cor gestaan met de kaars, haar aan den arm geschud....
spookwit.... en geen geluid.... Was ze toen blij geweest? Blij, met den dood? Neen,
neen! Of.... heimelijk.... zóó diep verholen dat ze het zelf met wist.... toch? O, maar
dan was dit, wat nu misschien gebeuren ging, gebeuren moest om de rechtvaardigheid
van het lot.... de wraak!
Met wringende handen week ze terug van het bed, snikte stuipachtig van angst en
ontzetting in den versten kamerhoek. En dit driftig-droog uitsnikken, deze overgave
met meer hartstochtelijkheid dan zij in werkelijkheid bezat aan het opgekropt leed,
het groot gebaar van wanhoop, dat
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het hare niet was, maar haar als het ware werd geleend in dezen toestand, verraste,
en voldoening schonk, bracht verlichting en bedaarde haar.
Het wás nog niet waar!
Zij daalde even snel en onbestemd als zij gekomen was, trad de kamer in, waar
achter de neteldoeksche gordijnen kleine Emma sliep, en verwijlde daar weder voor
het raam, besluiteloos en in gissingen verdiept.
Door het kronkelpad van den tuin kruide Jan Fransje. Dan moest Zus, die ontbrak,
binnen zijn, in de suite of de serre.... De klokken luidden voor de namiddagkerk....
Onder den bolderenden wagen jankten de wielen. Fransje keek op en ze wuifde naar
hem.
Als ijsschors schitterde in de zon de ring aan heur hand. Opzettelijk ving ze de
stralen er in op. Negen steen en, negen diep-lichte, kleur schietenden
doorschijnendheden, in een raat van kartelig goud.
Zij had hem nog nooit zoo bezien. Een rijke, kostbare ring.... alleen zoo zwaar aan
haar hand, als een vreemd gewicht, dat ze sleepte....
‘Jan! Jan! niet zoo wilt rijden!’ Liesbeth tikte den brillanten stempel aan het glas.
Maar Jantje, niet-hoorend, rende met kar rond het grasperk, slingerde, zwaaide....
haar volle vuist trommelde nu: ‘Niet doen! Jan! Daar!’
Een geschrei, dat door de ruiten drong; Fransje, uitgewipt, beet in het zwarte zand.
Doch, terwijl Liesbeth een beweging maakte om naar beneden en ter hulp te ijlen,
Emma in haar wiegje ritselend ontwaakte, liep uit de serre al mevrouw Pont toe,
hurkte bij den armen passagier, wischte met haar zakdoek zijn tranen en zijn vuilen
neus, kuste hem, suste, kuste hem nog eens, en droeg hem in haar armen, aan heur
breede borst in huis.
Waar was Frans, of Dientje! Wat behoefde zij....!
Op dien afstand, blond in de zon, en met het kind in de armen, was ze.... toch wel
mooi. Gelach klonk op uit de serre....
Maar waarom, - maakte zich Liesbeth los van het venster - talmde ze hier dan ook,
liet die andere treden in haar recht!
Ze nam Emma uit de wieg, wierp de witte spons in het water. En haastig begon
ze nu het moederwerk van eiken dag. En toen het kleine fijne dotje weer zoo lief
deed, praatte ze er ook tegen, stilletjes, net als altijd, alleen een beetje
zenuwachtig-vlug ditmaal: ‘Gauw de flanellen nachtpon uit en de zijden jurk met de
slakkenhuisjes aan. En dan de kousen, één been, andere been.... en een lintje in ons
haar.... wacht maar, wij zullen ons ook eens mooi maken.... hola, strik niet omvallen....
En nu de witte schoenen nog.... een dekentje over de bloote bol. Een, twee, drie,
klaar is ze!’
Eerst bewoog ze de kruk van de voorkamerdeur, opende een kier, trok het kapje
van Emma's kuif, als om den kleinen schat ineens, verbluffend
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te onthullen, kuste haar zachtjes, en hield het vrachtje om den hoek.
Maar er was niemand.
‘Mijnheer en mevrouw zijn in mijnheer's kamer,’ zei Dientje, die de tafel afnam.
In den tuin speelde Zus met de broertjes: Vader ik kom op jouw kasteel.
Liesbeth slikte, in beraad.
Toen, met een onverschillig gebaar, reikte ze het kind aan Dientje.
‘Och breng jij dan even Emma bij mijnheer.’
.........................................................................
Naast de half-ontruimde tafel stond ze, en staarde naar het spel der kinderen. Ze
nam een tafelschuier op en streek de haren tegen de vleug.
Als het zoo was.... Een machtelooze schaamte overtoog het leed. Als het zoo was,
wat bleef er dan van haar, die zijn huis had gedeeld, zijn kinderen had bezeten, die
zich aan hem geboden had in honderd heete nachten.... In dien éénen, afschuwelijken,
toen hij de deur had dichtgedrukt!
Dan moest ze weg.... dan wilde ze weg....
En nog eenmaal het onzekere overziende als een vonnis zonder gena, wist ze, dat
dit het onoverkomelijkst zou zijn: hem te moeten missen, hem en de kinderen, en
het huis, alles, een dag, eiken dag, altijd.
Een sluwe lach kromp over haar gezicht. Dit kon ze, wanneer ze wilde en sterk
was en slim.... nog ontduiken. Indien zij, naast de andere, zich handhaafde als de
vriendin.... Waarom zou zij dan niet blijven mogen, tot aan den laatsten dag, over
weken, over maanden, nog wel een jaar misschien.... Zoo onbarmhartig haastig nam
toch nooit de tweede vrouw het geluk der eerste in vol bezit.... En Frans, zou Frans
haar jagen bij zóó bescheiden eisch!
Op dit hooger-beroep spitste zich van dat oogenblik af Liesbeth's innigst vermogen;
dit beslag op het overschot van al haar verwachting, haar hoop en haar waan, werd
nog eenmaal levensdoel.
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[XV]
HIJ vatte het niet. Had hij zich dan toch vergist?
Neuriënd liep Liesbeth in het huis rond, en door al haar doen stroomde een rustige
opgeruimdheid, als van een meisje dat opgaat in haar taak en geen eigen verlangen
kent. Nadat hij op den eersten Paaschdag zijn gast naar den trein had gebracht en
met schuldige gevoelens tot haar was teruggekeerd, had ze hem verrast met de
opmerking: ‘dat was een mooie vrouw’; een welwillendheid, welke hij in zijn
verbazing bijkans onwillig met een ‘jawel, soms....’ beknibbeld had. En sindsdien
bleef ze tegenover hem prettig, gelijkmatig gestemd, kameraadschappelijk, zonder
meer. Wanneer zij er niet zoo afgemat had uitgezien, zou hij waarlijk nog het
aanmatigend vermoeden, dat ook Jopie hem lachend had betwist, als een zotte
verbeelding hebben afgeschud. En hoe geriefelijk ware het in dat geval de huishouding
op dezen voet voort te zetten tot den eersten Juni, den datum, waarop de door Marie
voor hem besproken juffrouw uit haar vorige betrekking vrij komen zou.
Langer dan tot I Juni echter wilde hij haar onder geen voorwaarde houden, ook
tegenover Jopie niet, en voor den overgang, tot aan zijn huwelijk in het volgend
najaar, was ontegenzeggelijk, met het oog op kinderen en dienstboden, een
tusschenpersoon gewenscht.
Liesbeth leefde die eerste dagen op haar nieuwe rol en het voordeel, dat ze er in den
vlotteren. onverstoorden omgang, zichtbaar mede behaalde. Zij volgde een lijn, een
andere dan tot dusver, waarbij zij Frans niet langer met jokkernij en lichten zin
behoefde te behagen, en weer mocht zijn wat zij naar aanleg was: zijn zorg.
Na de vruchtelooze inspanning, waarbij zij zich bloot stelde, mocht zij thans een
wijle wegschuilen in deze dienende, donker-stralende liefde, die van geen vriendschap
te onderkennen is.
In de uren van Frans' afwezigheid gaf zij zich aan de kinderen, deelend in elk spel,
hen verwennend om het loon hunner genegenheid. Des middags, wanneer de grootsten
op school waren, ging ze met Emma rijden en liep Fransje mede aan een hand. Dan
wandelden zij langzaam achter den witten wagen over de klinkers in de zon, en het
was haar onuitputtelijk genot tegen het kind, haar trots, dat recht-opzat tegen het
kussen en met rozige wangen kraal-oogde uit het kaperdons, te knikken en kiek-kiek
te doen.
En altijd waren ze om vier uur thuis, opdat de schoolkinders, gezond en frisch
aandravend, een enkelen keer ook de vader daarbij, haar niet tevergeefs zouden
zoeken.
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Sinds zij het onherroepelijk verlies van al dit lieve eenmaal overschouwde, genoot
zij dagelijks dieper de weelde van het bezit. De regelmaat, de rust van dezen tijdelijken
vrede met het deel haar gegund, en de voldoening in het kleine welke zij daarvan
weder ondervond, sterkten haar geestelijk en lichamelijk. Met het bewustzijn harer
waarde herleefde iets van de oude fierheid en daarin maakte zij zich allengs diets,
dat - al mocht heur houding in deze laatste weken Frans hebben bevreemd en tot
vermoedens hebben geleid, - zij haar liefde nochtans niet verraden en zich tijdig
teruggetrokken had. Zij sliep beter en gevoelde zich minder weerstandsloos. Aan
tafel, wanneer zij treuzelde of bedankte voor een gerecht, trad hij schertsend gestreng
tegen haar op als tegen de kinderen, dreigde: eten, of net als Zus, met je bord naar
boven! Dan lachten Zus en Jantje uitbundig en glimlachte zij, at gedwee, omdat het
haar een lust was te gehoorzamen, zijn wil te ondergaan.
Op Zondagmorgen, een week na het Paaschbezoek waarover niet meer werd
gesproken, maakten zij met hun vieren en den hond een groote wandeling.
Over de vaste, zonbevlokte wegen, waar iedere voetstap klonk, tusschen het
vlindergroen der struiken, met aan weerszijden het versche, zwartbevlogen land,
Hepen ze ruim-ademend, twee aan twee: tante Liesbeth met Zus, Vader en Jan.
Zij spraken niet veel, er was aldoor te kijken, te manen en uit te wijken voor
hooggehuifd boerengevaar, dat naar de kerken trok, en hel klingelende wielrijders,
flitsend voorbij als op glinsterende lucht.... Pluto rende vooruit; tegen het straalhelder
verschiet knibbelden zijn rappe pooten, leken op te lossen onder de streep van zijn
lijf.
Nu en dan holden de kinderen mede met den hond, verdubbelend hun weg, om
hijgend weer op honk te keeren, Jan met één hand aan het leuninkje van Vader's arm,
de andere, links, bij tante Liesbeth doorgepiept, de bestoven laarzen van den grond....
en hup! Jan hing! Zus, vriendinnig ingehengeld, aan tante Liesbeth's anderen arm.
Zóó kon Jantje ook duikelen.... een kunst waar telkens zijn muts bij afviel.
‘Ja, prachtig baas, maar nu is het genoeg!’
‘Eensjes nog?’
‘Eens dan.’
Bloedrood werd tante Liesbeth's bleek gezicht van het zijwaarts bukken naar den
zwaren athleet. ‘Hopla! nog een zetje, knap!’
Weg schoot glunder Jantje, Zus en Pluto hem na....
‘Aan den kant blijven, niet middenop! Zus!’
‘Mag ik mijn mantel uit?’
‘Mag ze Vader? Jawel. Vader vindt het goed. Geef maar hier.’
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‘Moet tante die dragen, ik zou nog liever, hier!’ vatte Scheffer den jekkermouw.
Even hield Liesbeth tegen, trokken ze beiden, elk aan een slip; de vergulde
ankerknoopen vonkten in de zon.
‘Maar hij hindert mij niets.’
‘Geen denken aan! Los!’
En schier verschrikt liet ze haar pand toen glippen; het spelend verzet had maar
één seconde in heur krampende vingers geprikt. Zij wilde het niet, nu niet! De dagen
waren immers zoo goed voor haar, juist wijl zij niet overvroeg. Frans, met den mantel
over zijn schouder, sleep van een knuppel de knoesten en stak de punt door de lis.
De wijs van een kinderliedje kwam hem tusschen de lippen en hij floot.
Veelbeteekenend keek Zus om, herkennend haar melodietje, en zacht zette de
kinderstem mede in. Op de maat gingen ze fiks.
In een zijlaan, waar het, tusschen witte afzet-paaltjes, stiller was, de volle zon
onbelemmerd langs de knoppende jonge kastanjes gutste, en het mulle zand wolkte
voor hun voeten, viel Liesbeth bij, eerst zoemend en toen bevend-klaar, en Jantje
prevelde na, van:
Ram-plan-plan wij gaan marcheeren....
Zij pleisterden bij een boer, welken Scheffer kende uit zijn praktijk en aten er
pannekoeken. Onder de lage zoldering, om een tafel met bont bedrukt zwart zeil,
een plant en twee bruine kerkboekjes, zaten zij, en voor Liesbeth hing daarmede het
leven weder in een geheel nieuwe lijst. De ochtend geleek haar meer en meer een
spel, een verwonderlijk vroolijke vertooning, waaraan zij blijmoedig deelnam,
niettegenstaande zij wist, dat het geen werkelijkheid was en, na dien vorigen Zondag,
slechts de bedriegelijke nabootsing van een onbereikbaar onverbiddelijk geluk kon
zijn. Onverbiddelijk.... niet te verbidden.... eens had ze toch ergens gelezen dat wat
een mensch hoopt, zóó vurig hoopt, dat deze hoop is als één onafgebroken sprakeloos
gebed, hem eindelijk, als door geheime kracht aan het lot ontwrongen, gewordt, doch
in anderen vorm dan dien, waarin hij het ooit zou hebben begeerd.... Mocht in deze
stelling, stout en vroom, een spoor van onverklaarbare waarheid zijn.... den vorm
vreesde zij niet! In eiken vorm begeerde zij het! Achter de primula, die blozendzacht
de tafel tooide, zat Frans, de ellebogen op de knieën, met den boer in gesprek. Naar
het gerimpeld spits kopje van den ouden man, die hardhoorig was, boog zich zijn
jong, scherpkantig profiel al dieper in de schaduw, tegen het door een hoekraam
strijkend licht. De lijn langs neus en kin was als met zilverkrijt getrokken en telkens,
wanneer hij lachte gebeurde daar voor Liesbeth een wonder van verrukkelijkheid.
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O, wat zou zij niet willen, indien hij wilde!
Was het toch geen voorrecht lief te mogen hebben, een ganschen Zondag lang,
lief te hebben van zóó nabij....
Zij maakte de, tengevolge der duikeltoeren losgesprongen, knoopjes op den
schouder van Jantje's roode trui vast, telde: een, twee.... drie.... vijf pepermuntjes,
krieuwelde even in het gleufje van zijn over het bord gebogen hals.
‘Och neen!’ proestte Jantje, wringend zijn rugje van roode rups, het hoofd in den
nek en tante's stouten vinger daartusschen geknipt, tot ze ‘au!’ piepte en ‘asjeblieft
Jan’ om maar los te geraken!
In de pan nieste, brieschte en koekte het beslag, de baklucht kruidde, met den geur
van den nabijgelegen stal, de dompige warmte van het vertrek. Zus stond bij het
walmend houtvuur toe te kijken; ze mocht roeren in de brij en de borden rondzetten.
Stalgeruchten ritselden, knorden en tjokten achter de deur, waarvan de bovenhelft
open stond, de zon versprong op het valletje van den schoorsteenmantel, kleurde het
stramienschilderij aan den wand.
Dit had zij nu weer, dacht Liesbeth, en het was bijna met leedvermaak, dat zij
thans in die gedachte de vrouw, welke zich den vorigen Zondag meedoogenloos had
toegeëigend, betrok.
‘Dank je Zus. Neem meteen Pappa's bord mee.’
‘Smaken ze?’ vroeg Frans tusschen de blaren der primula door.
Ze knikte; ze was er eigenlijk een beetje verlegen mee dit zichzelf te moeten
bekennen. Ja, ze smaakten haar!
Op den teekenlap, naast den schoorsteen, onderscheidde zij nu duidelijk de
kabouter-letters, den regenboog van cijfers, groen omkranst; en de boerendochter
vóór den haard, welke haar zoo aandachtig lezen zag, legde uit, dat deze spreuken
voor haar Ouder's gouden bruiloft door de kinderen waren gemerkt.
‘Mevrouw,’ zei ze. Liesbeth hoorde het wel.... Tusschen het harsgeknetter en gesis
verstond ook Frans.... Hij keek op en onmiddellijk weer neer.
Zij lieten den titel ongelet. Hanna verhaalde:
Haar moeder had dien dag juist een jaar overleefd, maar de oude man was nog
kras.
‘De gouden bruiloft’.... prees Frans zacht, en als gaf hij het naamwoord zijn glans.
En luider herhaalde hij aan het doove oor: ‘de gouden bruiloft!’
‘Ja, ja,’ knikte de boer, wijsgeerig en voldaan: ‘dat is lang.’
Liesbeth vreesde het begrip: bruiloft. Daaruit kon een vraag volgen, een toespeling
uit onbekendheid met Emma's overlijden, wellicht een persoonsverwarring.... En
snel overpraatte zij de stilte, wees Zus op
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de vonken, die vlogen, zoodra de pan was gelicht, in vurige horden door de zwarte
schouw.
‘Jan, nog al meer pannekoek!’
Jantje, met pruimend mondje, vond het wel deftig, bluf-deftig.
Maar het einde was toch, dat eerst tante Liesbeth en toen Papa, die opbreken wilde,
mee moest pikken van zijn bord.
‘Komt jongens. Neen Zus, nu de mantel aan. Waar is Pluto?’
‘Buiten Mijnheer; hij ligt vast.’
De laatste reep van Jantje's koek werd zorgvuldig uitgedragen....
Hap! deed Pluut, terwijl de kippen verstoven in kakelend koor!
Op den terugweg liepen de kinderen vóór, de hond achter, en waren Liesbeth en
Frans op elkaar aangewezen. Hij vertelde haar van het geding, waarin de oude boer,
met wien zij daareven had kennis gemaakt, betrokken was geweest.
En later op den middag, terwijl de zon zonk en het koeler werd, de kinderen den
pas vertraagden, durfden ze ook weer te zwijgen samen.
Tusschen de brieven met buitenlandsch stempel, welke Liesbeth in schichtige
achterdocht al uitzocht op de vóórdeurmat, vond ze er den volgenden morgen een
aan haar gericht, uit Méran. Hij was van Sidonie en bevatte een lijst van
nauwkeurig-omschreven voorwerpen uit het gesloten huis, met verzoek haar deze
dingen te willen overzenden.
‘Je moet er Menno in kennen,’ zei Frans, wien zij den brief voorhield.
‘Ja, natuurlijk. Hij heeft bovendien de sleutel.’
‘Ook.’
Hoewel het kort en zakelijk bijschrift Liesbeth zenuwachtig had gemaakt, kon zij
ditmaal toch weer met hem doorspreken over Sidonie en haar fatalen levensmoed,
zonder dat het gesprek uit zijn voegen geraakte of, als op een bodem van gloeiende
sintels, telkens ontbrandde in jaloerschen bijval of hoon.
‘Ik zal wel even bij van Reenen oploopen,’ beloofde hij, den brief met nog andere
stukken in zijn portefeuille sluitend.
‘Graag, als je dat doen wilt.’
Hij vond echter Menno, welke volgens de huisjuffrouw den vorigen avond van de
Hoven was teruggekeerd, niet meer op zijn kamer en liet de boodschap, dat hij geweest
was, achter.
Een uur later meldde zich van Reenen op het kantoor. In het spreekkamertje aan
de Markt, waarin de jongste bediende den bezoeker had gelaten, trof Frans hem aan
in een diepen rieten stoel, afgekeerd van het licht, dat door een hor van gebrand glas
kleurde. De kachelpijp van het aangrenzend kantoor liep door een gat in den grijzen
muur langs de
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zoldering, en Scheffer fluisterde, terwijl hij de lijst openlegde, om niet gehoord te
worden door het personeel.
‘Schrijft ze anders niets?’
‘Neen, een paar woorden op een kaart aan Liesbeth, zooals ik je zei’
Van Reenen zag er oud uit, een gemelijke trek, alsof hem in het bijzonder de
rompslomp der gebeurtenissen tegenstond, hing om zijn mond, en het scheen wel of
zich thans op eenmaal de jaren, die dubbel hadden geteld, deden gelden. De jongste
besprekingen op de Hoven, een tot het laatste uur van zijn Paaschverlof uitgesteld
onderhoud, waarbij de oude dame schreide zonder tranen achter den zakdoek van
vergeelde kant en de oude man veelal zweeg, lagen in hem als lood; de brief van
Sidonie, die een begin maakte aan de eigenlijke afbraak van zijn huwelijksleven,
viel daarop.
Hij trok zonder de lijst aan te raken de nikkelen ketting, waaraan zijn sleutels
hingen, uit zijn zak en haakte er een af.
Tot heden had het besluit der scheiding voor hem weinig vasten vorm aangenomen,
leek het hem alleen theoretisch van kracht.
Het kamerleven, voortzetting van een, reeds door Sidonie's ziekte ontstanen,
toestand, beviel hem vergelijkenderwijs niet slecht; de kinderen waren bezorgd.
Thans zouden ook van hem.... plannen worden verwacht, een schikking op
deugdelijken grondslag; thans was wat Sidonie onherroepelijk wilde, en wat hij ook,
och ja, globaal beschouwd wel een uitkomst vond, inderdaad dààr.
‘Lees die opgave toch liever even door,’ verzocht Scheffer. Hij zakte nog dieper
in den stoel en liet zijn troebele oogen glijden langs de namen der over het algemeen
waardelooze bezittingen, welke hij voor het meerendeel reeds vergeten had, doch
die nu plotseling weder voor hem opdoemden, elk ding op zijn plaats in het oude
huis. En meer dan het verlies van zijn vrouw ontroerde hem deze aftakeling van zijn
verleden, als het ware stuk voor stuk....
‘....Het klokje van den schoorsteenmantel in de huiskamer, dat ik van Fransche
Grootmama kreeg; de groep, die met de zilveren bruiloft op de Hoven is genomen;
de plaat boven mijn bed op de slaapkamer; mijn waaier....’
Hij vouwde de lijst dicht en snoot zijn neus.
‘Het beste is,’ besloot hij na een oogenblik, waarin Scheffer een rolgordijn had
opgehaald, ‘dat Mademoiselle overkomt om met Liesbeth en een paar behangers de
boel nu maar ineens op te pakken. De meubels kunnen hier of daar geborgen worden.
Dan kan het huis vóór Mei nog te huur worden gezet.’
‘Zoo, wou je dat?’
‘Willen, willen!.... Willen doe ik niemendal! Maar het moet er toch eens van
komen, en, dat is nog het bedonderdste, de financiën zijn niet
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van dien aard om ons de weelde van een onbewoond huis langer te mogen
veroorloven. De oude heer deed al meer dan hij nu achteraf bij machte bleek.’
‘Wat gebeurt er met de kinderen?’
‘Alles nog onbepaald.... Dat hangt ook samen met Liesbeth's plannen.... Komt ze
nu naar huis, of komt ze niet?’
Hij vroeg het korzelig thans, op den man af.
Het had Scheffer al meer getroffen, dat van Reenen in zijn algeheele ontstemming
ook hem betrok, van hem ten opzichte zijner schoonzuster eenig feit scheen te
verwachten....
‘Wat mij betreft,’ zei hij, eveneens kregel, ‘komt ze naar huis.’
Het berouwde hem onmiddellijk dit op dezen toon, en in dezen vorm, alsof hij
haar joeg, te hebben uitgesproken. Het was iets als een oneervol ontslag.
‘Best, best!’ Een toornig rood striemde plotseling over Menno's vaal gezicht, de
kameraad waakte op. Dus niet! - dacht hij - het gebeurde niet! Wat Liesbeth hoopte,
wat de oudelui heimelijk wenschten, wat overal beklètst was.... Dus toch niet.
En de oude warme klank, die hem de vriendschap der beste mannen van zijn wapen
had doen gewinnen, look op in zijn matte stem, toen hij, opstaande, als tot haar
verdediging sprak:
‘Hoe eer hoe liever! Zij wordt met open armen verwacht en ik vermoed dat ze zelf
niet minder zal verlangen....’
Ook de ander zon op verweer, thans van zijnentwege, een woord, dat haar
schadeloos zou stellen.... Hij vond het niet. ‘Dat zal wel,’ zei hij verstrooid.
Van Reenen schoof hem over de gladde tafel den sleutel toe en gespte zijn sabel,
die hij in den hoek had gezet, aan. ‘Ik zal Mademoiselle dadelijk seinen. Wil jij
Liesbeth uit mijn naam vragen, of zij mij hierin nog behulpzaam zou willen zijn?’
‘Jawel.’
‘Zooveel mogelijk zal ik natuurlijk zelf in het huis komen. En zoodra dat afgedaan
is....’
‘Merk jij,’ vroeg Scheffer, en het viel hem niet in, dat dit nu het woord werd
waarnaar hij zocht: ‘nog wel eens iets van Van Geuns in de laatste tijd?’
Van Reenen liet den deurknop, welken hij al in de hand had, los:
‘Neen, hoe zoo?’
Hij trad een stap nader, zijn weder toegewend gezicht in belangstelling herleefd.
En meteen, alsof zich in deze houding de hoogere waarde der toevallige vraag
onthulde, - ook aan hem, die ze had gesteld -, voelde Scheffer het verband tusschen
het verloren gesprek en den gevonden naam. En langzaam, aanschakelend, voltooide
hij:
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‘Me dunkt over.... Geuns.... zijn wij het, met betrekking tot Liesbeth, indertijd vrijwel
eens geweest?’
‘Zoo, zou je denken, dat daar nog kijk op was?’
Scheffer haalde de schouders op; de mogelijkheid, die verzoende en uitzicht bood,
bleef echter tusschen hen.
Langs het wemelgroen-en-roode raam wandelde Liesbeth met Fransje, doch geen
der beiden in de kamer gaf blijk haar te bemerken.
Schuin over de Markt staken ze.
‘Verwacht....,’ staarde Scheffer, terwijl hem opviel, dat Fransje's beenen
krombogen, ‘verwacht heb ik het eigenlijk de heele winter.’ De zon weerkaatste
roodgetint in Menno's oogen. Hoe sierlijk liep Liesbeth, een lust....
‘Nu,’ lachte hij, en het werd ook weer zijn oude volle lach, ‘mocht dat voor haar
zijn weggelegd, - à quelque chose malheur est bon -, Lies is een beste meid.... Ik zou
haar graag een beetje geluk gunnen. Saluut.’
Om twaalf uur maakte Scheffer een kleinen omweg langs de Rechtbank naar huis.
Hij vroeg, zonder bepaalde bedoeling, slechts onder den indruk eener voorstelling,
aan den portier: of Mr. van Geuns nog binnen was? Op het ontkennend antwoord
ging hij, zonder nader bescheid. En aan de koffietafel bracht hij op ongezochte wijze
zijn naam in het gesprek.
De ongewone dagen met Mademoiselle, welke, op Menno's verzoek ten huize van
Scheffer logeerde, en het slovend drukke werk, dat haar beiden in Van Reenen's
woning, nadat het eerste stuk huisraad was van zijn plaats genomen, uit alle hoeken
en gaten tegenwolkte, onttrokken Liesbeth volkomen aan zich zelve.
Uit de bleeke stemming, waarin zij als tusschen twee werelden zweefde,
week-tevree aanvatte wat het oogenblik haar in de krachtelooze handen legde, stond
ze plotseling weer met beide voeten in het leven, moest die zelfde handen uitsteken....
En bij dezen, in zijn aard naargeestigen arbeid vertoonde zich dan somtijds de
lachwekkende kant der dingen op zijn onverhoedst en felst. Dien kant wist de magere
Mademoiselle, met haar spitsen neus en kaalvervaarden blik, altijd het eerst te speuren.
En wie oververmoeid is, lacht licht. Liesbeth's tranen van het lachen liepen bijwijlen
langs haar wangen, zooals water loopt langs een fontein. En wanneer zij dan daarna
bovenkwam en, met Sidonie's lijst in de hand, rondzocht tusschen de leeggeplukte
wanden van het uitgeruimd boudoir, op Joost's kamertje de trophee van Grootvaders
portretten achter het geraamte van zijn bed aftuigde, of voor de linnenkast stond en
de zware stapels beurde van de planken in de kist, schreide ze weer juist op dezelfde
wijze als ze lachte.
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Totdat beneden Mademoiselle om een mal oud portret....
Mademoiselle was vroolijk van volmaakt geluk, dank zij dit onvolprezen toeval,
te mogen verblijven als een gast in het huis van Mr. Scheffer, voor wien zij sedert
ongetelde jaren de nederigste aller liefdes inderdaad koesterde aan haar hart.
Alle maaltijden werden festijnen, elke avond een orgie. Liesbeth had deze kleine
concurrentie altoos wel vermoed, en in die dagen kreeg ze de, toch eenigermate
troostvolle, bevestiging van dit gedeelde lot. Vergeleken bij Mademoiselle....
Zij werkten zich de wangen rood, en tooiden zich des avonds; Mademoiselle in
heur immer elegante blouse-bleu, Liesbeth, om niet onder te doen, in wat ook haar
het best stond.
De liedjes uit het roode boek werden weer nieuw voor Mademoiselle; Zus, Jan en
Fransje zelfs, bleven een keertje later op om haar van het omvangrijk repertoire geen
noot te kort te doen. Tante Liesbeth speelde, Vader luisterde, Mademoiselle sloeg
de blaadjes om.
En op geen dezer avonden, waaraan een reisbeschrijving van André, welke
Mademoiselle had meegebracht, nog een bijzonderen inhoud gaf, ging Frans uit.
Na vijf dagen was Mademoiselle's droom gedroomd. Zij dankte monsieur Scheffer
voor het innig genotene, gelijk zij in haar avondgebed le bon Dieu zelf bedankte voor
het goede, dat Hij haar schonk.
Liesbeth begeleidde haar naar den trein en nam voor hem haar laatsten groet nóg
eenmaal in ontvangst:
‘N'oubliez pas!’
‘Non, non!’
Nog door het raampje riepen de oogen het, toen de stemmen al niet meer reikten,
de kale, stralende, onder het rood gevlek der afwezige wenkbrauwboogjes
wegknippende oogjes: ‘et mille remerciments!’
Liesbeth keerde terug. Bij elk vertrek.... keerde zij terug.
O, indien het toch niet waar was van die andere.... welk bewijs had ze? geen brief
droeg meer het postmèrk Parijs, geen souvenir was, er van haar te vinden in Frans'
bureau, geen portret, geen bloem.... O, hoe een voorsprong had zij dan, die bleef, die
naast hem leefde onder één dak, op alle andere vrouwen!
Juist dien morgen, terwijl hij in gezelschap van den officier van Justitie en den griffier
de Rechtbank verliet, was de gedachte bij hem opgekomen, en nu vroeg zij het:
wanneer zij nu eens mee mocht?
‘Wel.... wanneer je maar wilt. Aanstaande Maandag bijvoorbeeld is er weer zitting.’
‘Pleit jij dan?’
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Hij glimlachte; soms kon zij zich zoo aandoenlijk verraden en - hoewel buiten
verhouding tot het leed, dat haar misplaatste neiging hem doorgaans deed - gevleid
gevoelde hij zich daarmede toch wel even....
‘Waarvoor is het?’
‘Voor een jongeling, die zijn broeder met een mes gestoken heeft.’
‘Dood?’
Hij glimlachte weer: ‘Neen, levend!’
‘Och,’ zei ze geërgerd, half-lachs, en liep heen op een draf.
's Maandags-morgens, terwijl zij nog bezig was zich te kleeden, riep hij onderaan
de trap haar naam.
Schielijk toeschietend, het kanten kapmanteltje aan den hals dichtgeknepen, de
andere hand aan het vallend haar, boog ze over de leuning; ‘Ja?’
‘Ik wou je even zeggen,’ hij zag naar boven en sprak daarna voor zich uit: ‘de
zitting begint om tien uur. Zal ik Margotje Broers nu nog vragen of ze meegaat? Met
je tweeën dames zit je daar toch aangenamer, dunkt me, dan alleen.’
Niettegenstaande zij elke inmenging schuwde, alsof deze haar verplichtte een deel
van eigen genoegen af te staan, gaf ze hem grif toe: ‘Ja dat is best.’
‘Dan kunnen we haar onderweg aanhalen.’
Zij meende, dat hij heenging en helde, thans met beide handen aan de leuning,
zoo diep zij durfde over:
‘Ga je al uit?’
‘Ja, ik heb wat vroeger ontbeten.’
‘Heb je thee gehad?’
‘Maak je niet bezorgd. La nouvelle heeft er de heele bus in omgedraaid. Nu, tegen
tienen kom ik je tegemoet. Tot straks.’
Hij wierp een vluchtigen groet omhoog, in de richting waar zij over hing, en het
was niet te onderscheiden of hij haar daarbij aanzag of niet.
‘Tot straks,’ herhaalde ze, terugtrekkend.
Dat was nu toch nog een heerlijk vooruitzicht! Liesbeth borstelde heur haar tot de
spiraaltjes weer-om-sprongen en tuitten langs haar slapen. En toen ving ze het, om
heur vingers in krullen gelegde achterhaar in een fluweelen lint, waarop staalkleurige
loovertjes, en het voldeed haar in den handspiegel te zien hoe vermetel het
zwart-omzoomd blond kruifde tegen den blauwen opslag van haar nieuwen
voorjaarshoed.
En kwart voor tien al ging ze hem langzaam-tegen, hartkloppend, alsof het een
heimelijke afspraak gold. Was er in een afspraak niet altijd iets als een klein
geheim?.... een stil-verhoogde vertrouwelijkheid, een nadering van twee.... de een
met den ander zóó vervuld, dat telkens op den saam-gedeelden weg het omgedragen
beeld verschijnt al vóór het
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er is en elke bocht opnieuw een schat verbergt. Als dán de oogen vinden, stil beginnen
te spinnen.... en aan dien draad. onzichtbaar-licht, ook de voeten schijnen
voortbewogen, al vlugger.... tot de handen vatten in elkaar....
‘Mooi op tijd,’ prees Scheffer, Liesbeth treffend bij het oversteken van de Markt,
terwijl ook zijn, van herkenning opklarende, blik in haar de verwachte begroette, en
een vergelijking met Emma, die hem - zoo was ze nu eenmaal de kleine prinses onder alle omstandigheden had laten schilderen, zich aan hem opdrong. Doch terstond,
alsof het, als openbarstend-blijde van Liesbeth's lach hem tevens weer herinnerde
aan het gevaar, dat hen omgaf, zette hij deze vergelijking, welke haar in zijn gedachten
een plaats toe-kende - Emma's plaats, - van zich af en zag een zijstraat in.
‘Natuurlijk,’ knikte ze, kleurend ‘en zulk mooi weer....’ voegde zij er droomerig
aan toe, als waren haar zinnen aan het begrip mooi blijven hangen.... ‘Ik heb de
kleintjes ook uitgestuurd.’
‘Zoo Margotje zou graag van de partij zijn, heeft ze me getelefoneerd; wij vinden
haar vóór het gebouw. Ja, laten we de groote weg maar nemen, het is nog vroeg.’
Links-om, in de lange winkelstraat, waar een orgel klanken strooide, de ruiten
flitsten en groentekarren, sappig-paars, groen en oranje-rood de puien vroolijk
maakten, vertelde hij haar de bijzonderheden omtrent het geval, waarin hij aanstonds
te pleiten zou hebben. Hij schetste haar de omgeving: een groote zaal, achterin een
tafel in halve-maan-vorm, de president met de rechters in het midden, rechts de
ambtenaar van het openbaar ministerie, links de griffier, van Geuns, die je kent....’
‘Waar jij?’
‘Vóór de tafel; aan de eene kant de beklaagde, aan de andere, achter een lessenaar,
de verdediger.... Deze jongen zal wel opgezonden worden.... De eenige beweegreden,
die hij voor zijn zonderlinge aanval opgeeft, is dat zijn broer, een forsche vent, anders
op een dag hèm zou hebben vermoord; een soort veiligheidsmaatregel dus!’
Liesbeth, luisterend naar den klank van zijn stem en weder afdwalend, zich als
opzettelijk onttrekkend aan de vormen, welke hij voor haar opriep, om des te dieper
in zichzelf te keeren, zoo innig mogelijk te dringen in deze genieting, antwoordde
niet veel.
Gelijk haar vader bij het aanhooren van muziek somtijds de oogen sloot, zoo sloot
zij op dezen tocht telkens even alle zintuigen, met uitzondering van dit eene: het
gevoel daar met hem op te gaan naar het machtig gebouw, waar hij een groot persoon
was!
Totdat zij, op den hoek der laatste zijstraat, Margotje Broers ontmoetten en deze,
zich tusschen hen beiden invoegend, het samengaan verbrak.
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Op de treden vóór de Rechtbank vonden zij een groepje jonge juristen, en op eenigen
afstand een donkeren drom wachtend volk.
De hoeden vlogen eruit op toen zij aankwamen, enkele heeren maakten zich los
en daalden van de stoep om hen te verwelkomen.
De klok van tien begon juist te spelen.
Scheffer stelde voor: ‘Freule van Landschot, mijn logée.’
Licht neeg Liesbeth, reikte met een gebaar of ze onwillekeurig een gunst verleende
aan enkele bekenden haar hand. Scheffer merkte op hoe bevallig zij deed in deze
omgeving, waar, tusschen de zwarte jassen, een vrouw middelpunt werd.
‘Van Geuns.... och, zou jij zoo vriendelijk willen zijn mijn dames onder je geleide
te nemen, ik moet nog iemand spreken.’
Achter het masker van den gelukkigen lach, welke op Liesbeth's gezicht was
gebleven, wendde zij zich tot Mr. van Geuns, voelend Frans langs haar rug gaan....
‘Dat is een heele verantwoordelijkheid voor je,’ plaagde een oudere rechter.
‘Die ik graag aanvaard,’ boog van Geuns, even kleurend als bij de begroeting, en
onverstoorbaar ernstig.
Ook Liesbeth bewaarde dien ernst, terwijl Margotje den vroolijken ouden heer
pareerde, dreigde dezen morgen buitengewoon onhandelbaar te zullen zijn.
‘Nu, juffrouw Broers, het gevang is naast de deur, mag ik u dan maar vast....’
Frank, de wit-glacé vingertopjes op den aangeboden arm, stapte paarsgelaarsd
Margotje aan de zijde van den magistraat tusschen de grauwe Zuilen door.
Liesbeth en Van Geuns volgden.
Om zich een houding te geven en hem geen kans te laten zich vertrouwelijker bij
haar in te dringen, vroeg ze hem naar alle, reeds op de wandeling van Scheffer
vernomen bijzonderheden betreffende den gang van het verhoor. En zij zette - terwijl
haar oogen dwaalden - dit vragenspel nog voort in de plotseling kille en duistere
vestibule, waar Margotje's geleider afscheid nam, en velerlei menschen af en
aanliepen. Doch even gemakkelijk onderbrak zij hem weer, toen hij, haar inlichtend
op de hem eigene klare, bezadigde wijze, dralen bleef in die tochtige vóórhal.
‘Waar moeten wij zijn? We zullen te laat komen!’
‘Neen, neen, daarvoor sta ik u borg. U kcmt op tijd. Trouwens aan het begin, het
voorlezen der vonnissen, zooals ik u vertelde, zoudt u weinig missen.’
Ook Margotje vertoonde ongeduld, zij sloeg met de spits van haar voet de maat
aan den blauwsteenen vloer en strekte zich met achterwaartsche
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bewegingen van haar hoofd, alsof zij zich wrong uit een keurs....
‘Hier, rechts, is de kamer voor de advocaten. Neen, wij moeten de trap op. Mag
ik u vóórgaan?’
Hij geleidde haar over het bovenportaal door een lang en smal vertrek, waar de
getuigen wachtten en twee veldwachters opstonden van een bank aan den muur en
front maakten. En daarachter de grijze vleugeldeuren der rechtszaal openend, liet hij
haar in:
‘Er is nog niemand. Die mooie mijnheer in rok met oranjelint is de deurwaarder.
Als u nu hier gaat zitten - dit zijn de advocatenbanken - dan hebt u een overzicht.’
Op Margotje's aandrang schoof Liesbeth het eerst in de aangewezen bank van
geelbruin hout en nam de andere de hoekplaats in.
De zaal was hoog, witgekalkt boven de donkere lambrizeering, en werd door
tuimelramen aan een binnenplaats verlicht.
Tusschen de naar weerszijden weggeschoven groene gordijnen waren brokken
blinde muur van het belendend Huis van Bewaring zichtbaar: de weerschijn daarvan
gleed bleek over de ledige banken, waarboven de lezenaar voor den verdediger
uitstak, met groenbekleede kop.
‘Zal ik soms een raam sluiten?’
De deurwaarder, die weg geweest was, kwam weer binnen met een enveloppe,
welke hij op de tafel nederlegde. Een der veldwachters verscheen in de deur.
Achter in de zaal stommelde plotseling de, met een houten hek afgeschoten, ruimte
voor het publiek vol, en de andere veldwachter postte zich daar tusschen de
overhangende klanten.
Van Geuns boog zich langs Margotje's bewegelijken rug:
‘Ik moet nu gaan.... Wat ik u nog wilde zeggen, wanneer de Rechtbank aanstonds
binnenkomt moet u even opstaan; dat is gewoonte.’
Achter de tafel en haar rechte, met een wapen in den rug gemerkte, zetels om,
verdween hij in een deur, die toegang liet tot de raadskamer.
Margotje begon nu rond te kijken, haar bevindingen te uiten; elk voorwerp, dat
haar aandacht trok, noemde ze bij naam. En tegenover Liesbeth, hoewel zij deze niet
mocht lijden, maakte het gezamenlijk avontuur haar gemeenzamer:
‘Daarboven, zeg.... boven de deur.... die geblinddoekte vrouw.... met een
weegschaal.... en in de andere hand een zwaard....’
‘Themis.’
‘O ja. Zou het marmer zijn?....’
Liesbeth zat als in de kerk. Er ging iets gebeuren, waaraan zij geen deel behoefde
te nemen en dat haar nochtans alle voldoening schenken zou. Achter dien hoogen,
groengekapten lezenaar zou hij staan; en van deze plaats af zou zij naar hem mogen
zien, onbewimpeld, als ware zij bij-
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zonderlijk daartoe uitgenoodigd. Zóó als zij hem eigenlijk nooit had durven aanzien,
zoo zou zij dit thans durven, toeschouwend tusschen de toeschouwers, die de halzen
naar hem rekten als zij....
Waar hij nu zijn zou?
In de veilige en toch spannende stilte, welke de plechtigheid inleidde, was haar
ook het wachten een welbehagen. Juist in het verbeiden van een langs alle zijden
voorbereid hoogtepunt verlustigde zich haar hart, dat tegen een overval van geluk
nauw meer bestand zou zijn. Een jong rechtsgeleerde in toga trad binnen en ging
zitten vóór Margotje. Van dien kant zou aanstonds ook Frans....
‘De Rechtbank,’ sprak onverhoeds de deurwaarder....
Een gloed als van een warmen wijn, steeg Liesbeth naar het hoofd. En bij het
plotseling rijzen voelde zij nu ook het trillen harer knieën.
Het zwart gewemel achter de tafel en het weder dichtkleppen der hooge deuren,
onder Themis' beeld, zag ze als door vliezen.
En reeds had een stem de voorgelegde vonnissen van den vorigen Maandag
opgelezen, vóór zij zich van het gebeurende rekenschap gaf. Het was begonnen....
In de zaal, waar het geluid dof en onregelmatig werd voortgeplant, ontstond nu
een lichte gonzing en een der heeren.... van Geuns was dat, verzamelde papieren. En
tegelijkertijd, opnieuw tot haar verrassing, werd reeds de eerste beklaagde door het
gangetje links langs de banken binnengeleid, zijn grauwe kop boven bruin
gevangenispak, de blinkende veldwachter op zijn hielen. En zij verstond uit den,
als-van-een-vlsch zich rekkenden, dunnen mond van den voorzitter, in het midden
der tafel, het woord: landlooperij.
Daarop sprak, opstaande en zich de Rechtbank toekeerend, iemand, welke aan het
linkeruiteinde der tafel gezeten had, tegenover Mr. van Geuns, die schreef.
Dat was Mr. Immink.... Maar van wat hij sprak bleek op Liesbeth's plaats slechts
nu en dan een lettergreep verstaanbaar, en zij gaf zich, hoewel onafgebroken turend
naar zijn in vollen baard bewegende lippen, ook geen moeite hem te volgen.
In haar hoofd was het nu roezig en luchtig als in den schouwburg, nadat het scherm
is opgehaald voor het vóórspel, waarin de held nog niet optreedt.
Het neuzig geluid van den eersten pleiter, welke in de wijde toga gebaarde als een
jonge spreeuw en, evenals een vorige opgewonden getuige, Margotje's spot opwekte,
boorde tot in de verste uithoeken der zaal; geheele flarden van zijn betoog bleven
aan Liesbeth's geheugen haken.
Het verwonderde van Geuns, met kloppende slapen gebogen over een schemering
van gestadig voortvloeiende zinnen, haar zoo strak te zien, waar
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toch op ieder's gelaat voor het minst eenige werking te bespeuren was.
Ook toen gedurende dit pleidooi door de zijdeur Mn Scheffer binnentrad, zijn kin
boven de witte bef in gladde plooi, wijzigde zich haar houding slechts in zóóver, dat
zij thans, in schijn van aandacht, haar oogen op den spreker vestigde. Doch heimelijk
daarneven, zijdelings, zooals een paard zijn oogkleppen ziet, zag zij Frans wel, wist
zij nauwkeurig hoe hij deed.... gedruischloos de dichtst nabije bank inschoof en,
schrijlings op den hoek gezeten, een elleboog over de bank daarachter en het hoofd
een weinig neigend, toeluisterde. En zij onderging de rust van hem nu binnen te
weten; niets ontbrak haar thans meer.... Weer was hij nieuw voor haar, een man van
beteekenis, wiens vriendschap haar op dezen afstand met eigenaardigen trots vervulde.
De toga, welke den anderen rechters los leek omgehangen, herschiep hem.
Hij zag niet om.... en al had hij dit gedaan, dan nog zou zij niet hebben gekeken.
In de wazigheid der bleek verlichte zaal, vol ver gemurmel, voelde zij hem, terwijl
haar rug zich opdrukte tegen het hout, toch het meest.... van hààr. En in deze vastheid
- alsof zij reeds gewonnen hàd - kon zij zich onverschilliger jegens hem houden.
Plotseling knikte Margotje....
Neen, neen, geen blik zou zij wenden, geen teeken van herkenning!
Met inspanning belette zij het zich.
De eerste pleiter verliet met een hoofdbuiging voor de Rechtbank den lezenaar.
Tegelijkertijd werd van de andere zijde, tusschen de beide veldwachters, de van
poging tot doodslag beschuldigde jonge broer vóórgevoerd. En op hetzelfde oogenblik
doorschreed Mr. Scheffer de zaal, nam de verlaten plaats in.
Op de publieke tribune brak broeiend rumoer uit, gevolgd door een rauw geweld,
alsof men daar elkander te lijf ging, en er werd eenige malen ‘stilte!’ geboden.
Mr. van Geuns, opgestaan, las....
‘Stilte!’
Zooals Scheffer nu stond, zijn breede gestalte naar den schonkigen lei-bleeken
jongen man gekeerd, kon Liesbeth hem vol in het gelaat zien. En onverhoeds gebeurde
het toen nog, dat hun oogen over de hoofden heen elkander raakten, en zij uit de
zijne, even, want terstond onttrok zij de hare, den glimlach van verstandhouding
ving....
Terwijl de vragen kruisten, de beklaagde uit open-hangenden mond telkens een
antwoord stamelde, het mes werd getoond en een viertal getuigen, waaronder de
getroffene, met nog verbonden schouder en luidruchtig als een beschonkene, elkander
opvolgden vóór de balie, bestond er voor Liesbeth niets anders meer dan deze ééne
machtige, zwarte figuur,
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welke zijn beurt afwachtte, en naar wien Zij sinds dien éénen gevangen oogopslag,
alsof hij haar betrapte, nog slechts dorst spieden tersluiks....
Het werd een langdurig, somtijds verward en, bij loochening van feiten, heftig
verhoor; een eindeloos herhalen, om en weer-omwenden van dezelfde gebeurtenissen,
alvorens aan Mr. Immink, den Officier van Justitie, het woord kon worden verleend.
Ook dit requisitoir vorderde geruimen tijd; enkele toehoorders, welke ver-af zaten,
gaven teekenen van ongeduld. En toen eindelijk de eisch klonk, de beschuldigde
stuipachtig begon te snikken en achterin de zaal kreten van verzet en voetgestommel
tegen het houten beschot opnieuw de orde verstoorden, ontwaakte Liesbeth met een
schok, bezon zich, als kon zij zoo aanstonds ter verantwoording worden geroepen:
wat was er gezegd!
‘Het woord is aan den verdediger.’
Frans.... Nu Frans! Zij greep zich aan.... dit wilde zij hooten, letterlijk in zich
opnemen.... Dit was het nu!
Half van den beklaagde afgewend, liet hij haar thans weder vrij....
Tegen den statigen valvan stijfgestulpte rugplooien keek ze. Zijn rechterarm leunde
op den lessenaar, de vingers, tenger uit het wijde zwart, knepen om den rand; zijn
andere hand met, als een korten zwarten vleugel, buitenwaarts-gekeerden elleboog,
drukte plat op een stapel papieren. Uit de verhoogde schouders stak zijn wit-belicht
profiel:
‘Edelachtbare heeren.’
Nooit had zijn stem haar zóó ontroerd.
.........................................................................
Mr. Scheffer sprak zacht, zonder verheffing, doch duidelijk verstaanbaar en met
een langzaam indringende overtuiging. Ofschoon een middelmatig redenaar, met de
neiging zich te herhalen, wist hij in deze zaak, welke hem ter harte ging en waarvan
hij zich grondig op de hoogte had kunnen stellen, door blootlegging van enkele
voorvallen uit beklaagde's mishandelde jeugd en door de warmte zijner eerlijke
deernis, de aandacht te boeien. En hij was een om zijn ernst en gunstig voorkomen
geziene persoonlijkheid in de rechtszaal.
Het leek Liesbeth of hij zich ongeroepen, eenvoudig uit natuurlijke goedheid,
opwierp voor den suffen boer, door den ouderen, bruten broeder tot een uiterste
gesard.
‘Tot een redeloos uiterste....’ Zoo zei hij het, en zoo was het; hij alleen wist het.
Elk woord werd een openbaring, een treffende waarheid, een onwederlegbaar
bewijs!
Langs den grijzen gevangenismuur aan de overzijde der binnenplaats, trok de zon,
op het hoogst geklommen, een gele lijn. Ook in de zaal
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schenen de vale tinten op te leven; om het hoofd van den spreker rijpte het licht.
De rechters, achter het opklarend groen der tafel, luisterden opmerkzaam; één voor
één lieten de ruggen los van de stoelleuningen, als wapenschilden.
Dit kon niet missen.
Margotje, naar den rand der bank geschoven, knikte telkens met opzichtigen bijval.
Liesbeth verroerde niet. Ook op haar neus, waarvan de vleugels wijd uitspanden,
parelde het. Door heur knellend zwarte handschoenen voelde ze de kilte harer
gevouwen handen, met de, als een scherf tastbare ringruit.
De voren langs Frans' neus en mond verscherpten, zijn voorhoofd glansde bezweet.
Zich in bezinning even vergetend, joeg hij de vingers door het borstelig haar. Dat
gebaar.... hoe kende ze het!
In de schaduw van den katheder zat de beklaagde, ingedoken, zijn bolle rug zonder
bewustzijn, het bultig hoofd als geknakt aan den hals. De hand van den verdediger
wiekte op, wees naar dien stompen mensch....
‘Edelachtbare Heeren, is dan deze verschoppeling, een man van zesentwintig jaar,
die lezen noch schrijven kan, iemand die door den geslagene zelf “niet recht snik”
wordt verklaard, een daad aan te rekenen, begaan uit angst en instinctieven drang tot
zelfbehoud? Een moord, om niet vermoord te worden?....’
Het werd warm in de zaal, de lucht van het opeengepakt tribune-publiek verdeelde
zich. Langs de wang van den verdediger liep een glinsterende streep.
‘Mag hier, al kan, volgens het deskundig onderzoek de vrees van beklaagde niet
volledig als waandenkbeeld worden aanvaard - mag hier feitelijk gesproken worden
van ‘een wil.’
Mr. van Geuns had de pen in het lood gestoken. Over den, thans wezenloos-bang
opstarenden beschuldigde heen zag hij Liesbeth tegen den donkeren achtergrond
harer bank, roerloos-recht, het gezicht in vervoering geheven, met opengesprongen
mond en half-geloken oogen, als van een heilige in het koor....
Zij luisterde niet meer. De gewaarwording hem daar te zien en te hooren liet langer
geen plaats aan rede en overweging, de weelde, dat hij dit was, Frans, dien zij liefhad,
overstelpte haar. Zij gordde zich aan hem te volgen, de eene stelling aan de andere
te passen, eene conclusie te onderschrijven.... Want na afloop zou het immers haar
eer zijn hem bij te vallen op deugdelijken grondslag, te kunnen bewonderen met
onderscheiding. Doch het was haar of ze gewiegd werd in al dichter nevelen,
overmand door iets nóg machtigers dan wat het oogenblik haar bood.
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En op eenmaal zag zelhem.... daar gebeurde iets!.... ook den anderen arm heffen, den
zwaren andere, die tot dusver stil gelegen had. Met uitgestrekten vinger leek hij de
zaal te omvamen, de ademlooze zaal, in één wijd, gebiedend gebaar.. De stem schoot
uit, de oogen vlamden!.... Met een slag, die klonk op het blok, viel de vlakke hand:
‘Edelachtbare heeren, ik vraag voor mijn cliënt....’
Een visioen, feller, verrukkender, en in zijn voltooiing van weeër heerlijkheid dan
alle vorige, doemde voor Liesbeth. Als met warme klauwen greep het haar aan. De
zaal zonk weg, de banken vergleden, geluiden deinden uit, het daglicht werd witter
en witter....
In een cel met witte wanden kromp ze aan de voeten van dezen man in zwarte
toga.
Zijn rechterarm rees....
En de geesel, dien hij zwaaide als een straal door de lucht, reet in heur sidderend
vleesch!
..................................................................
Margotje stiet haar aan. Rondom haar was het voetgeschuifel over de loopers, de
katheder stond leeg, en de hooge deuren onder Themis' beeld sloten zich achter de
ordelooze zetels.
Liesbeth zuchtte.
Zij voelde behoefte zich te rekken.
..................................................................
***
De brief, rood-gelakt, lag op de ontbijttafel. Scheffer had het wapen van Van Geuns
herkend. Hij liet in schijn van onbevangenheid Zus appelstroop happen van het
lepeltje uit de snel, terwijl Liesbeth den aan haar gerichten omslag openbrak, en las.
Elke toenadering tusschen die beiden spitste zijn aandacht en deze plechtige brief,
waaromtrent hij zich in romantische gissingen verdiepte, vergenoegde hem als een
gelukkende list. Wat kon van Geuns, nadat hij Liesbeth gisteren nog gesproken had,
haar anders mee te deelen hebben? Hij moest zich onbevangen houden, vooral van
geen doorzicht doen blijken....
Liesbeth vouwde den brief dicht, met tusschen haar nagels scherpgeslepen randen
en hoeken, en schoof hem achteloos in den omslag naast haar bord; het hooghartig
lachje der van Landschots, dat hij in langen tijd niet op haar gezicht had waargenomen,
trok om haar mond, die dadelijk weder week en lieflijk werd toen zij, als gaapten er
geen vragen tusschen hen, hem verzocht zich dien morgen met het naar school brengen
der kinderen te willen belasten:
‘Ik kan Dientje zoo moeilijk missen.’
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En dien ganschen verderen dag repte zij met geen woord van dien brief, welken zij,
bij het verlaten der ontbijttafel in haar zak had gestoken, en bleef hij, door deze
stilzwijgendheid, in verhoogde spanning. Het kwam hem allengs noodzakelijk voor,
dat deze zaak haar beslag kreeg, alsof het toeval eener minnelijke schikking over
alle mogelijke bezwaren heenwees....
Niet het antwoord vervulde Liesbeth. Dat,.... die vorm, zou licht te vinden zijn.
Te diep was ze, zoekend en wroetend, afgedaald in de donkere mijn van haar leven
om nog om te zien naar iets anders dan naar het glinsterend eigen erts. Dat zij door
haar weigering van Geuns te ontvangen, dezen man een verdriet deed gelijk aan het
hare, een alleszins evenredig leed.... in de zwarte gangen rondom haar lag het
ongeweten. Maar in haar handen hield ze, als een nieuw, als een blinkend houweel,
de liefde van den ander, om Frans.... om Frans.... Dien avond, met den brief op tafel,
zou zij hem toonen, dat zij thans: te kiezen had!
Doch toen het avond-uur naderde, begaf haar de moed, en, besluiteloos vóór het
waagstuk, wist ze toen ook, dat niets, onherroepelijk niets, haar overbleef, indien hij
haar in deze keuze de vrijheid liet....
De kinderen waren naar bed. De kamer legde zich ter rust als op alle andere
avonden, en het theewater ruischte.
Liesbeth had haar schrijfboek opengeslagen, den brief van Van Geuns uit haar zak
genomen, gladgestreken, en met het lak op de keerzijde daarneven gelegd.
Frans Scheffer las geen letter van het tijdschrift, waarin hij tuurde.
Hij wilde.... hij moest.... Indien zij deze huwelijkskans verspeelde om hem, om
een waan....
Zij schreef niet. Haar pen schetste dwarse schrapjes op de naden van den
briefomslag.
En toen nam zij den pennehouder tusschen haar magere, gestrekte handen, en rolde
dien krampachtig op en neer.
Dit - het doortrok haar als een innerlijk kil zweet - dit was haar laatste worp.
Verloor zij dezen.... Neen, zulk een moordend vermogen had zij toch dien morgen
nog niet in den brief vermoed! Wanneer zij zweeg.... opnieuw als de struisvogel den
kop in de veeren stak.... dan was er nog niets.... onherstelbaar.
‘Heb je een brief van Van Geuns?’
In een schrik, welke haar een oogenblik geheel verdoofde, liet zij den pennehouder
neervallen en breidde haar hand uit over het bekrast couvert.
‘Ja,’ zei ze toen schril, in botte vertwijfeling wat ze nu doen zou.... nu hij het
vroeg?!
Hij zag haar niet aan, doch hij sloot zijn boek. Verwachtte hij van haar....? O,
onmiskenbaar had hij den inhoud al geraden van dien brief!
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En omdat zij niets gaf uit zich zelve, werd het nu zoo stil, zóó nijpend stil.
Deze stilte verdroeg ze niet! Een geheim, de verwijdering van een geheim, was
dat niet vernederend, en nog gevaarlijker misschien....
‘Hij vraagt.... of hij me spreken kan.’
Zonder verwondering, de verrassing verborgen in zijn nog immer afgewenden
blik, nam hij dit eene woord van haar over:
‘Spreken?’
‘Ja.... Och, dat begrijp je natuurlijk wel!’ barstte ze al uit, terstond verhit, omdat
hij niet onmiddellijk blijk gaf haar te hebben verstaan.
Rustig zag hij haar nu aan, in haar klein, krijtwit gezicht.... en hij wist, dat hij haar
hart in zijn hand hield.
‘Zóó,’ zei hij kleurloos en alsof hij de gedachte nog niet had verwerkt. ‘En?’
Er was geen glimp in zijn oogen geweest, niets van een gelukwensch.
Die zekerheid kwam over haar.
‘En!’.... lachte ze, zenuwachtig-overslaande, want deze eerste verheuging wierp
plotseling al het tegenwicht uit.
‘Wat dénk je?’ vroeg ze opeens, hem sluipend-diep in de pupillen ziende, als een
kat zich krommend tot den sprong....
Het ongewone, geslepen-vrouwelijke, onverhoeds in zijn onmiddellijke nabijheid,
daar, waar hij het een jaar lang nooit had vermoed, verwarde hem.
‘Wat wil ik denken,’ herhaalde hij voor zich uit, ‘dat moet je zelf....’
‘Och, malle jongen, ik denk er immers niet over! Doe toch niet zoo gewichtig!
Geen seconde denk ik er over!’
Ze lachte, lachte grof, wisselend heesch en hel; de tranen spatten in haar oogen
van het lachen om zijn gezicht, zijn onthutst gezicht!.... en ze verslikte zich in haar
lach, hoestte er doorheen....
Het smartte hem diep. Hij stond op, liep heen en weer, streed. Met één woord kon
hij er een eind aan maken, hij moest er een eind aan maken.
Heur handen opgedrukt tegen haar borst, de lach verstard op haar gezicht, de oogen
gesperd, volgde zij zijn gang. Zij dacht, dat het nu komen zou, ze wist niet meer wat
zij dacht....
Vóór haar bleef hij staan:
‘Als ik je een raad mag geven,’ zei hij zacht, zakelijk ‘schrijf van Geuns dan
vanavond, in de stemming waarin je nu bent, nog niet.’
‘Waarom niet?’
‘Omdat je hem een groot verdriet gaat doen.’
‘Och kom!’ deed ze ruw van wanhoop, alsof ze met haar hoofd tegen den muur
beukte.
‘Onderschat het niet, Lies, voor een ander....’
Hij trad duizelend terug. Voor het eerst voelde hij zich man tegenover
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deze vrouw, die een marteldood stierf voor zijn oogen. Hij moest hier heengaan....
In één stap was ze bij de deur, die hij achter zich gesloten had. Wat gebeurde er
nu, waarom ging hij opeens....! En schier verdwaasd zakte zij terug op den stoel bij
de tafel, haar voorhoofd op den brief. Hij zei.... hij zei.... Wat had hij ook gezegd?
en wat bedoelde hij met dat.... voor een ander! Zij schuurde haar hoofd langs den
tafelrand, en kreunde, en kromp.... Was het uit, was het nu uit?! Neen toch, neen!
nog was er niets.... beslist; niets.... heelemaal wèg!
Ze schreef, terwijl haar vingers zóó beefden, dat de letters schokten dooreen, aan
van Geuns.... Een haastige afwijzing. Om tenminste dat onherroepelijk te maken!
Scheffer stond middenin zijn kamer. 't Was er koud en groen verlicht door de
studeerlamp alleen. Hij kwam met zichzelf tot klaarheid. Hij moest, hoezeer het hem
stuitte, haar redden met het eenige middel dat hem restte, nu zij hem op geen kiescher
wijze wilde verstaan. En hij mocht er niet langer mede dralen, de kans wagen, dat
haar weigering reeds verzonden zou zijn....
Dan nam zij misschien toch nog, uit dépit.... van Geuns. Hij zou een goede man
voor haar zijn. En zij.... over een jaar of wat.... kon met dit - hoeveel meisjes trouwden
zoo! - op een andere manier dan.... gelukkig worden. Wanneer ze een kind kreeg....
Hoe had ze zich aan Emma's kind gehecht, met hoe een innigheid omvatte zij het....
Toen hem dit beeld, lieflijk als dat der Madonna zelve, voor den geest verscheen,
deinsde hij weder terug voor het verradelijk woord, dat deze zachtgeaarde, die slechts
in liefde misdeed, zou neerslaan als een vuist.
Hoe had ze zich geklampt aan het zijne! Met hoe een taaie kracht had ze zich
gehandhaafd, zelfs nog na den eersten Paaschdag!
Hij zette zich in den ronden armstoel voor zijn schrijftafel en overdacht langs
welke omweg het haar dan nu te zeggen zou zijn, en wat hij zou kunnen doen om
haar in deze omzichtigheid nochtans den schijn te besparen, dat hij met dit uiterste
middel haar van een welbegrepen neiging te genezen zocht.... Het zou dan mogelijk
zijn, indien zij zooveel geestkracht overhield, bevriend te blijven, te scheiden voor
het minst als vrienden. Hij had het haar beter kunnen schrijven, later, wanneer de
tijd gekomen was en zij, in haar eigen omgeving naast den ouden vader en te midden
der zuster's kinderen, 's levens verschiet ruimer zou zien dan op het oogenblik, in
het huis, dat haar uitdreef. Tenzij dan nu het aanzoek van Van Geuns.... Was dit
voorstel, waartegen zij zich brooddronken kantte, en dat zij dreigde te verwerpen uit
moedwil en waan, nog uitgebleven, hij zou, schoon hij hunkerde naar het einde eener
ver-
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houding, waarin allengs elk gezegde een dubbele zin had verkregen, elke handdruk
een vraag omsloot, en elke daad overwoog, niet hebben ingegrepen vóór den hoogsten
nood. Hij stond op en wilde naar de huiskamer terug keeren, toen hij de deur hoorde
opengaan. Liesbeth boog haar hoofd om het gordijn, dat de binnenzijde dekte, en,
schuivend langs de roede, een knars veroorzaakte:
‘Stoor ik?’
‘Neen.... neen, zeker niet.’
Zij droeg behoedzaam tusschen haar dunne vingers zijn theekop.
‘Ik dacht,’ zei ze nauw hoorbaar, en van een meisjesachtige schuchterheid was
weer deze, in de zorg voor het gedragene opgaande nadering: ‘je thee wordt zoo
koud.’
‘Dank je, ja, die was ik vergeten.’
Zij plaatste den kop tusschen zijn boeken op het uitgeschoven blad van het tafeltje,
waarop de lamp stond, en wachtte even, doorschijnend teer in het groene kaplicht,
groenbleek.
Geruchtloos, haar zachte lach om de lippen, wilde ze toen weer gaan.
‘Lies.’
‘Ja....?’
Zij sloot de oogen, keerde zich langzaam-op-het-gevoel, als gelokt door een
geheimzinnigen toon....
‘Kom eens even bij me zitten.’
Hij wees haar den lagen leeren stoel naast zijn schrijftafel, waarin ze neerzat,
roerloos, schier levenloos van ontroering.
‘Heb je al geschreven aan van Geuns?’
Haar stem was volkomen klankloos, en zij antwoordde niet meer dan het noodigste:
‘Ja.’
‘Toch nog niet verzonden?’
‘Neen.’
‘Dat is goed. Je moet zoo iets niet overijld doen. En’- hij dronk een schielijken
teug, zette hard het kopje neer - ‘dan wou ik je nog iets zeggen. Nu je mij dit.... van
jou.... in vriendschap hebt toevertrouwd.... wil ik voor jou ook niet langer hier, in
mijn eigen huis, met een geheim....’
Hij had de doodelijke wond achter den radeloos-snellen oogopslag gezien, hoewel
hij strak langs haar heen keek. Zich sterker aangrijpend vervolgde hij:
‘Misschien zal het je vreemd schijnen, omdat je meende, gemeend hebt
waarschijnlijk, dat de dood van Emma voor mij een.... onherstelbaar verlies
beteekende?’
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Er golfde even wat bloed naar Liesbeth's wangen, dat dadelijk weer wegtrok. Zij
verroerde geen lid.
‘Dat was het niet,’ zei Scheffer zwaar, luider dan het voorafgaande.
‘Ik.... behoef hier niets bij te voegen.... ik spaar mezelf trouwens niet als ik je zeg,
dat het dat niet was.’
Hij ademde. Dit, wat hem zelf aantastte, was gezegd.
‘Voor twee jaar leerde ik, door het proces, waarin ik betrokken werd, Mevrouw
Pont van nabij kennen. Wij waren dag aan dag samen om die zaak voor haar tot een
redelijk einde te brengen. Ze was diep ellendig.... je kunt je niet voorstellen hoe
ellendig ze was. En ze had niemand dan mij.’
Hij wist niet of Liesbeth hem verstaan had. Achter de neergeslagen oogleden leken
de oogen gebroken en haar tanden rilden hoorbaar in den klemmend-gesloten mond.
‘Deze winter,’ vervolgde hij sneller, in gedachten een tijdsverloop overspringend,
‘ontmoette ik haar in Parijs. Ze had zich daar een bestaan geschapen.... Een vrouw
van bewonderenswaardige geestkracht is ze.... juist zooals ze er uitziet.’
Liesbeth's hals scheen zich uit te rekken, scherp stak haar kin naar voren, een
flikkering van haat vertrok haar geheele gezicht.
God, dacht hij, zóó.... zoo was het maar goed. En in een lichteren, vasteren toon
voltooide hij:
‘Daar in Parijs, zijn wij besloten, heeft zij mij beloofd, in het najaar naar Holland
terug te willen komen.... als mijn vrouw.’
Alsof de vlam van haat asch had nagelaten, zoo grauw was nu haar gezicht in den
groenen lampschijn.
Hij moest doorspreken om haar tijd te laten.... Naar woorden zoekend, vervolgde
hij, de stilte werend met zijn beschroomde stem:
‘Van de zomer gaan we met de kinderen naar een plaatsje ergens aan de kust van
Frankrijk. Vandaar uit, maar spreek er met niemand over, maken wij het bekend.’
Hij wachtte even, doch hoewel haar oogen nu, als de oogen van een blinde, recht
in de zijnen staarden....
‘Vooreerst,’ hernam hij, zich dwingend met een geweld, dat elk woord neerdrukte,
‘vooreerst behoeft nog niemand het te weten.... jou vertel ik het, omdat ik er op
gesteld ben, dat je het door mij hoort en niet later door iemand anders.... omdat je
daar recht op hebt en misschien zult willen.... begrijpen, wat de buitenwereld natuurlijk
alleen veroordeelen zal.’
Hij dronk den laatsten kouden slok thee, veegde met zijn zakdoek langs zijn
voorhoofd.
Zooals een bedelvrouw, op straat gezet, haar vodden om zich trekt, zoo raapte
Liesbeth de resten van haar eigenwaarde samen, terwijl ze zich half oprichtte uit den
stoel en toen weer terugzakte tegen de leuning.
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Had ze het eigenlijk niet altijd geweten?.... alleen.... het zóó gevreesd dat ze er zich
tegen verweerd had en, als voor een kogel, telkens weer gedoken was. En zóó
duldeloos, werd zij thans gewaar, had zij geleden onder de vrees, die nog een kans
bood, dat het onvermurwbare haar, op het eerst vernemen, haast een verlossing
geleek.
Maar dat hij het haar vertelde op dezen bevangen en tastenden toon opdat - haar
overspannen geest doorzag! - opdat geen schijn van hoop haar zou doen aarzelen in
dit beslissend uur, dit tergde haar als verraad.
Haar lippen bewogen....
Dat hij haar nu niet helpen kon.... niet haar bleek gezicht tusschen zijn handen
warmen mocht. Dat hij dit moest aanzien, machteloos!
‘Had je het niet gemerkt,’ vroeg hij zacht, ‘....met Paschen?’
Toen lachte ze, en zoo armelijk had hij nog nooit een mond zien lachen:
‘O jawel,’ zei ze, ‘jawel.... ik had het wel gemerkt.’
‘Het moet je.... gestuit hebben.... zoo gauw....’
Ze lachte weer, wit.
‘Waarom? Het ging mij niet aan.’
‘Ik ben overtuigd,’ zei hij, hoewel hij dit juist niet had willen zeggen, ‘dat ze een
lieve moeder voor de kinderen zal zijn.’
Ze trok de schouders op en haar lach wrong in een smadelijke groef langs den
linker mondhoek. Ze zweeg.
Maar na een oogenblik hervatte ze, alsof zij zich bezon:
‘Ik ken mevrouw Pont niet, tenminste bijna niet, maar ik wensch je met haar veel
geluk.’
Ze stond nu op haar wankele beenen, waarboven haar lichaam leek te zweven, en
stak hem haar hand toe: ‘En ik dank je ook, dat je het mij....’
‘Maar natuurlijk, Lies....’
Zij trad hem voorbij, nam het rammelend kopje van de tafel, doch zette het weer
neer.
‘Laat mij dat meebrengen. Ik kom ook binnen. Of.... ja, ik kon nog wel wat blijven
werken. Goede nacht, als ik je soms niet meer zie.’
‘Goede nacht.’
Met een krampachtig gebaar nam ze opnieuw het kopje, klemde het vast aan zich.
En op zulk een ijle hoogte van armzaligen trots had haar zijn biecht-uit-erbarmen
gedreven, dat ze, schoon klappertandend, bij de deur nog om dorst zien, hem betrapte
zooals hij haar nastaarde met vochtige oogen, en uit den poel van vernedering nog
eenmaal, als een aangeschoten haas, zich ophief in haar lengte:
‘Wanneer jij soms nog naar de bus gaat, wil je dan die brief aan van Geuns voor
me meenemen? hij ligt op het buffet.’
***
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Zij streed tot het uiterste, in een onbestemden drang, die verwant was aan wraak. Als
op den terugslag van het leed hield zij zich staande, onder den dunnen
mantel-van-trots, welke de vrouwen, die geen sluier wonnen, elkander overreikten
door de eeuwen heen.
Tot wreede besprekingen noopte zij Frans, alle in verband met zijn voorgenomen
huwelijk:
Of hij nu niet, gebruik makend van de laatste weken van haar verblijf in zijn huis,
op de bovenverdieping zou laten verven en behangen? Het was hard noodig. Zóó
kon er toch geen vreemde in komen! En dan moest hij beschikken over Emma's
kleeren, die hingen nog altijd op den zolder....
Hij wees wrevelig af eerst, begreep, toen zij aanhield, dat het toch eenmaal gebeuren
moest en wellicht verstandig zou zijn Liesbeth deze afleiding, welke hun verhouding
zakelijk regelde, te verschaffen. Ze begon en volhardde met stuggen ijver en stomme
kracht, alsof zij er haar ziel mede dooden kon. Aan de maaltijden verscheen ze
afgesloofd, onverzorgd, en zenuwachtig lachend om het geringste. En ook wanneer
ze niet lachte trok telkens een spier bij het linker oog en knipperde het lid. Scheffer
kon haar in deze overspanning niet aan. Hij werd stil en stroef als in de dagen na
Emma's dood, reikhalzend naar den dag, waarop Liesbeth uit zichzelve - hij voelde
het einde naderen - vertrekken zou. Hij had geduld, geduld als met een zieke, aan
wie hij met eigen hand dit letsel deed....
Haar wanhoop lag in haar als een looden klomp, dien ze omtorste. Ze klemde zich
aan de dagen, geteld naar haar krachten. De laatste zou komen, en dit was ook goed,
maar het uitstel bleef in haar macht. Achter den laatste lag niets meer.
Naar mate zij dit weerstandsvermogen voelde verzwakken gordde zij zich te feller
aan, wijl zij ook voor heur taak in het gezin den tijd wist afgemeten. En het werd
haar kille eerzucht het huis voor de vrouw, die het in bezit zou komen nemen, in
voorbeeldigen staat achter te laten.
Nooit had het Frans onmeedoogender, gelijk een schuld, gedrukt als in die dagen,
dat hij deze liefde voorbij had gezien en versmaad, dat hij deze vrouw, ook al ware
hij vrij geweest, niet had kunnen beminnen. Met inspanning bewoog hij zich naast
den afgrond van smartelijk bedrog, waarlangs zij haar huiveringwekkend spel van
onbaatzuchtige kameraad voortspeelde, waarover hij haar nog, met het oude,
roekelooze gebaar van erkentelijk gastheer, de hand reikte. En eens, toen ze - het
middagmaal was al opgedragen - niet kwam, doorschokte hem een angst, die hem
tot in de knieën verstijvend de trappen opjoeg....
In een kamertje op den zolder vond hij haar. Ze klopte er bont uit.
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‘Ik kom,’ zei ze en glimlachte tegen hem, ‘ik kom, ik hoopte dit nog te kunnen afdoen.
Neem me niet kwalijk, dat ik je heb laten wachten.’
Liesbeth dacht niet aan een daad. Geen redelijke gedachte aan bevrijding of troost
was in haar. Werken wilde ze, overhoop halen en weer ordenen.
Het ging niet. Ze kon de kinderen niet langer verdragen en kromp inéén wanneer
Frans in haar tegenwoordigheid den hond aanhaalde. Het huiswerk vorderde niet
meer.... En op een morgen, terwijl ze voor een monsterboek met behangsels naast
de gordijnen van Frans' boekenkast geknield lag, en, vergelijkend meubelstof met
papier, de vellen ombladerde, begonnen de patronen als sterren in en uit elkaar te
dwarrelen en zag ze op eenmaal alles zwart.
Ze gaf het op. Zooals iemand na langen, vruchteloozen tocht de voeten na zich
sleept, zoo verrichtten nog haar handen het onvermijdelijk werk van den dag, en wie
haar daarbij wederstreefde moest het ontgelden.
Nu weer was het Zus geweest....
Bij zijn thuiskomst van het kantoor vond Frans het kind in de gang en vernam in
het voorbijgaan het schreiend beklag.
Liesbeth stond bij de tafel in de kamer.
Hij zag, met Zus aan de hand binnentredend, haar even aan, vragend, als verwachtte
hij van haar den naderen uitleg? en zette zich toen.
Zij verklaarde niets. Met honger-oogen staarde ze naar het paar, den man met het
kind tusschen de knieën.
Opnieuw rekte zich Zus' bevend klein lijf naar zijn oor....
‘Nu? Wat is er dan nu!’
‘....En tante Liesbeth zei, dat ik het gedaan had, maar ik had het niet gedaan.... en
toen werd ze nog veel boozer, en toen....’
Hij duwde het kind af: ‘Daar zal tante dan wel reden voor hebbed gehad!’ ontweek
hij kort.
Een seconde bleef Zus verstomd om zoo grievende onrechtvaardigheid! Van Vader,
van Vaderzelf!
Toen, gillend van drift, in de fladdering van haar losse schort, stortte ze de gang
weer in. Tusschen de kale wanden galmde het onbetoomd gesnik.
In één krakende opruk, terwijl zijn stoel achteruit stoof, was Frans haar nu na.
De deur bleef open....
‘Zus!’
De mannestem sloeg in het misbaar. Het werd onmiddellijk stil.
Tegen den witten gangmuur keek Liesbeth.... Zij deed een stap naar voren.... en
trad weder terug. Wat daar, om den hoek, tusschen die twee verhandeld werd, raakte
haar immers niet meer. En dat zij onbillijk
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was geweest jegens Zus.... waarom er nog zaak van te maken.... Het was toch, alles,
uit.
Te midden der laatste, nokkende snikken hoorde ze de volle kinderstem: ‘Heusch
Pappa, ik had het niet gedaan,’ hoorde ze Frans' donker geluid, overredend door het
snuivig gefluister: ‘dat tante Liesbeth het stellig ook niet zoo gemeend had en....
kom! Tante en Zus hadden elkaar zeker niet precies begrepen.... Allons! Droog je
tranen af. Wat? Pa's zakdoek? Hier prul....’
En ook zijn kus hoorde zij en het zachte zoentje van Zus.
..................................................................
Toen Scheffer weer in de kamer terugkwam, vond hij Liesbeth nog op dezelfde
plek. Maar de uitdrukking van haar gezicht was geheel veranderd. Het was kalm en
volkomen kleurloos.
‘Frans,’ loog ze, en de woorden vielen met langzamen val, zwaar als bloeddruppels
uit een wond, ‘ik heb vanmorgen een brief van de Hoven gekregen.... of ik nu thuis
zou kunnen komen? Mama heeft mij noodig... en ik vind ook.... ik mag niet langer
weigeren.’
‘Zoo.... Neen.’
‘Nu ik hier wel gemist zou kunnen worden?’
‘Ja.... dat.... natuurlijk. Ik zou je ouders ook niet graag opnieuw teleurstellen.’
‘Neen....’
‘Met Juni kan ik die juffrouw krijgen....’
Ze knikte, nauw-beseffend, dat dit buiten haar om was beschikt en haar eerst op
dit oogenblik werd medegedeeld.
‘Tot zoolang zullen we ons dan wel redden....’
Alsof ze dit desgelijks had overwogen, knikte ze nogmaals: ‘Ja.... en.... ik wou
dan, als je het goed vindt.... overmorgen maar gaan.’
Hij speelde fijn, verried geenerlei aandoening.
‘Overmorgen al? Zoo.... nu.... zooals je wilt, regel dat naar je eigen wensch.’
Stil kwam Zus weer ingeslopen.
Zooals het gelaat van een lijder na den dood ontspant, en van vrede lijkt verlicht,
zoo gleed over Liesbeth's trekken, na het einde van heur laatst verzet, iets van den
ouden kuischen glans. Met haar lichten tred ging ze door het huis en voor ieder verzon
ze, op dien laatsten dag, iets liefs. En wanneer ze soms lachte, klonk het weer zuiver,
alsof ze werkelijk op dat oogenblik niet bedroefd was. Zij pakte haar kleeren, schreef
briefjes aan de verschillende families waar zij vriendelijkheid had genoten, en kleumde
den overigen tijd met Emmaatje in haar armen en Fransje
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aan haar voeten. Met Zus was ze gansch verzoend en aan Jantje vertelde ze nog één
prachtig verhaaltje.
Des avonds ging ze, onder het voorwendsel nog haar handtasch te moeten inpakken,
vroeg naar boven. Het kasboek, waarin ze had zitten cijferen, liet ze naast het
geldkistje van staaldraad, waaraan een kleine sleutelring, vóór Scheffer op de tafel
in de huiskamer achter.
Den volgenden morgen kwam ze, later dan op een gewonen dag en met haar hoed
op beneden, nadat ze boven reeds van de schoolkinderen afscheid genomen had.
De trein, dezelfde waarmede Mademoiselle vertrokken was, ging om tien-uur-acht
en er bleef haar niet meer dan de nauwkeurig ingedeelde tijd om te ontbijten en naar
het station te rijden.
Scheffer had geen oog geloken. De wroeging dat het tusschen hen beiden gekomen
was tot dit, tot een misvorming van de beste gevoelens en een reddeloos verlies,
kropte hem tot stikkens, en met de stomme drift van een, die in donkere ruimte naar
den uitgang tast, zocht hij naar een laatste woord om haar te zeggen hoezeer hij
nochtans van haar hield. Anders dan zij behoefde, maar tóch. Hij dorst er niet van
reppen, het was minder dan niets wat hij haar bieden kon, vriendschap, smadelijk
als een aalmoes.
‘Eet nog wat. Je hebt tijd genoeg.’
‘ja....’
Ze nam een beschuit, en liet die onaangeroerd liggen op haar bord.
‘En thee? Zal ik jou nu eens inschenken, je hebt het mij zoo trouw gedaan.’
Zij glimlachte schuw, reikte hem haar kopje. En zij volgde aandachtig, terwijl het
linker ooglid onophoudelijk knipte, zijn onhandige bewegingen met den trekpot
boven het heet-stoomend ketelgat.
‘Je ziet de Hoven met de zon terug,’ voorspelde hij, de serredeuren vaneen
schuivend, ‘de lucht klaart op.’
Een geurige vochtigheid dreef aan door de opening, geur van jasmijn. Hij liep den
tuin in en keerde met een paar takjes, die hij zwijgend stak tusschen het vingerdoekje
naast haar bord.
Ze zei, ‘dank-je,’ terwijl ze de bloemen opnam, en weer neerlegde.
Het rijtuig reed voor. Zij hoorden het ratelen en Dientje kwam het zeggen.
‘Het is te vroeg,’ meende Scheffer, zijn horloge uithalend.
Liesbeth, onmiddellijk opgestaan, volgde Dientje naar de keuken om daar ook
Anna en Fransje, die bij het aanrecht met vormpjes zat te spelen, vaarwel te zeggen.
Toen ze den koetsier met haar koffer naar beneden zag strompen, dacht ze aan den
morgen van Emma's begrafenis. Het
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was toch leelijk van Frans, toch leelijk, Emma zóó gauw af te schudden voor een
vreemde!
In de huiskamer terug, boeide haar in het bijzonder het groot portret, dat daar nog
boven de schrijftafel hing, en ze overpeinsde: of het er blijven zou? De poppen van
Zus in den speelhoek leken haar levende menschen, met alle verschillende gezichten.
‘Nu....’ zei Scheffer - hij had zijn jas aan - ‘wordt het langzamerhand tijd. Hier is
je mantel.’
Rap schoot ze in de opengehouden mouwen: ‘Merci.’
Zich tot de onderste knoopen bukkend liep ze hem voorbij naar de serre, waar het
kind in den wagen lag, gereed als elken morgen om uit rijden te gaan. Maar ze raakte
het kind niet aan. Ze keek alleen.
En ze schreide niet.
Toen ze, weer bij de tafel, rondzag naar haar handschoenen, die van den rand
waren gevallen, stond Frans achter haar. Hij was even bleek als zij.
Het leek of hij iets wilde zeggen, maar zij zei: ‘kom,’ met een wazigen blik naar
de klok, alsof de wijzer drong. Toen raapte hij de handschoenen op, en met een
gebaar, armzalig van goedheid en hulpeloos als een bede, hield hij haar twee bloote
handen in de zijnen, drukte zijn lippen erop....
Zij wankelde niet en ze schreide niet.
‘Kom’ herhaalde ze.
..................................................................
..................................................................
Grootvader en Joost stonden aan de halte. De meidoorn bloeide en de zon spatte
in de rails. In de verte hoorden zij den trein.
‘Nu is ze er haast,’ knikte Joost.
De oude man hief het hoofd: ‘Ja-ja,’ zei hij, als aan het einde eener overpeinzing,
‘ja-ja.’
En hoewel zij elkander bij deze schaarsche woorden, welke hun wereld omvatten,
niet aanzagen, opgingen elk voor zich in het geheim van den glimmenden weg, lichtte
in hun oogen toch de weerschijn van één vreugde om een gedeeld gewin.
Maar toen ze er was, - haar gezicht achter het troebele vensterglas, - en uitstapte,
zij, de eenige passagier, en na de koele begroeting tusschen hen wandelde, zwijgend,
zóó zwijgend als had ze de spraak verloren, en suf of zij wandelde in haar slaap....
Toen ze er was, werd het anders, onbegrijpelijk, beangstigend anders, dan
Grootvader en Joost zich hadden voorgesteld.
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[XVI]
IN het dorp kende ieder kind ‘de Freule’, en den kleinsten was het of er in heel de
wereld geen andere freule bestond. En niemand, die aan haar eigenaardigheden: het
oud-models kleed en den stoet honden, welke haar onafscheidelijk vergezelde.
aanstoot nam, wijl zij zoo goed was, mild van het weinige dat zij bezat en bereid tot
alle nuttige werkzaamheden, passend aan een jonkvrouw van haar stand. Bij het oude
huis, dat diep lag achter de boomen en zwart zag van den rook der omliggende
fabrieken, behoorde zij; en wanneer zij wandelde, grijs, sluik, en alsof zij zweefde
door de ongewiede paden van haar tuin, voegde zij zich in deze omgeving met
onwillekeurige volkomenheid. In den geheelen omtrek wisten de menschen wie zij
was en waar zij woonde; een vreemdeling slechts bleef staan en keek haar na.
De Freule.... achter dien naam leefde Liesbeth, gelijk de kloosterzuster, die bij den
overgang van het eene leven in het andere tot zelfs den naam aflegde, dien zij droeg.
Na den dood harer ouders, - de kwikke oude mevrouw was tot een ieders
verwondering den sukkelenden landheer nog vóórgegaan, onverhoeds bij een huiselijk
feestje dood-gebleven op haar stoel -, bewoonde zij met Koos het verwaarloosd en
vervallen goed. De erfgenamen hadden er geen redelijk bod voor kunnen krijgen en
toen waren het bosch, de achtertuin en het koetshuis afzonderlijk verkocht. En ten
slotte erkende men deze toch ook een goede oplossing, daar nu Liesbeth, na een
zware en langdurige ongesteldheid wat vreemd gebleven, niet behoefde te verhuizen
van de plaats, waaraan zij van kind af was gehecht geweest, en waar zij zich, naar
het scheen, gelukkig voelde. Toonde zij zich niet dankbaar, aandoenlijk dankbaar,
toen het aldus bleek geschikt! Een stemming, te verheugender na de moeilijke jaren,
welke zij met haar overbrachten. Angstvallig waren op last der veerkrachtige oude
mevrouw, die geen tegenspoed gedoogde in haar huis, de bijzonderheden uit dien
tijd door de omstanders verzwegen, doch menig ongestaafd gerucht had zich
desondanks door het dorp verspreid. Verhalen van angst en achterdocht, en de
lasterlijkste zelfbeschuldigingen.... En het heette, dat men toen tot op de brug voorbij
de Hoven de Freule in den nacht kon hooren gillen.
Van dit lijden hersteld, bleek echter haar gesarde geest minder aangetast dan men
allerwegen vreesde, en toen zij voor het eerst, aan den arm van haar vader, zich weder
waagde buiten het hek, viel ook haar uiterlijk, na het bedrukt verslag van sommigen,
die haar in den tuin hadden bespied, den lieden mee. De onnatuurlijke gezetheid,
welke haar bovenal misstond, nam af, tot ze, ja eigenlijk, nog magerder werd dan zij
te voren was, met nog iets van dat vroegere vormeloos-teere en slanke, als van een
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half-volwassen knaap. Dat heur haar vergrijsd was, merkte men nauw; daarover
vlood immer zulk een zilverlichte schijn. En haar oogen. waarvan het linker ooglid
knipperen bleef, heel even als een vlinder vóór hij vliegt, keken uit de diepe kassen
zacht en zonder smartelijkheid.
Zoo hadden ze nog jaren gewandeld samen, de vader en de dochter, stram recht-op
en bijkans van gelijke lengte; en het was niet te onderscheiden geweest, wie van
beiden de andere ondersteunde.
Tot op een dag....
Tijdens het leven van de oude mevrouw gingen zij met den rolstoel niet verder
dan het hek; Mama had daaromtrent haar beginselen.
Doch na haar dood.... och, waarom niet!.... de dagen waren lang. Door de oprijlaan
reden ze, stapje voor stapje, tusschen de weelderige hortensia's, den weg over langs
de haag, waarin de winde bloeide. De landheer met zijn strooien hoed diep-ingedrukt,
den rouwband om den arm, de gehandschoeide handen stil op het dek, en de freule,
die toen nog niet de opmerkelijke en ietwat potsierlijke verschijning was, die zij later
werd, in het zwart daarachter. In den beginne namen zij den weg tot aan den tol en
keerden daar; doch toen de blaren vielen, gestadig meer en meer, verlengden zij den
tocht en reden door het dorp. En het medelijden der menschen bezorgde den in zijn
kraag gedoken ouden heer nog menig vriendelijken groet.
Wel innig had zich Liesbeth aan deze taak gewijd.... Nog toen ze in later jaren alleen
met de honden en niet meer achter den wagen wandelde, droeg zij, hoewel haar
houding recht en van een eigene statie bleef, in de wijze, waarop ze het hoofd als
luisterend naar voren neigde, de herinnering aan den rolstoel en het afgebroken
gesprek met zich voort.
In den zomer liep zij blootshoofds, het kleurloos haarknoopje laag in den schralen
hals, het vergrijsde dunne blond langs de slapen in vlokken als sintels, de lippen
week, alsof zij prevelde en aan iets prettigs dacht. Des winters dekte zij zich met de
oude vijgenmat, welke al van haar vader was geweest, en bij regen of wind bond zij
deze korfsgewijze met een sluier dicht onder de kin. In de strakke omraming en de
schaduw der kap leek dan het bleek gezicht nog smaller en zachter, en alsof het zich
schroomvallig teruggetrokken had.
Den kleinsten hond, een havanakleurig leeuwtje, met een strikje boven de
twinkelende oogjes, droeg zij geheimlijk op den arm, de andere volgden in het stof
van haar sleep. Want het laten slepen van heur kleed, als een achteloos en hooghartig
gebaar, behoorde nog immer tot haar onverklaarbare gewoonten en geen schade of
ongerief had haar daarvan kunnen bekeeren. Ook om de vuile pooten der honden
bekommerde zij zich niet. Naar hartelust mochten ze rennen en hun jonge vreugd
uit-

Top Naeff, Voor de poort

320
walsen en haar liefkoozen van geluk! Alleen bij de halte, wijl hen daar eenig letsel
overkomen kon, knipte zij ze aan het koord, dat ze daarvoor meenam in een gehaakte
tasch en trad zij op met meerderheidsbesef.
Het voorbij-snorren der treinen verwekte door deze voorzorgen en het zenuwachtig
ongeduld der dieren dan immer nog een zekere ontroering, hoewel zij, gebukt over
de bevende kleinste Beatrice, niet opzag naar de machtige locomotief en de
verschietende venstertjes, en zelden meer dacht aan de stad vanwaar deze treinen
kwamen of waarheen zij gingen.... En het was altoos een verlichting, wanneer de
baanwachteres, met haar hoedje van glans, de vlag terugzette tegen haar huisje en
de boomen zich weder hieven in de lucht om de keffende karavaan door te laten. De
minzame groet der Freule vleide het vrouwtje, gelijk een ieder, die haar ontmoette
op den weg. De blik der oogen, jong gebleven in het verouderd gelaat en van zulk
een helder blauw of de hemel er zich in spiegelde, vergoedde dan met het kuisch en
hoofsch gebaar, waarin zij lichtelijk boog, de zonderlinge kleedij.
En sprak zij daarbij den naam uit: Dag Hanna, dag Meuje, of goeden avond
Gert-Jan, dan leek dit geluid te komen uit een gansch bijzondere wereld en zong het,
hoe zacht het ook was, in de ooren nog na.
Geen dag verzuimde Liesbeth haar wandeling, waarin de honden zulk een vermaak
schepten, en dikwijls dwaalden zij uren aaneen om eerst tegen den avond, bestoven
en vermoeid terug te keeren op de Hoven.
Dan bromde Koos beurtelings tegen de Freule en tegen de honden, omdat zij weer
zoo verontrustend laat waren uitgebleven, en schudde zich bedenkelijk heur wijs en
rein kornet....
Zoolang de kinderen van Reenen geregeld hun vacanties bij haar doorbrachten, had
Liesbeth de geheele woning in gebruik gehouden en ook den tuin nog wat versierd.
Doch sedert het tweede huwelijk van hun vader waren deze bezoeken geleidelijk
verminderd, en allengs geraakten zij allen zóó verspreid, dat het geen zin meer had
om hunnentwil zoovele kamers te bewonen. In het afgesloten gedeelte stonden thans
de meubelen uit Sidonie's boudoir, kasten en kisten met linnengoed, welke deze,
levend in de luxe-hotels der Fransche kust, in Londen of Parijs, niet plaatsen kon.
En in den tuin bloeide, tusschen het hoog-geschoten gras, nog slechts één reusachtig
rhododendron-perk.
Aanvankelijk had de verwijdering van de zijde harer verwanten tante Liesbeth
wel gegriefd en toonde zij deze geraaktheid ook jegens een ieder, die voor haar
uitnoodiging bedankte, haar verjaardag vergat of den Nieuw-Jaars-wensch verzuimde.
Doch met den tijd was zij, zich meer en meer hechtende aan haar eenzaamheid, dezen
staat gaan waardeeren en be-
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schouwde zij zelfs een aangekondigd bezoek, dat den dag onderbrak, als een stoornis
in haar wel-tevreden bestaan.
Terwijl Koos, aan wier gezag zij zich onderschikte, op haar hoogen leeftijd geen
drukte meer verdragen kon en wel een week met een stuursch gezicht rondliep, zoodra
een dergelijke gebeurtenis het huis bedreigde.
En afleiding hadden ze immers genoeg. Hoe dikwijls reed het rijtuig van
Klein-Zwieten de laan op om de Freule af te halen voor een toertje! Hoe vele avonden
ging zij op bezoek, of ontving de vriendinnen bij haar; de vaste avond van den Krans
nog niet daarbij geteld. En deze drukte gedoogde Koos, wijl de dames haar met
onderscheiding bejegenden, volstrekt niet als een ondergeschikte, en zij, dienend de
thee, de limonade en de eigen-gebakken taart, nagenoeg den geheelen avond als haars
gelijke mocht vertoeven in den kring. De honden werden geweerd. Slechts de
verwende Beatrice lag als een warm stoofje aan de voeten der Freule in de schaduw
van het tafelkleed, om, tegen den tijd dat de gele manshemden en baaien rokken
verdwenen van tafel en schoot, zich op de knieën van de vrouw aan het gezelschap
te vertoonen. Behalve het strikje boven de oogen droeg zij dan nog een blauw lint
om den hals en de lange manen, waardoor Liesbeth's vingers, schitterend van één
brillanten ring, rusteloos streelden, lagen licht gewasschen en bol gekamd.
Zóó dun waren deze immer ietwat bevende, spitsgetipte vingers, dat de ring, schoon
met een groven witkatoenen draad omwoeld, telkens afglipte, en door deze
beweeglijkheid, met het ijdel vonkgespeel, de aandacht trok, als iets uitermate
weelderigs, dat een geheimzinnige ziel verkreeg tegen den soberen achtergrond van
dit huis.
En deze geheimzinnigheid, van fluisterende bekoring, als Asschepoes' glazen
muiltje of een vergeelde rozeknop, verhoogde, niettegenstaande zij zich schier nederig
gaf, Liesbeth's voornaamheid in het dorp.
Noch haar sjofele kleeding, noch de alreeds spreekwoordelijk geworden schrielheid
waar het haar zelve betrof, noch de vele buitensporige hoedanigheden haar in den
loop der jaren toegedicht, schaadden aan dezen indruk; en de schuchtere en bijkans
ontroerende hoffelijkheid, waarmede zij een ieder tegemoet kwam, verleende haar
bijwijlen nog de schoonheid die aan geen wetten gebonden is.
Aan Liesbeth's eigenlijke wezen waren de jaren, die van ziekte en rouw zoowel als
de onbewogene, voorbijgegleden, en de roman van haar leven was daarin
achtergebleven als een onwerkelijke werkelijkheid. Zooals het beeld van den man,
dien zij had liefgehad, in haar voort-bestond, doch zoozeer vervluchtigd en gewijzigd,
dat het op den levenden mensch niet meer geleek, zoo was de liefde zelve geworden
tot een licht en onnaspeur-
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baar geluk, dat geen verband meer hield met heur verdord verlangen en den
doodgebloeden lust. In duizenderlei vormen had zij dit geluk doorleefd, terwijl het
rakelings langs haar ging, en zóó gretig, innig en onverdeeld had haar verbeelding
het genoten, dat het haar thans nog slechts heugde: tastbaar, sterk, en schoon als een
bezit.
Met den ring aan haar vinger en de warme kleine Beatrice op haar schoot - het
levende lijfje, waarin de adem deinde en het hartje sloeg - kon ze uren lang staren
in dit gezegend-niet.
En het bleef Koos, die des winters bij de Freule in de bibliotheek werd genood,
een raadsel en een ergernis, dat deze, ondanks allen drang, voor haar kostelijk
Evangelie geen aandacht over had....
Ook aan de kinderen harer liefde dacht Liesbeth in dien ouderen tijd zelden meer
bewust en zij gaf zich in het geheel geen rekenschap, dat Zus en Jantje, Fransje en
kleine Emma, en zelfs het onbekende broertje, dat zij later nog hadden gekregen,
thans volwassen menschen waren. Trouw had Zus haar nog vele jaren na haar vertrek
van allen de portretten gezonden, met vermelding der kleine gebeurtenissen. Van
Emma's veroving onlangs ontving zij het gedrukt bericht. Gezien had zij deze kinderen
niet meer; de gelegenheid, aanvankelijk vermeden, deed zich later niet voor.
In het rek van kunstig gevlochten koperdraad, dat onder de boekenplank in haar
slaapkamer hing, waren ze allen bijeen: de van Reenentjes, de Scheffers, vier kleine
Californiërs, de Benjamin van Theodoor.... een schaar van lieve kinderen, blonden
en zwarten, met schoppen aan het strand, in regenjekker en cape, Jantje Scheffer op
schaatsen en Bijoute met haar eerste baljurk aan.
Eigenlijk waren het de portretjes, waaraan zij hechtte, los van het levend model;
de vergeelde en kromgebogen kartons met hun overbekende gezichten, de papieren
oogjes, die haar eiken morgen en eiken avond tegenlachten.
Gelijk de afbeeldingen eener landstreek, waardoor zij eenmaal was gereisd, doch
die zij zich thans niet meer in het eigen-licht, gekleurd, en met den geur der aarde
voor den geest halen kon, - een verwezenlijking naar welke zij ook niet trachtte -,
zoo vergenoegde haar deze verzameling, souvenir harer levensreis.
En ze had nu ook weer andere kinderen. Van achter de ruitjes der lage huizen
knikten ze haar toe, en de dappersten klimperden uit om haar een handje te geven.
Wanneer zij wandelde, wandelden ze mede, zwijgend, met oogen als knikkers en
stoppel-geel haar.
Voor de zieken bezat zij bedjes en van allerlei dingen, die maar op de Hoven
gehaald behoefden te worden; en werden ze eenmaal weder gezond,
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dan leek het wel van Sinterklaas wat de Freule in haar tasch en Koos onder het deftig
voorschoot brachten in het bezochte huis. Dan bleef zij den langen regen-namiddag
voorlezen uit het nieuwe prentenboek, de poppenjurk verpassen, of met schaar en
lijmkwast sigarenbandjes plakken tot een vrome spreuk aan den muur. En soms
verzon zij zelf een mooi verhaaltje.... van een kleinen Koningszoon.
Terwille van deze kinderen ontzegde zij zich het vuur in de hal.
Voor hen was zij.... o, wel tweemaal in een jaar, jarig.
Op den dag van het schoolfeest liep zij met hen in den stoet, bewaarde Lammert's
lekkers en droeg Gardine's vlag.
En als zij dan na dezen dag van vertrouwelijkheid over het schoolplein kwam in
het vrij-kwartier.... Ja, dat was niet altijd toeval wanneer zij voorbij de open schooldeur
ging juist om dien tijd! Van onder de plassende pompstraal schoten ze toe, de druppels
nog aan haar en kin, alle natte handjes naar haar uit.... In de groene schaduw der
linden stond ze dichtomringd.
En in den regel leidde dit dan wel weer tot iets.... het liefst tot pepermuntballetjes.
Ze hadden het pleintje maar over te steken; de Freule lang en hoekig, de
vogelverschrikkende vijgenmat diep in de oogen, aan elke hand een om den
voorrang-vechtend kind, en de overigen met den van ijverzucht en opwinding
springende honden op haar hielen.
Meester, in den deurpost, sloeg hen gaarne gade.... En als het er op aankwam, was
hij ook altoos wel bereid het vrij-kwartier een weinig te verlengen, om de Freule,
die hem op de schoolvergaderingen duidelijk van de mede-bestuursleden
onderscheidde, terwille te zijn. Hij bewonderde haar kantig handschrift, de
onberispelijke wijze waarop zij boekhield, en gevoelde zich, ondergeschikt aan haar
oogopslag, door heur glimlach begenadigd.
Jaren geleden had hij wel eens een heimelijk gedichtje aan haar gewijd...
En toen Zij zestig jaar werd, het dorp vlagde en de schooljeugd vorstelijk werd
onthaald, was hij het ook, die op de wijze van ‘Wir winden dir den Jungfernkranz’
de woorden maakte, welke de meisjes van de breischool - een uitgelezen koortje zongen bij de eerepoort van aspergegroen en rozen.
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