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I.
Noch ist die blühende, goldene Zeit,
O du schöne Welt, wie bist du so weit!
Und so weit ist mein Herz, und so blau wie der Tag,
Wie die Lüfte, durchjubelt von Lerchenschlag.
O. ROQUETTE.

Er was iets rumoerigs onder de meisjes der groote school en voor de tweede maal
sprong de secondante, die met de surveillance belast was, op en wierp woedende
blikken naar de achterste banken.
‘Qui parle là?’
Diepe stilte volgde. Schijnbaar waren al de meisjes in haar werk verdiept. Enkelen
zagen op, als ergerde haar die plotselinge stoornis, anderen stopten hare ooren nog
dichter en bleven strak in hare boeken zien.
De secondante ging weer zitten, uiterlijk een Nemesis gelijk, innerlijk een prooi
der wanhoop. Zij had dat ‘qui parle là?’ zoo dreigend uitgesproken, als had zij willen
zeggen dat zij het nu zou en moest te weten komen en toch waren de meisjes haar
weer te slim geweest. Zij maasde ijverig voort aan kousen, wellicht door trouwe
moederhanden gebreid voor het kind, dat de wereld in moest om brood te verdienen.
Misschien troostte het haar nu te kunnen denken aan die liefde, maar wat ook in haar
omging, haar gezicht stond koud en streng. De tranen eener secondante worden niet
vaak begrepen.
Waar zij zat, viel het volle licht van het gas; - ook op het bord achter haar, dat nog
een deeling met
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breuken te zien gaf, dienzelfden morgen onder toezicht van den rekenmeester gemaakt
en verklaard; - ook op de blinde kaart aan hare rechterhand en op de lijst van maten
en gewichten aan hare linker; - op de doos met vormleerfiguren op den schoorsteen
en de talrijke inktvlakken over het behang en den grond verspreid, en eindelijk op
de reusachtige globe, die nu in een der hoeken van de school stond, maar eigenlijk
behoorde naast het skelet in het spreekkamertje. De secondantes beweerden dat zij
daar stonden om minder licht beschadigd te worden, maar de meisjes zeiden dat het
alleen was om aan de talrijke familieleden, die altijd in dat spreekkamertje gelaten
werden, als zij een der leerlingen kwamen bezoeken, te toonen welk geleerd onderwijs
de élèves kregen.
Er was geen plaats onbezet, want de school van mevrouw Daenders had een goeden
naam. Zij verdiende dien juist niet meer dan andere kostscholen, maar zij was altijd
druk bezocht geweest en het publiek berekent nu eenmaal de verdiensten van een
school, een predikant, een operazangeres, een auteur, enz. naar het aantal hunner
waardeerders.
Voor de secondante, die alleen al de meisjes moest surveilleeren, zou het
waarschijnlijk wèl zoo aangenaam zijn geweest als de banken minder goed bezet
geweest waren: zij zou dan ten minste niet zooveel moeite gehad hebben de schuldige
te ontdekken, die, zooals zij terecht vermoedde, in de schemering der achterste banken
te zoeken was. Des avonds, wanneer de orde der zitplaatsen niet gehandhaafd werd,
koos ieder meisje zich naar willekeur een plaats, en iedere nieuwe secondante moest
zich met wanhopige berusting leeren schikken in deze gewoonte. De eerste bank
werd bezet door brave Maria's of aanbidsters der surveilleerende secondante; de
tweede en derde door meisjes, die graag bij de kachel zaten of brieven wilden
schrijven in plaats van thema's, en de achterste bank zouden zoeken, als zij niet
vreesden
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er door hare luidruchtige geburinnen gestoord te zullen worden; de vierde bank was
steeds bezet door dezulken, die de duisternis liefhebben.
O, die vierde bank! Hoe dikwijls klonk van daar een gesmoord gelach, terwijl het
een hopeloos werk was de schuldige op te sporen! Hoeveel ‘protocollen’ en tik-tak-tols
werden daar 's morgens door de meid opgeveegd! Hoeveel streken werden daar
uitgevoerd, die nooit aan het licht kwamen!
Ook nu was de bron van ellende der juffrouw weer die laatste bank, want in het
gangetje er achter zat de jeugdige zondares neergehurkt, angstig turende naar het
stukje van Mademoiselle's geruite japon, dat zij juist onder de banken door zien kon.
De roode lippen waren gesloten en de vinger, die er op lag, diende een medeplichtige
tot waarschuwing. Neen, de geruite japon bewoog zich niet meer, het gevaar was
voorbij. Uit de bruine oogen sprak een wereld van pret, en een ruk aan het kleedje
der medeplichtige, die in haar schrijfwerk verdiept scheen, duidde aan dat het schoone
verleidstertje het afgebroken gesprek wilde vervolgen.
Toen zij zich niet meer bukte, maar in knielende houding voortbabbelde, viel het
licht, tusschen de hoofden der meisjes door, juist op haar opgeheven gezichtje. Een
breede, blonde haarvlecht was het eenige, waardoor haar kapsel in hoogte wedijverde
met die harer medescholieren, terwijl er voor het overige geen buitengewone zorg
scheen besteed aan den weelderigen overvloed van golfjes en krullen, dien zij juist
achteloos wegschudde. Evenwel scheen zij aan niets minder te denken, want hare
oogen schitterden veel te natuurlijk om te mogen veronderstellen dat zij niet geheel
vervuld was van het onderwerp, waar zij zoo druk over babbelde. Een kind scheen
zij nog, zoo frisch, zoo eenvoudig, zoo recht jong! Zóó kinderlijk, als ware het haar
nog geheel onbekend dat haar spoedig andere hulde gebracht zou worden dan de
zeldzame complimentjes van een niet
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afgunstig schoolvriendinnetje; - dat er nog een wereld was behalve de
kostschoolwereld, waar men zich andere vragen te doen heeft dan: ken ik mijne
geschiedenisles wel? -, waar een andere strijd te strijden is dan die om de achting
van meerderen en waar een andere liefde gekend wordt dan de kinderlijke vereering
van een schooljuffrouw of vriendin.
Het gesprek was uit. Het schoone zondaresje aanvaardde den terugtocht en dook
boven de bank op, doch helaas! niet zonder dat het waakzaam oog der secondante
het ontdekte.
‘Ah zoo, was jij het, Betsy?’ barstte zij uit, in dit oogenblik van triomf en toorn
vergetende dat hare plicht haar gebood Fransch te spreken. ‘Waarlijk, je begint je
nieuw jaar goed! Achttien jaar te worden en dan nog achter de banken om te kruipen!
Ba!’
De aangesprokene kreeg een kleur, maar dat was ook het eenige teeken van
schuldbesef. De bovenlip krulde zich fier, en Betsy tuurde in haar boek, schoon zij
zeker niet las.
De toorn der secondante was lang verkropt, hare verbolgenheid ten top gestegen.
Toch werd langzamerhand haar toon zachter, want het zondaresje was haar lieveling.
‘Je zult mevrouw's inrichting weinig eer aandoen als je thuiskomt, vrees ik. Meisjes,
die gauw de school verlaten, moeten dubbel haar best doen om te kunnen toonen dat
zij hier een goede educatie hebben genoten, Betsy.’
De bel voor het souper luidde; gelukkig voor Betsy, die anders wellicht nog langer
op de pijnbank had moeten blijven. Als door een tooverslag rezen al de meisjes op,
schriften en boeken verdwenen in de lessenaars, juffrouw en leerlingen vergaten wat
haar bezighield, en in een oogwenk was de school ledig en alle rumoer naar de eetzaal
verplaatst.
Vier van de meisjes waren dezen avond bijzonder matig. Tevergeefs werd haar
herhaaldelijk de schotel
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met sneetjes oud wittebrood aangeboden, en bij het ‘amen’ van mevrouw Daenders
was het opmerkelijk met welk een opgewondenheid Betsy Terhorn hare tabouret
onder de tafel schoof en wegsnelde. Nog even moest zij mevrouw het gebruikelijke
‘bonsoir, Madame,’ gaan toevoegen.
‘Bonsoir, Betsy,’ zeide de directrice en hield de haar toegestoken hand een
oogenblik langer vast dan die der overigen, maar Betsy voelde het drukje nauwelijks.
Voort was zij reeds, verdwenen in het gewoel der meisjes en de trap op, want
straks...................................
St! daar ging het laatste licht op de bovenverdieping uit. Mevrouw's voetstappen
klonken duidelijk op de trap, nu verder, nog verder, tot zij niet meer werden vernomen;
mevrouw zou van avond niet weer boven komen.
't Was pikdonker op de gang, behalve daar ginds, waar de maan door het venster
gluurde en een schuin vierkant op den muur teekende. Juist in dat licht bewoog zich
een witte gedaante en ging behoedzaam een der slaapkamertjes binnen, die des nachts
alle openstonden.
‘Cato, ga je mee?’
‘Slaapt Mademoiselle?’ klonk het uit een der twee ledikanten.
‘Lieve hemel, hoe kan ik dat weten? Ik denk het niet, maar wat komt het er op
aan? Hare deur is dicht. Kom maar mee.’
‘Nu, jij als je blieft vooruit, Mien.’
Zij slopen onhoorbaar voort: eerst weer door het spookachtige maanlicht, dat het
overige van de gang nog donkerder scheen te maken; toen langs de groote kast, de
gemeenschappelijke bergplaats van het linnen der oudste leerlingen, en voorbij al
de openstaande deuren. Het was streng verboden te praten of uit bed te komen, nadat
het licht was uitgedaan. Klonk daarom nog uit bijna alle kamertjes een gefluister of
gesmoord lachen?
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Ginds was een streep licht onder de gevreesde kamerdeur, die ieder oogenblik kon
geopend worden. Mien voelde zich zóó zenuwachtig bij haar nachtkleedje trekken,
dat zij bijna niet vooruit kon, en toen zij de deur achter zich hadden, was de haast,
waarmee Cato haar voortduwde, bijna genoeg om het gansche plan te verraden.
Gelukkig waren zij aan het einde van den tocht en verdwenen in een slaapkamertje,
dat in vorm en ameublement geheel gelijk was aan de overige. Twee ledikanten met
kleedjes er vóór en een stoel op ieder kleedje; een tafeltje, een waschtafel voor twee
personen en een spiegel; twee koffers en - niets meer. Ja, toch nog iets, voor de twee
bewoonstertjes het voornaamste zelfs. Dat kale stuk muur tusschen de ledikanten
scheen het schoonheidsgevoel der jonge dames gekwetst te hebben. Al de zwakheden
van het verbleekt behangsel waren bedekt door vaders, moeders, ooms, vrienden en
bekenden, welke daar te zien waren voor ieder, die hen wilde komen bekijken. Een
groot portret hing in het midden, een portret dat in tal van boekwinkels te koop was.
Het stelde ds. Terhorn voor, Betsy's vader, die zulke volle kerken had, dat zelfs de
trappen van den preekstoel nooit onbezet waren. Hij hing juist tusschen de ouders
van Betsy's Engelsch kamergenootje en maakte met zijne stijve boorden en kaal
hoofd als Hollander bepaald effect naast het lorgnet en de blonde bakkebaarden van
Mr. Smith en zijne vrouw. Andere familieleden, uitkijkende tusschen garen en stroo,
mos en pijnappelschilfers, hingen daar allen broederlijk vereenigd, ofschoon de
meesten elkaar nooit gezien hadden of zouden zien.
Het kaarsje, straks door Betsy ontstoken, brandde als voelde het dat het een gebod
overtrad en wierp nauwelijks licht genoeg op den grond, waar zij bezig was met het
openen van een groote trommel, de eenige schuldige aanleiding tot dit nachtelijk
tooneel.
Bij het binnenkomen der gezworenen uitte zij een
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nog tijdig gesmoorden kreet van opgewondenheid.
‘Houd je toch stil, Betsy, of wij zijn verloren,’ smeekte Cato, een meisje dat
examens doen moest en niet gewoon was aan nachtelijke tochten; maar Betsy was
hare vriendin en 24 Maart dan ook de eenige dag in het jaar, waarop zij de schoolwet
overtrad. Mien behoorde eigenlijk niet bij het gezelschap, want, behalve dat zij nog
een kind was, viel zij niet bijzonder in den smaak der drie anderen, maar wijl zij een
vorig jaar Betsy's kamergenootje was geweest, had deze het onhartelijk gevonden
haar nu te passeeren.
‘Hang je regenmantel vóór het raam, Betsy,’ fluisterde zij als iemand van veel
ondervinding, nadat zij een onderzoekenden blik op den inhoud der trommel had
geslagen en niet teleurgesteld scheen. ‘Als iemand het licht eens zag....’
‘Doe jij dat dan maar,’ antwoordde Betsy, geheel in haar werk verdiept. ‘Ik moet
uitpakken. Hoera! daar gaat het.’ Toen zij er mee naar de tafel kwam sjouwen, was
het eerst recht zichtbaar hoe hare wangen gloeiden.
‘Tulbandjes,’ zeide zij uitpakkende, doch nu zeer langzaam, want het uitnemen
en bekijken van ieder stuk was een genot op zichzelf. ‘Kijk eens, wat een rozijnen
er in! Lizzy, wil je ze daar neerleggen? - Zes sinaasappels. Dat is heerlijk. O! en
verbeeldt je: saucijzen! Hoe lief van de juf! We moesten een schaaltje hebben, hè?’
Zij keek de kamer rond, niet naar een schaaltje, maar naar wat er eenigszins op
geleek, en liet een lampetkom met een courant er in de plaats ervan vervullen.
‘Een flesch, Betsy!’ riep Mien ongeduldig, naar den hals van een flesch wijzende,
die zich even boven de papieren liet zien.
‘Ingemaakte bottels. Hoe verrukkelijk! En een half fleschje bessenwijn. Daar
zullen wij ons eens aan bedrinken.’
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De vroolijkheid steeg ten top. Het was een genot iets anders te proeven dan wat het
dagelijks en wekelijks terugkeerend programma der huishoudster verschafte; iets,
wat in potjes en fleschjes geborgen was, welke men thuis gekend had en die den
welbekenden reuk uit de provisiekamer meebrachten; iets, wat gepakt was in de
courant, die iederen dag thuis gelezen werd, en, al was het nòg zoo eenvoudig,
oneindig lekkerder smaakte dan de uitgezochtste lekkernijen uit de kostschoolkeuken.
Betsy begroette alles als oude vrienden, die van andere goede vrienden nieuws
brachten. Haar gezichtje schitterde van geluk. Haar horloge wees over elven en
iedereen in huis sliep; dat was nog het heerlijkste van alles.
‘Deedt je of je sliep, toen mevrouw het licht uitdeed?’ vroeg Cato.
‘Het was eigenlijk wel mijn plan,’ antwoordde de jarige met een half verlegen,
half ondeugend lachje, ‘maar zij vroeg: “vous dormez déjà, Betsy?’ en toen zei ik
maar dat ik nog wakker was. Zij zette het lantarentje neer en vroeg mij of ik een
prettigen dag gehad had, al was ik nog niet thuis, en toen kuste zij mij. Ik durfde haar
niet goed een kus teruggeven en ik had een oogenblik lust haar alles maar te zeggen
en er permissie voor te vragen, maar vóór ik goed tot een besluit was gekomen, ging
zij alweer weg.’
‘Ik ben blij dat je 't niet gedaan hebt,’ zeide Mien, terwijl zij een grooten hap uit
een saucijs nam. ‘Je begrijpt dat dan alles mislukt zou zijn. Wat eenmaal verboden
is, blijft verboden op een school.’
‘Ja, het verwondert mij dat schooljuffrouwen niet begrijpen dat, waar aan de
meisjes de vrijheid onthouden wordt, zij die zelf zich verschaffen. - O! als Mozes
ooit saucijzen geproefd had, zou hij nooit het varkensvleesch veroordeeld hebben!’
Zoo de vier jonge dames van de juffrouw bevel hadden gekregen daar te gaan
zitten zooals zij nu zaten, in hare nachtkleedjes en op de kousen, bij het licht van een
flauw
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kaarsje, en slaperig genoeg om zonder de noodige opwinding van hare stoelen te
vallen, zouden zij zich zeer verongelijkt hebben geacht niet alleen, maar het is zelfs
zeer waarschijnlijk dat de ouders, verontwaardigd over zulk een behandeling, hunne
kinderen teruggehaald zouden hebben binnen de beschermende muren van het
ouderlijk huis. Nu echter zulke nachtelijke samenkomsten verboden waren, o! hoe
bekoorlijk waren zij nu! Dezen avond regende het en de lente deed zich reeds in de
lucht gevoelen, maar zelfs felle koude was nooit een hinderpaal voor dergelijke
bijeenkomsten.
‘Dit is mijn laatste verjaardag op school,’ zeide Betsy nadenkend. ‘Als het weer
24 Maart is, krijg ik een kus van pa in plaats van een briefkaart, niet waar, oudje?’
De man met het deftige, witgedaste gezicht scheen weinig ingenomen met dien
oneerbiedigen naam, zelfs nog toen Betsy bij hem ging staan en hem de liefste
woordjes toevoegde.
‘Zie pa eens deftig kijken. Gelijk ik op hem?’
‘Geen zier. - Volstrekt niet,’ riep het drietal uit één mond.
‘Dat spijt mij,’ zeide Betsy, meer oprecht dan verstandig, terwijl zij haar vader
aanzag.
‘Ik geloof dat je voornamelijk om je papa naar huis verlangt,’ merkte Lizzy op.
‘O ja, als ik pa en Clemens thuis niet had, zou ik even graag hier blijven,’
antwoordde Betsy met vuur. ‘Ik vind het hier heerlijk. Dit is ook een der beste scholen
uit ons land. - Cato, laat mij je nog eens inschenken.’
‘Dank je. Ik ben bang dat ik te vast zal slapen en morgen, vóór het ontbijt, moet
ik mijne “algemeene” nog eens inzien.’
‘Ik geloof dat er vrij wat betere scholen zijn,’ merkte Mien op, terwijl zij haar glas
bijhield, ‘en dat heb ik ook wel eens hooren zeggen.’
‘Neen,’ zei Betsy, rustig doch vast, zooals iemand
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spreekt, die een ander goedwillig uit een dwaling helpt. ‘Ik weet zeker van niet, want
pa heeft het zelf gezegd.’
Ieder van Betsy's medescholieren kende die laatste woorden als het sein, dat Betsy
geen tegenspraak meer mogelijk achtte. In de vier jaren, welke zij op de school had
doorgebracht, was nooit iemand onkiesch genoeg geweest haar te doen gevoelen dat
ook een doctor in de theologie, een lid van de Synode, - neen, aan zijn rang dacht zij
niet, - dat ook ‘pa’ kon dwalen.
‘Goed of slecht,’ zeide het Engelsch blondinetje met een glans van vreugde op
haar wasachtig gezichtje, ‘ik ben blij, dat ik gauw naar huis ga. Ik ben hier nu bijna
zes jaar. William schrijft dat hij er pa wel toe zal overhalen, en dan zal hij een paar
vrienden uit Cambridge meebrengen om de vacantie eens recht prettig te maken.’
‘Dan zul je ook wel gauw trouwen,’ zeide Betsy eenvoudig. ‘Ik niet; ik blijf bij
pa.’
‘Och kom!’ riep Mien ongeloovig.
‘Ik heb er altijd naar verlangd,’ verzekerde Betsy, terwijl zij met hare fijne vingers
een sinaasappel deelde. ‘Sedert mama's dood heeft pa geen ander dagelijksch
gezelschap dan dat van huishoudsters, en wat heeft hij daaraan! De nieuwe juffrouw
zal wel weer juist zijn als de oude, alleen belangstellende in hare ingemaakte
slaboontjes en de nieuwste meid. Ik ga naar huis om pa's leven minder saai te maken
door hem prettige avondjes en gezellige thee-uurtjes te bezorgen.’
‘Maar je broers zijn er toch ook,’ merkte Lizzy aan.
‘Och!’ antwoordde Betsy, en er dreef een wolkje langs haar voorhoofd, ‘Clemens
woont op kamers en komt maar zelden thuis, en de kleintjes zijn nog te jong om
verstandig mee te kunnen praten. Pa schreef mij van morgen nog dat een vader meer
heeft aan ééne dochter dan aan tien zoons.’
‘Is je mama al lang dood?’ vroeg Mien.
‘Vijf jaar.’
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‘Dat is nog kort,’ meende Lizzy.
‘Het schijnt mij heel lang,’ antwoordde Betsy. ‘Ik denk dikwijls dat, zoo zij nog
maar één jaar langer bij mij gebleven was, ik nog zooveel van haar had kunnen leeren.
Een meisje zonder moeder is zoo alleen.’
‘Je plan zal moeilijk vol te houden zijn,’ vond Mien, die nog dacht over Betsy's
eerste woorden. ‘Als je nu eens verliefd wordt?....’
‘Ik geloof niet aan verliefdheid,’ antwoordde Betsy met een wijs gezicht. ‘Men
behoeft niet verliefd te worden, wanneer men niet wil. Als een meisje vroeg van
school gaat en aan geen studie meer denkt; als zij alle romans leest, die zij
bemachtigen kan, borduurt, piano speelt en naar de maan tuurt, daarbij vooral geen
kleine broertjes of zusjes heeft, die haar aan het proza van het leven herinneren, dan
wordt zij in ieder geval verliefd, of zij op de hei woont, dan wel in een kleine stad
met garnizoen.’
‘Dat geloof ik ook,’ zeide Cato met een goedkeurend knikje.
‘Men kan wel van een man houden,’ ging Betsy voort, ‘maar dat behoeft niet
dadelijk liefde te heeten. Je weet wel, Cato.... ik heb je dikwijls verteld van iemand,
van wien ik heel veel houd. Ik acht hem hoog,’ zeide zij, zich ook tot de anderen
wendend, ‘en ik houd haast zooveel van hem als van pa, maar daarom denk ik niet
dat ik verliefd ben. Ik moet zeggen, ik kan mij niet begrijpen hoe liefde begint en
hoe men zeker weten kan dat men verliefd is. Wat mij betreft, ik heb nog geen zin
in verliefdheid. Het leven schijnt mij heerlijk, zooals het vóór mij ligt. Ik wil van
niemand houden dan van pa.’
‘Ik weet wel beter,’ zeide Cato. ‘Je hebt veel te veel behoefte aan liefde om altijd
bij je opinie van dezen avond te blijven en je hart klopt zoo warm, dat het er niet
buiten zal kunnen.’
Een donkere blos verfde Betsy's wangen; 't was of
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zij liever verborgen had gehouden wat Cato zoo openlijk uitsprak.
‘Goed,’ antwoordde zij vast, ‘maar de liefde, die ik geef, zal ik ook eischen. Ik
wil mij die liefde niet anders voorstellen dan rein en verheven; een liefde, die tot
alles in staat stelt en nooit vraagt naar rijkdom of rang; en daar de wereld leert dat
zulk een liefde een zeldzaamheid is, twijfel ik of ik ooit iemand vinden zal, die mij
haar schenken kan.’
‘Waarom heb je geen borduursel aan je nachtjapon?’ vroeg Mien, die gewoonlijk,
als het gesprek haar niet beviel, eenvoudig tot iets anders overging.
‘Wel, de juffrouw heeft ze zoo meegegeven,’ lachte Betsy. ‘Ik heb er nog nooit
over gedacht.’
Er volgden eenige oogenblikken stilte, gedurende welke ieder zich bezighield de
bottels van haar geïmproviseerd bordje naar den mond te brengen door middel van
pennemesjes, vouwbeentjes of breinaalden. Betsy brak de stilte af; evenwel niet
omdat zij als gastvrouw de verplichting op zich voelde rusten den avond zoo
aangenaam mogelijk te maken; het viel haar alleen in. De vier meisjes, van wie Cato
de oudste was, hielden zich nog met geen andere beleefdheidsvormen bezig dan waar
genegenheid haar toe drong en welke de oprechtheid haar toestond; en gebeurde het
soms al, zij waren nog te natuurlijk en eenvoudig om ze anders dan met een schelmsch
lachje te gebruiken, als wilden ze zeggen: ‘zóó zouden wij doen, als wij groote dames
waren.’ De meisjes der school, die van vormen een studie maakten, behoorden niet
tot het kringetje van Betsy.
‘Het is wonderlijk hoe alles op eens schijnt te veranderen, wanneer men weggaat,’
zei de jarige.
‘Hoe zoo?’ vroeg Lizzy belangstellend, daar zij weldra dezelfde gewaarwording
hoopte te ondervinden.
‘Daar heb je enkele schoolwetten, om iets te noemen,’ antwoordde Betsy, haar
elleboog op tafel leg-
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gend met een zeer nadenkend gezicht. ‘Er zijn er enkele onder, die mij vroeger als
't ware geketend hielden, en nu...! Wat zal ik thuis nog dikwijls lachen om mijne
devotie. Neem bij voorbeeld eens een toespraak van mevrouw.....’
‘Waarover?’ vroeg Lizzy. ‘Mevrouw houdt over alles toespraken.’
‘Over wat het eerst vóór de hand ligt dan: een nachtelijke bijeenkomst. Op een of
andere manier is ons smulpartijtje aan het licht gekomen, en de secondante kondigt
ons met een uitgestreken gezicht vóór de lessen aan dat wij om twaalf of vier uur,
afzonderlijk of tegelijk, moeten verschijnen op de kamer van mevrouw. Een rilling
gaat ons door de leden; ons hart zit ons onder de lesuren in de keel; wij kijken elkaar
telkens eens aan en trachten ons goed te houden, maar als de klok slaat, zeggen of
denken wij allen: ‘hadden wij het toch maar niet gedaan!’
‘En jij huilde wel eens,’ zeide Mien.
‘Nu ja, ook al eens,’ stemde Betsy toe, aan wie die herinnering blijkbaar niet
aangenaam was. ‘Eindelijk gaan we. De een duwt de ander vooruit, en een van allen
waagt het aan de deur te kloppen. Mevrouw ontvangt ons met haar lief gezicht in de
somberste en strengste plooien. O! ik kan mij nu voorstellen hoe zij haar best deed
het zoo te krijgen, als zij ons de trap hoorde opkomen. Zij spreekt zeer ernstig over
het bedrog zich slapende te houden, over het gevaar van zelf licht aan te steken, (als
waren we twee jaar oud!) over het schadelijke voor onze gezondheid van zoo laat
op te zijn en feest te vieren, in één woord, zij praat zóó lang, tot wij ons gevoelen
als huichelaarsters, brandstichtsters en nachtbraaksters, die al onze onschuldige
medescholieren wilden doen omkomen, en overtuigd dat wij diep gezonken zijn,
beloven wij haar snikkende beterschap. Zij moet wel eens om onze droefheid gelachen
hebben, dunkt mij, als zij alleen was. - Och, wat
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heb ik hier veel geschreid! Zou ik thuis wel ooit schreien?’
‘Hoor je den torenwachter?’ riep Cato verschrikt. ‘Ik geloof dat het twaalf uur is.’
‘Dat kan niet,’ verzekerde Betsy, op haar horloge ziende. ‘Ja, waarlijk. Eén, twee,
drie, naar bed, hoor! Hoe is 't mogelijk! Hier, Mien, die bottels mag jij nog.’
Een kwartier later heerschte overal in huis de diepste stilte. Moede hoofdjes rustten
op de kussens, waar reeds zooveel andere meisjes op gerust hadden en zooveel
anderen zich moede op zouden nederleggen; de eersten reeds huismoedertjes wellicht,
de laatsten kinderen nog, wie weet waar verspreid. Samengebracht uit oost en west,
vergezeld van de hartelijkste zegenwenschen van vader en moeder, gekoesterd en
bemind, tot zij hier slechts deelen werden van één groot geheel, rustten zij allen onder
één dak, toevertrouwd aan dezelfde hand.
Onbezorgd droomden zij voort, wetende dat zij slechts korten tijd in den vreemde
zouden vertoeven om dan met een handdruk en een kus te scheiden en - geen kinderen
meer - het woelige menschenleven in te gaan, dat haar zoo heerlijk toescheen.
Was daar één onder haar, die een oogenblik vrees koesterde voor de onbekende
toekomst? - Betsy Terhorn zeker niet. Een straal van het maanlicht viel juist door de
opening van het gordijn op haar blond kopje, dat nog lang met wijd geopende oogen
lag te denken en te droomen. Er was een mengeling van teederheid en vrome goedheid
in dat gelaat en uit de regelmatige trekken sprak karakter, maar het karakter van een
kind, gevormd in den engen kring van het kostschoolleven, onbekend met de wereld
daarbuiten; een bloem gelijk, in zonneglans gekoesterd en door den dauw gedrenkt,
maar nog onbekend met storm- en regen vlagen.
Zij was ingeslapen zooals zij lag, met de handen achter het hoofd saamgevouwen
en om de lippen een glimlach, die van vriendelijke droomen getuigde.
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II.
Do they miss me at home, do they miss me?
'T would be an assurance most dear,
To know that this moment some loved one
Was saying, ‘Oh, were she but here!’
...................
Sweet friends, ye shall wait me no longer,
No longer I'll tarry behind For how can I tarry while followed
By watchings and pleadings so kind?
BRIGGS.

Betsy Terhorn wierp, met de hand aan den bruinlederen riem van het raampje
geslagen, aarzelende blikken op hare medereizigers, en toen niemand die dreigend
of weerstrevend beantwoordde, liet zij het glaasje zakken. Het woei wel een weinig,
maar het was een zeer warme lentedag, en dan in een waggon vol menschen te zitten
met gesloten raampjes!.... Als een wolkje, dat even van achter de grootere te
voorschijn komt en even snel weer verdwijnt, kwam haar de laatste physica-les vóór
den geest en de oude meester en iets van zuurstof en stikstof.... Daar ging de chef
met zijn rood petje. Reizigers, belemmerd in hun spoed door valiezen en reiskoffertjes,
stoven uit de wachtkamers en verdwenen in de richting der portieren. Een dof geklap
bewees dat zij nog ternauwernood mee konden. De conducteur kwam aan het portier,
keek onderzoekend in den waggon rond en sloot hem met kracht. Daarop klonk een
schel fluitje; de trein bewoog zich even, als zette hij
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zich schrap voor de snelle vaart, en al de reizigers op Betsy's bank maakten een
onwillekeurige buiging voor hunne vis-à-vis, die tegelijkertijd achterover vielen in
de zachte kussens. Langzaam begon het stationsgebouw met al zijne bedrijvigheid
achter de gordijntjes weg te schuiven. Dames wuifden nog met zakdoeken en kleine
jongens bij haar met hunne hoedjes. Kruiers, kenbaar aan hunne sloofjes en de randen
om hunne petten, hielden even op met laden en stonden in gebogen houding, de hand
aan de zware koffers geslagen, den trein over den schouder na te zien. Er keken
menschen door de glazendeuren der wachtkamers en bij het raam van het
telegraafkantoor stond een jongmensch, met de handen in de zakken en een pen
achter het oor, en knikte Betsy brutaal toe, toen haar kopje, omlijst door het
portierraampje, hem voorbijreed. Zij kreeg een kleur van verlegenheid, maar zijne
spoedige verdwijning bracht haar Piet Paaltjens': ‘Toen ik u in den sneltrein zag’ te
binnen, en opnieuw dook, als een opspringend en weer wegspartelend vischje in den
stroom, een tooneeltje uit haar schoolleven vóór haar op, toen Mien zijne gedichtjes
had meegebracht van huis en er in de surveillance-uren Mademoiselle mede aan het
lachen maakte.
Ginds op dien zonnigen straatweg was een wagentje met een paard, dat wel zijne
pooten optilde, maar in 't geheel niet scheen vooruit te komen. Op dien weg had zij
straks nog met mevrouw geloopen, terwijl zij spraken over het leven, dat Betsy te
gemoet ging. Het was haar alsof zij nog mevrouw's gezicht zag, zooals het naar haar
toegekeerd was geweest, terwijl zij zeide: ‘Het doet mij bijna zeer dat je heengaat.
Denk nog dikwijls aan ons, Betsy, en.... strijd om in te gaan, mijn kind.’ Mevrouw
had nog nooit zóó gesproken, en met tranen in de oogen was de laatste kus gewisseld.
Zij nam zich voor nog dikwijls aan dat afscheid te denken. De gedachte er aan zou
haar sterken en bemoe-
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digen, want zij wist dat die weinige woorden en die bezorgde blik een gebed inhielden,
even innig als de bede, die zij zelf des morgens had opgezonden.
Op haar verzoek had mevrouw het vertrek van den trein niet afgewacht. Trouwens
- is er wel iets vervelenders dan dat wachten van iemand buiten den waggon, waarin
wij hebben plaats genomen? Men heeft elkaar gekust of de hand gedrukt, alle groeten
zijn opgedragen, alles is afgepraat. Wij zijn gaan zitten, hebben ons handkoffertje
of reiszak boven ons gelegd, en zijn gereed weg te rijden; maar de trein staat nog
stil, onze kennis wacht nog, en wij zijn verplicht het woord tot hem of haar te richten.
Wat zal men evenwel zeggen, waar zoovele vreemde ooren gereed zijn tot luisteren!
‘Zit je goed?’ hooren wij den wachtende vragen. Natuurlijk antwoorden wij: ‘O!
perfect,’ waarop wij ons verbeelden dat al onze medepassagiers kijken hoe wij zitten.
Wij zien den waggon eens rond en onwillekeurig ontsnapt ons de uitroep, hier bijna
klacht: ‘Wat duurt het lang!’ - ‘Schrijf je gauw eens?’ - ‘Ja, maar jij ook, hoor!’ Er
valt ons niets meer in, waarover wij praten kunnen. Gelukkig komt er een
krantenjongen aan met zijn eentonig: ‘Vaderland, Nieuwe Rotterdammer,
Handelsblad, Nieuws van den Dag, Fliegende Bletter, Zoernal pur rier, Londe joes,
Puns, Figaro,’ en het aanschaffen van zulk een blad geeft een gewenschte afleiding.
Het is ons een verlichting als wij eindelijk het sluiten der portieren hooren, en wij
drukken de ons toegestoken hand met een opgeruimd gezicht, waarna wij ons door
een venstertje gescheiden zien. Spreken wordt onmogelijk, ten minste als men midden
op een bank zit. Soms kijken we elkander eens onverhoeds in de oogen, tot eindelijk
de trein zich in beweging stelt en wij nog eens vroolijk wuiven.
Wanneer zou zij die welbekende laan en mevrouw en de meisjes weerzien? En
zou zij er dan uitzien als
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een statige jonge dame, of reeds getrouwd en een deftige matrone zijn? Wat een
allergrappigst denkbeeld! Bijna had zij hardop gelachen. Zij was immers nog maar
een kind! Neen, dat toch eigenlijk niet, want in de laatste vacanties had reeds ieder
den hoed voor haar afgenomen, terwijl men in de winkels reeds sedert lang ‘dame’
zeide, en niet meer zooals eerst ‘jongejuffrouw.’ Wat had zij vroeger opgezien tegen
meisjes van achttien jaar! Die hadden haar al groote menschen toegeschenen en zij
zelf voelde zich nu toch nog zoo kinderachtig. - Was zij werkelijk ook reeds zoo
groot?
Daar vloog een hek voorbij, waarnaast een vrouw, getooid met een mannenhoed
en -mantel en in de hand een vlaggetje houdende. De trein ging nu angstwekkend
snel. De telegraafdraden daalden telkens zóó diep onder het raampje, alsof zij tot op
den grond zouden zakken, maar kwamen met een ruk weer op de oude hoogte,
wanneer een paal hen tot de orde riep. De koeien in de zonnige weiden draaiden hare
luie koppen om, als begroetten zij, na het lang verblijf in den stal, den trein als een
oude kennis. Boven de stille plassen hier en daar wiegden zich zwermen van muggen
op de zonnestralen; de biezen en grashalmen bewogen zacht hunne toppen, als
luisterden zij aandachtig naar geheimzinnige muziek; de slooten kronkelden zich als
zilverkleurige linten door de weiden; de ramen van verafgelegen, onbekende huizen
en kerken weerkaatsten het schijnsel der ondergaande zon: er was overal een vrede,
een liefelijke rust, die Betsy's gelukkige stemming nog verhoogde en al hare aandacht
in beslag nam. Starende op den reinen hemel peinsde zij er over wat een slecht
mensch, een moordenaar, een vluchteling of gevangene gevoelen zou, indien hij nu
daarnaar opzag.
De trein begon langzamer te loopen en stopte bij een klein stationsgebouw,
waarschijnlijk de eerste, schamele verwezenlijking van stationschefsdroomen. De
wachtkamer was ledig. De chef leunde rustig tegen den deurpost
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van zijn kantoortje. Het portier werd geopend en de naam van het dorpje genoemd.
Spoedig ging het weer verder, en het eenzame stationsgebouwtje verdween uit het
gezicht.
Nu kon het niet lang meer duren, dacht zij, of zij zou thuis zijn - thuis bij pa. Haar
hart klopte sneller bij die gedachte. De lange scheiding lag voorgoed achter haar;
van avond reeds zou zij thee voor hem schenken in den grooten porseleinen kop,
waaraan hij zoo gehecht was. Als hij uit moest naar een zieke of om huisbezoek te
doen, zou zij tegen zijne thuiskomst de pantoffels voor hem klaarzetten.... Maar neen,
hij zou niet uitgaan; gezellig zouden zij zeker tot laat in den avond bijeenblijven, zij
de courant voorlezend of van de school verhalende, hij met genoegen luisterend. Hoe
zou zij genieten! De Kerst- en Paaschvacanties waren altijd zoo bitter kort geweest
en de zomervacantie had zij zonder pa moeten doorbrengen, omdat hij dan een
buitenlandsche reis deed, of in Den Haag de Synode bijwoonde. Eindelijk zou er dan
een einde komen aan haar verlangen iederen dag bij hem te zijn en hem goed te leeren
kennen. Allen waren nu bijeen. Clemens zou van avond ook wel komen... Eén persoon
echter zou wellicht een schaduw werpen op haar geluk: de juffrouw. Men zou haar
nooit de kamer kunnen uitzenden, nog veel minder haar doen gevoelen dat zij w e l
gemist kon worden. Zij was immers ondergeschikt, dienstbaar, en toch waarschijnlijk
een vrouw van opvoeding, van beschaving, met de fijne voelhorentjes van iedere
ondergeschikte voor vernedering en geringschatting. Zoo iemand zou zij nimmer
kunnen kwetsen. Neen, dan maar liever een paar prettige uurtjes opgeofferd. Toen
de andere juffrouw weg zou gaan, had zij pa geschreven dat er maar geen nieuwe
komen moest, wijl zij nu thuis kwam; maar ds. Terhorn had geantwoord dat dan de
tegenwoordigheid eener juffrouw juist dubbel vereischt zou worden, daar zij Betsy
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tot chaperonne dienen moest. Chaperonne!.... terstond had Betsy haar Thieme's
zakwoordenboekje opgeslagen. Zij had het woord wel eens hooren gebruiken, maar
de juiste beteekenis wist zij er toch niet van. Daar stond het, evenwel zonder ne: kap,
kaproen, borduursel, geleidster. Zij voelde dat het laatste de beteekenis was, die zij
er aan geven moest, maar toch begreep zij pa niet recht. Naar soiréetjes bij een
vriendin kon men wel alleen gaan, en bals, opera's en komedie's waren - ze wist het
reeds lang - uitspanningen, die zij slechts bij naam zou kennen. Zondig had pa ze
genoemd, en reeds als klein meisje had zij hem dat nagezegd. Haar rijper oordeel en
uitgebreider kennis hadden later de verschrikkelijke voorstelling, die zij er zich toen
van gevormd had, wel gewijzigd maar met volle overtuiging veroordeelde zij ze nog.
Misschien was er niemand onder hare medeleerlingen, die zoo goed als zij het
onderscheid wist aan te geven tusschen een opera en een tooneelspel, al was zij
waarschijnlijk de eenige, die nooit dat tooverland van den schijn was binnengetreden.
Juist omdat haar de toegang verboden was, had zij alles, wat zij er van kon te weten
komen, een ruime plaats in haar geheugen gegeven. Zij kon tot in de kleinste
bijzonderheden het onderscheid aanwijzen tusschen een treur-, schouw- en blijspel,
een opera seria en een opera buffa, een melodrama, operette en intermezzo. Zij kende
de gansche geschiedenis van het schouwspel, van den tijd van Aeschylus, Sophocles
en Euripides tot op de oprichting der tooneelschool, ja, in den slaap zou zij het verschil
geweten hebben tusschen de antieke en de Christelijke tragedie, het karakter- en het
intrigestuk. Op school had zij Nathan der Weise vertaald en uit Faust kende zij
gedeelten van buiten: Molière was geen vreemdeling meer voor haar en Macbeth en
Mary Stuart waren haar oude bekenden; - maar de stukken zelf waren voor haar
geheel afgescheiden van het tooneel. Dat men zulke meesterstukken durfde
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spelen was in haar oog slechts ontheiliging; zelfs verwonderde zij er zich dikwijls
over dat de menschen nooi ophielden naar den schouwburg te gaan. Zij zelf zou er
nimmer een voet zetten. Wel was er een geheime lust in haar om een enkelen keer
te onderzoeken hoe het er toeging, maar zij was het zich nauwelijks bewust.
Zij had dansen geleerd, maar niet om naar de bals te gaan, waar het meisje zich
vertoont ten genoegen van wulpsche en onbescheiden blikken, na tehuis, waar de
jonkvrouwelijke schaamte zich nog even liet gelden, gebloosd te hebben. Betsy dacht
er met afschuw aan dat zooveel lieve meisjes, die zij kende, met genoegen daarheen
gingen in zoogenaamd ‘gekleede’ toiletten: en bij de gedachte zichzelf op die wijze
aan de blikken van een talrijk publiek bloot te stellen, verried een hooge blos dat er
in haar een stem vernomen werd van fier bewustzijn harer waarde, welke zeide:
‘beneden mij.’
Zij leerde dansen, omdat het den gang bevallig, den voet licht maakt. Daarenboven
vond ds. Terhorn het noodig dat zij zou kunnen meedoen, als hier of daar, waar zij
den avond doorbracht, de pianino geopend en een dans voorgeslagen werd. Een
enkelen keer werd ook bij ds. Terhorn aan huis gedanst, want waar zijne richting het
hem maar eenigszins toeliet, was hij meer wereldling dan predikant, en behalve op
den kansel konden zijne vrienden zelden den ‘dominee’ in hem herkennen.
Een roode gloed kleurde de boomtoppen en de spitsen der torens nog; de velden
waren reeds in zacht schemerlicht gehuld. Betsy begon te verlangen naar het einde
der reis.
‘Nu doet pa zijn middagslaapje,’ mijmerde zij, ‘of misschien maakt hij zich reeds
klaar om mij af te halen. Hij neemt hoed en stok uit den standaard in de vestibule; ik zie het hem doen. - Nog even opent hij de deur van de leeskamer en zegt aan de
juffrouw
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dat zij vooral zorgen moet voor een warmen kop thee. De huishoudster schrikt op,
want natuurlijk zat zij te dutten met haar bril over den neus en de breikous in haar
schoot gezakt. Nu gaat zij zitten denken hoe ik er uit zal zien.... Wat is dat? al zoo
dicht bij huis? Daar is de boerderij van Antje, de botervrouw, waarlijk reeds, waar
Dora en ik zoo dikwijls heen wandelden; en dan kwam Maurits ons 's avonds te
gemoet en bracht ons thuis. O! ik hoop dat ik hem spoedig weerzie; dan kan ik hem
ook vragen hoe het komt dat Dora zoo weinig schrijft....
Daar is de weide met het smalle paadje, waar de vorige huishoudster nooit langs
durfde om de koeien.
Die goede, oude juf! Nu woont zij op kamers of op een hofje, geloof ik. Zou de
nieuwe huishoudster ook gauw naar een hofje gaan?..... Kijk, de trein gaat vlak langs
het vondertje, waarover men in de weide kan komen.
Daar is het kanaal reeds. De schepen zien er alle zoo vroolijk uit met hunne vlaggen
en wimpels en de roodbaaien borstrokken, die aan touwtjes hangen te drogen. Nu
gaat de trein over de brug. Wat een geweld! Er staan veel menschen achter de
slagboomen, ongeduldig wachtende, tot wij voorbij zijn. Hoe haast de trein zich! 't
Is of hij ook blij is het doel bereikt te hebben.
Daar zijn de welbekende villa's. Er schijnen nieuwe tusschen gebouwd. Hoe heerlijk
zitten de menschen onder hunne veranda's of midden op de zandige paden om
tuintafeltjes. Zij kijken nauwelijks om naar den trein. Allen zien zij er uit, alsof zij
het leven vervelend vinden, en toch is het zoo heerlijk!
‘Is die heer op het perron pa niet? Neen, nu lijkt hij er niets meer op.’
De trein ging langzamer.
Dat station had haar dikwijls zien vertrekken, die bel
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haar dikwijls herinnerd dat de laatste handdruk gewisseld moest worden...... Vooreerst
zou dat niet weer gebeuren!
De trein hield stil. Daar liep de dikke beambte, dien zij zoo goed kende. Hij had
zeker al een praatje met pa gehouden. Onder de kruiers waren ook bekende gezichten.
Waar zou pa zijn? Hij keek niet door de deuren van de wachtkamer. Kwamen ze
toch dat portier maar opendoen!
Daar was de conducteur en in een oogenblik stond Betsy op het perron. Zij zag
rond - rechts - links - in de wachtkamers - naar den uitgang - hij, dien zij zocht, was
nergens te zien. Zij dacht dat hij misschien te laat op weg was gegaan en aanstonds
wel bij haar zou zijn, haar arm in den zijnen leggen en met haar naar huis wandelen.
O! zeker zou hij komen. Zij zou hem maar te gemoet gaan. Hij wist immers wel dat
zij wenschte hem het eerst te zien en naar hem het meest verlangde. Zij had dat zóó
natuurlijk geacht, dat zij zich niet eens de moeite gegeven had er over te schrijven
en toch - had zij het maar gedaan! Onder de menigte gezichten om haar heen, was
er geen enkel, dat haar van huis sprak. Nog ééns zag zij onderzoekend rond; hare
lippen trilden. Toen schikte zij den grijzen wollen doek over haar arm en richtte zich
naar den uitgang.....
Een bedeesde hand werd op haar schouder gelegd en hield haar staande.
‘Heb ik de eer juffrouw Terhorn te zien?’ vroeg een net gekleed dametje, en
stamelde eenige verontschuldigingen, die in het geraas verloren gingen.
‘Die ben ik. Zoekt u mij?’
‘Uw papa heeft mij gezonden. Het rijtuig wacht ginds,’ en reeds ontlastten twee
kleine handen Betsy van doek en reischtasch.
‘Logeert u bij ons?’ vroeg Betsy met klimmende verwondering.
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‘Neen, juffrouw, ik ben de juf.’
‘O, hoe kon ik zoo dom zijn!’ riep Betsy uit. ‘Wel, het is lief van u mij te komen
halen. Pa is toch wel?’
‘Ja juffrouw.’
Hoe vreemd klonk haar dat eerbiedige ‘juffrouw’ in de ooren! De andere
huishoudster had haar nog altijd bij den naam genoemd. Betsy vreesde dat het haar
moeilijk zou vallen zich te houden, alsof zij was waarvoor de menschen haar
aanzagen.
Het spreken werd spoedig onmogelijk gemaakt door het geraas van het rijtuig op
de straatsteenen, en Betsy keek uit beide raampjes tegelijk, nu een kreet slakend van
genot, dan voor een oogenblik in gedachten verdiept.
Daar waren de winkels met de welbekende uithangborden en opschriften; hier de
school, waar zij eenige maanden tot de leerlingen had behoord na het vertrek uit
Bloemveld; in de straat, welke zij nu voorbijreden, woonden de ouders van Dora en
Maurits: het was of zij iederen steen van het plaveisel kende en ieder huis op haar
neerkeek, alsof het blij was, dat zij terugkeerde. Hoe prettig niet weer van die oude
kennissen te hoeven scheiden!
Eigenlijk kwam alles weer geheel anders uit dan zij het zich had voorgesteld, vond
zij. Pa had, volgens haar vastgesteld plannetje, aan den trein moeten zijn, en arm in
arm zouden zij naar huis gewandeld en honderd uit gepraat hebben. Nu zat zij in een
rijtuig met de juffrouw, die geen bril droeg en ook in 't geheel niet oud was. Zij was
tenger gebouwd en haar gezichtje was mooi, of liever aantrekkelijk; het was fijn en
bleek, en in de donkere oogen lag een uitdrukking, die innam. Haar toiletje verried
dat er veel zorg aan besteed was; het was smaakvol en eenvoudig. Betsy was
nieuwsgierig naar haar verleden, hare familie, haar karakter, haar ouderdom. Pa had
meer over haar moeten schrijven, dacht zij; maar eigenlijk had zij zelf ook nooit eens
naar de nieuwe juf gevraagd, en pa schreef gewoonlijk zoo weinig.
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Zij reden de poort uit. Het rijtuig rolde nu over een effen straatweg, midden tusschen
groenende velden en boschjes.
Het huis was in de verte reeds zichtbaar; men zou gezegd hebben dat men er recht
op aan moest rijden, maar door een wending van den weg lag het geheel ter
linkerzijde.
‘Nu zijn wij er gauw. Zou pa aan het hek staan? En waar zitten we?’ vroeg Betsy,
geen oogenblik stilstaande met hare gedachten.
‘In de leeskamer, juffrouw.’
‘O! dat is prettig; 't is daar 's avonds zoo recht gezellig. Hoe heet u ook weer? In
de brieven werdt u altijd “de juf” genoemd en zoo is mij uw naam ontgaan.’
‘Hermine Verlinde,’ antwoordde het jonge meisje zacht, ‘maar ieder noemt mij
“juf” en dat is ook de gemakkelijkste naam.’
Er was niets pijnlijks in den glimlach, welke die woorden vergezelde. Zij keek uit
het raampje naar de koeien in de weiden en haar gezicht stond tevreden, maar Betsy
liet zich niet misleiden. Zij herinnerde zich nu een brief van Clemens, waarin hij
haar meldde dat de nieuwe huishoudster de dochter was van een verren neef en nicht
uit Den Haag, die vóór weinige maanden gestorven waren. Betsy had dien neef en
zijne vrouw nooit ontmoet, en zich de nieuwe juf voorstellende als een wees van in
de veertig jaren minstens, had zij door dat bericht weinig meer belang in haar leeren
stellen. Nu evenwel zag zij alles geheel anders in. Dat jonge schepseltje zonder ouders
of vrienden zou zij liefhebben. Haar hart opende zich voor de arme vreemdelinge.
‘Maar ik noem je toch geen “juf”,’ zeide zij vriendelijk, ‘al is het een gemakkelijke
naam. Je bent mijn nichtje en daar zeg ik geen “juf” tegen.’
‘Maar op Koelenhove ben ik immers juf,’ antwoordde Hermine verschrikt en
bezorgd. ‘Mijnheer zou boos zijn, als u het deedt. Waarlijk, doe het niet; ik ben er
aan gewoon.’
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Zij zag er inderdaad beangst uit, terwijl zij sprak, maar Betsy lachte er om.
‘Mijnheer zal niet boos zijn,’ zeide zij met een geruststellenden glimlach.
‘Maar het is immers zoo gemakkelijk,’ smeekte het meisje.
‘Dat doet er niet toe. Zóó kan ieder wel een ande. ren naam bedenken. O! hier zijn
wij er,’ barstte zij op eens uit, alles vergetende bij den aanblik van haar tehuis. ‘Daar
komt Hector aan. Zou pa bij hem zijn? - Dag, Hec, dag, beste jongen! Ja, daar is de
vrouw weer. En waar is de baas?’
Er was niemand aan het breede, zwarte hek, waarop in vergulde letters
KOELENHOVE te lezen was. De sierlijke voorgevel van het huis stond daar stil en
deftig in een lijst van donker dennenloof. Het licht in de vestibule scheen tot in den
tuin en ook een breed raam in een der zijgevels van het huis was helder verlicht. Dat
was de leeskamer: dáár zou pa zijn!
Het hek vloog knarsend open, en dwars door het breede grasperk, bijna midden
door een bedje tulpen, - had zij niet door een vluggen, jongensachtigen sprong het
gevaar afgewend, - snelde zij op het huis toe. Die paden - dat kraken der kiezelsteenen
- die breede stoep - o hoe welbekend, hoe dierbaar! die vestibule met de groote, ronde
klok en de opgezette vogels!
Met een ruk opende zij de deur, en voor háár overweldigend liefelijk was de indruk
van de leeskamer met haar geschilderd behang, hare boekenkasten, plaatwerken,
busten van beroemde mannen en bovenal met dat uitzicht naar het Westen op de
roode lucht, de velden en den straatweg, nu alles slechts flauw zichtbaar.
En daar zat hij, met zijne oude, witte pijp en zijn oud, bemind gezicht.
In een oogwenk was zij bij hem en sloeg hare armen om zijn hals.
‘Dag, pa! lieve, beste pa!’ en toen barstte zij in tranen uit en verborg haar gelaat
aan zijne borst.
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III.
Nur zu rasten, zu lieben!
EMANUEL GEIBEL.

‘St! st! is me dat een haast!’ zeide ds. Terhorn, voorzichtig zijne pijp op de tafel
leggende, eer hij Betsy in het gezicht zag. ‘Wel, het doet me genoegen dat ik je
gezond terugzie, kind.... Maar waarom huil je nu toch? Wat een malligheid, wat een
malligheid! Je kijkt niet eens rond. Er is nog iemand in de kamer, Betsy.’
Nog iemand? Hoe onaangenaam! Met zeer weinig welwillendheid voor den
bezoeker keerde zij zich om.
‘Mijnheer Volkertsma,’ zeide ds. Terhorn, met de hand wijzende naar een jongen
man, die opgestaan was en boog.
Een blos van verrassing kleurde Betsy's wangen, en met een blijden glimlach de
hand uitstekende, zeide zij: ‘Ben jij het, Maurits! Hoe is 't met je? Ik dacht waarlijk
dat ik een professor, ouderling of ander eerwaardig wezen vóór mij zou zien.’
‘Wat! Oude kennissen?’ riep ds. Terhorn uit.
‘Eenigszins, mijnheer,’ gaf de jonge man ten antwoord. ‘Als vriend van uw zoon
was ik soms in de gelegenheid mejuffrouw uwe dochter te ontmoeten.’
‘En vergeet de vriendschap tusschen Dora en mij niet,’ zeide Betsy met schitterende
oogen, terwijl zij haar hoedje afzette. Zij voelde dat hare handen beefden, nu zij ze
opgeheven hield om het elastiek los te maken. Alles was
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ook zoo heerlijk! Zij was nu voorgoed bij pa, en Maurits was een der eersten, die zij
weerzag.
‘Hoe is 't met haar?’ vroeg zij, hem aanziende, al haar geluk en genegenheid op
het gelaat.
‘Ik heb juist aan mijnheer uw vader de blijde tijding meegedeeld, dat zij
geëngageerd is,’ antwoordde hij.
Betsy slaakte een uitroep van verrassing.
‘Met wien?’
‘Met Willem Lamard, den oudsten zoon van de familie, bij wie zij gouvernante
is. Zij komt nu een paar dagen thuis om wat afleiding te hebben, want hij vertrekt
dezer dagen naar Indië als tweede luitenant. Het trouwen moet nog eenigen tijd
uitgesteld worden, maar zij zijn beiden ook nog jong genoeg.’
‘Hoe aardig!’ zeide Betsy, verdiept in het nieuws. ‘Wel, wel, Dora geëngageerd!
Ik kan het mij haast niet voorstellen. Dat is dan zeker de oorzaak van haar weinig
schrijven aan mij.’
‘Wel mogelijk, juffrouw.’
Zij antwoordde niet en ging niet voort met vragen.
‘Juffrouw!’ 't Was bijna of hij nadruk had gelegd op dat woord.... Wat kon hij
tegen haar gekregen hebben sedert verleden jaar, toen hij.... nu ja, dikwijls hadden
zij elkaar niet gesproken; 't was slechts een voortzetting geweest van vroegere,
oppervlakkige kennismaking, maar de laatste weken toch vóór Dora's vertrek had
zij hem menigen avond ontmoet, wanneer zij met hare vriendin huiswaarts keerde
van een wandeling, en dan wilden de voeten niet zoo vlug meer als toen zij met Dora
alleen liep, dan gingen zij langzamer en langzamer voort, zoodat tante Henriet, die
tijdens ds. Terhorn's afwezigheid altijd op Koelenhove logeerde, wel eens geknord
had over haar laat thuiskomen. Betsy had zich dan gewoonlijk verontschuldigd met
de verzekering, dat niemand ook zoo prettig kon praten als Dora en Maurits
Volkertsma, en daar was het bij gebleven, want wie dat tweetal was boezemde tante
Henriet geen belangstelling in.
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Er was veel verhandeld op zulke avonden door dat klaverblaadje en vooral Betsy en
Maurits schenen wel nooit uitgepraat te raken. Hoeveel punten van overeenstemming
hadden zij en hoe eerbiedig luisterde zij naar hem, als hij haar aantoonde dat zij
dwaalde! Hoe heerlijk ook om met hem in geestdrift te geraken over een boek, een
hun beiden bekend plekje, een schilderstuk van het museum; of wel door hem in
geestdrift gebracht te worden over iets, wat haar tot hiertoe onbekend was. Zij
verwonderde er zich alleen soms over dat het hem nooit verveelde hare domheden
aan te hooren, maar het scheen wel of die avondwandelingen hem even lief waren
als haar. Eindelijk was het de laatste maal geweest. Zij hoorde nog zijn ‘goeden
avond, Betsy,’ hetzelfde, dat hij iederen dag gezegd had, maar toch zóó vreemd, zóó
ernstig, dat zij onwillekeurig had gevraagd: ‘zien wij elkaar vooreerst niet weer?’
waarop hij luchtig had geantwoord: ‘waarschijnlijk wel. Bonsoir.’
Maar zij had hem niet weergezien; wel op straat, op een matinée of dergelijke
punten van ontmoeting, maar gesproken had zij hem niet weer, en dat had zij toch
eigenlijk bedoeld met hare vraag. Was zij dan de eenige geweest, die verlangd had
naar een hervatting dier gesprekken, de eenige, die had uitgezien naar een vernieuwde
kennismaking?
Blijkbaar was hij haar in het verloopen jaar vergeten; hij had ‘u’ gezegd en
‘juffrouw.’
Zij was niets vergeten van alles, wat er ooit tusschen hen gebeurd was. Hoe zeer
deed het haar te bemerken dat het bij hem zoo geheel anders was!
Ach! het kon ook wel komen, doordat zij nu zoo oud was geworden. Ieder uur
gevoelde zij zich meer verwijderd van dat liefelijke land, waarin alle vormen worden
verbannen door de vrijheid, gelijkheid en broederschap, die de jeugd huldigt.
‘Betsy, doe je goed af en schenk ons eens in. - Je wilt ons nu toch niet reeds
verlaten, Volkertsma?’
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Betsy was het met zichzelf niet eens of zij wenschte dat hij heen zou gaan of niet.
Als hij zoo stijf wilde zijn, was hij toch immers dezelfde niet meer, van wien zij
zooveel had gehouden, en zoo ooit, dan stelde zij er nu prijs op geen vreemden te
zien, op het oogenblik dat zij pa terug had en zoozeer behoefte gevoelde den lang
bedwongen stroom van liefde, dien haar hart voor hem bewaard hield, over hem uit
te storten. Zij keek van ter zijde naar den jongen man, terwijl zij thee schonk.
‘Ik weet veel te goed hoe men zich gevoelt, wanneer men na lange afwezigheid
thuis komt,’ zeide hij met een gullen glimlach. ‘Het hart is dan zoo vol en men
verlangt naar een rustig uurtje om het eens vrij te kunnen uitstorten.’
‘Malligheid,’ antwoordde ds. Terhorn, opstaande om zijn bezoeker met bijzondere
hartelijkheid en gastvrijheid weer op zijn stoel te drukken. ‘Er komen nog uurtjes
genoeg, waarin Betsy mij van hare reis en lotgevallen verslag kan doen, maar het
genoegen jou te zien hebben wij zelden, zeer zelden. Schenk maar eens een goed
kopje thee, Betsy, dan blijft hij vanzelf.’
Volkertsma ging weer zitten.
‘Ik zeg altijd,’ ging ds. Terhorn voort met die eigenaardige langzaamheid, aan
menschen eigen, die zichzelf graag hooren spreken, ‘het grootste genoegen van de
lange avonden is dat er, als men zoo stil de courant zit te lezen, iemand aan de deur
tikt en zegt: “ik kom wat praten.” Kijk, dadelijk is er gezelligheid en in een oogwenk
is de avond om.’
‘Maar nu uwe dochter thuis is, zal de gezelligheid wel niet meer ontbreken,’ zeide
Maurits Volkertsma, buigend het kopje aannemend, dat Betsy hem bood.
‘Zeker niet, zeker niet.’
‘Hebt u een prettige reis gehad, juffrouw?’ Geleerder mannen dan ds. Terhorn
ondervonden wel eens dat een jongmensch liever een paar onbeduidende woorden
hoort uit een bekoorlijk meisjesmondje, dan profiteert van hun hoogwijs en leerrijk
onderhoud.
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Ds. Terhorn vouwde zijne handen over den buik, als wilde hij geduldig wachten tot
Betsy's verhaal geëindigd zou zijn, om dan zijn bezoeker weer schadeloos te stellen
door eenige vonken van zijn vernuft.
Betsy gaf een getrouw verslag van hare avonturen en dat zij wat praten kon
verlichtte haar.
‘Waardoor kwam het toch dat u niet aan den trein waart, pa?’ eindigde zij. ‘Ik had
het wel een beetje gehoopt.’
‘Ik zelf, kind? Goede gunst! dat meen je toch niet! Ik zou er me slaapje om hebben
moeten verkorten,’ en naar den toon te oordeelen, waarop ds. Terhorn sprak, zou dat
iets ongehoords geweest zijn.
‘Nu, dan ben ik blij, dat u 't niet gedaan hebt,’ zeide Betsy, met teedere liefde naar
hem ziende. ‘Is de thee naar uw zin?’
‘Ja wel, kind, ja wel,’ antwoordde hij, met flauwe goedkeuring knikkende. ‘Je
hebt zeker in langen tijd geen thee geschonken, hè?’
‘Neen, op school deden we 't nooit zelf.’
‘Dan kun je nog niet trouwen, hoor!’ spotte ds. Terhorn en schudde van het lachen
over die geestigheid.
‘Dat heeft ook geen haast,’ zeide zij. ‘Vooreerst blijf ik bij u om het u eens goed
naar den zin te maken. Ik zal al uwe lievelingsgerechten leeren klaarmaken, pa.’
‘Stel je daar maar niet te veel van voor,’ antwoordde ds. Terhorn vrij koel, ‘want
de tijd zal je ontbreken. De conversatie is een heerscheres, die het grootste deel van
onzen tijd in beslag neemt. Morgen of overmorgen reeds komen de menschen je zien
en dan zul je het potjekoken wel vergeten.’
‘Ik hoop het niet,’ zeide Betsy teleurgesteld. ‘Is er niets aan te doen? Ik geloof dat
ik gelukkiger zijn zou zonder al die menschen, ten minste als zij zóó druk komen,
dat zij mij hinderen zullen in mijne bezigheden. Is er niets aan te doen?’
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‘Wel neen, kind. Dat is iets, waaraan men zich goedschiks, kwaadschiks moet
onderwerpen.’
‘Zijn de jongens al naar bed?’ vroeg Betsy.
‘Neen, zij waren straks nog hier,’ antwoordde Maurits Volkertsma.
Op dat oogenblik bewoog het kleed, dat de groote tafel bij het raam bedekte, en
twee verlegen kindergezichtjes kwamen aarzelend te voorschijn.
‘Wat is dat nu voor gekheid?’ zeide de predikant knorrig.
Betsy's welluidend lachje overstemde zijne woorden.
‘Waren jullie voor mij weggekropen?’ vroeg zij, terwijl zij bij hen neerhurkte en
een paar hartelijke zoenen op hunne wangen drukte. ‘O pa, hoe prettig hen weer te
zien met hunne kale kopjes en groote, slimme oogen!’
‘Jan was bang dat je een groote dame geworden zoudt zijn,’ fluisterde Wim, naar
den grond ziende.
‘En ben ik dan geen groote dame geworden?’ lachte zij. ‘Jullie zijt immers maar
kleine dreumesjes, bij m i j vergeleken; maar nu ben je niet bang meer voor mij, wel?
Neemt je tabouretjes en komt bij me zitten; straks zullen wij praten,’ en Betsy wierp
een schalkschen blik naar de plaats, waar Volkertsma zat, hetwelk zij meende veilig
te kunnen doen, daar zij met den rug naar hem gekeerd stond. Zij deed het niet, omdat
zij naar zijn vertrek verlangde, noch omdat zij in een buitengewoon vroolijke
stemming was; het was alleen, omdat zij tegenover Jan en Wim stond, en weinig had
zij vermoed dat het de jongens in een staat van groote opgewondenheid zou brengen
en dat zij met verrassende juistheid, doch minder omzichtig, dien blik zouden
nabootsen onder schelmsch gelach en kleine gilletjes van verrukking. Haar verschrikt
st! bracht hen weer een weinig tot bedaren. Zij sloeg angstig en beschaamd den blik
naar Maurits, maar wendde dien terstond weer af, want zij had juist den zijnen ontmoet
en hij had geglimlacht. O! hoe kinderachtig zou hij haar vinden!
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‘Gaat zitten, jongens,’ zei ds. Terhorn geërgerd.
Er was geestdrift in de wijze, waarop Jan en Wim met hunne tabouretjes kwamen
aandragen en zoo dicht mogelijk bij hun mooi zusje kropen, dat nauwelijks de oogen
meer durfde opslaan.
‘Er is Woensdag orgelconcert,’ hoorde zij Maurits zeggen op den gemakkelijksten
toon ter wereld. ‘Een blinde speelt.’
‘Zoo? Ja, zoo iets is voor Betsy wel aardig, weet je, maar ik heb voor zulke dingen
geen tijd. Je begrijpt....’
‘Doet u tegenwoordig nog aan muziek?’ vroeg Volkertsma, zich naar Betsy
keerende, blijkbaar weinig nieuwsgierig naar wat ds. Terhorn aangaande zijn gebrek
aan tijd wilde uiteenzetten.
‘Neen, ik heb mijne lessen nu geheel afgeschaft,’ zeide zij, even opziende. ‘Ik heb
te weinig gehoor.’
Dat zij aan muziek deed had hij dan ten minste nog onthouden.
‘Ei wat!’ riep ds. Terhorn. ‘'t Is alleen koppigheid van de jongejuffrouw. Zoo zij
gewild had, zou zij nu licht even ver geweest zijn als Clemens.’
Betsy schudde het hoofd. ‘Ik zou er nooit ver in gekomen zijn, en wat men doet
moet men goed doen, paatje. Er zijn immers al genoeg meisjes, die drie of vier airtjes
op de piano kunnen rammelen. Ik heb bijna geen gehoor,’ voegde zij er lachend tot
Volkertsma bij, want zijn rustige toon had haar ook weer meer op haar gemak gezet.
‘Als ik wil zingen - en soms kan ik het niet laten - breng ik er één of twee regels
goed af en dan raak ik van de wijs. Ik hoor het zelf dadelijk, maar dat helpt mij niet
veel. Evenwel geniet ik, als ik een ander goede muziek hoor maken.’
‘Nu, dáár zit een man, die bij muziek is geboren en opgevoed,’ zeide ds. Terhorn,
met zijne pijp naar Volkertsma wijzende, ‘en die er zooveel van houdt, dat dikwijls
nog laat in den nacht de tonen zijner viool langs den singel klinken.’
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‘En die nu maar heen zal gaan,’ zeide de jonge man, lachend opstaande, ‘want ik
heb moeder beloofd van avond nog eens aan te komen.’
‘Als u Dora schrijft, wilt u haar dan voorloopig voor mij gelukwenschen?’ vroeg
Betsy beschroomd.
‘Met genoegen,’ antwoordde hij met een lichte hoofdbuiging, terwijl hij naar zijn
hoed keek, dien hij in de hand had.
‘Hoeveel verdient zij daar?’ vroeg ds. Terhorn, zijn gast van onder zijn bril
aanziende.
Betsy zag verschrikt op. Pa moest wel heel bevriend met de familie Volkertsma
zijn om zóó iets te durven vragen. Zou Maurits het kwalijk nemen?
Tot hare geruststelling was er geen zweem van ergernis op zijn gelaat, toen hij
rustig de som noemde; zijn blik was opgeruimd, bijna spotachtig.
‘Blijft zij er nu toch?’
‘Ja, tot haar leerlingetje naar kostschool gaat. De geheele familie is zeer aan haar
gehecht; ik denk dat wij haar niet dikwijls meer thuis zullen hebben.’
Hoe deftig klonk dat: ‘dag, juffrouw Terhorn,’ hetwelk hij terstond liet volgen,
als verlangde hij weg te gaan! Zij kon nauwelijks het ‘mijnheer’ uitbrengen, dat zij
verplicht was te antwoorden.
Ds. Terhorn liet zich, na den bezoeker uitgelaten te hebben, in zijn fauteuil zakken
en begon zijne pijp uit te halen.
‘Hij verstond zijne wereld beter dan jij, meisje,’ zeide hij.
‘Hoe zoo?’ vroeg Betsy verschrikt.
‘Wel, hij gevoelde den afstand tusschen jullie beiden, en dien scheen jij te vergeten.’
Betsy zweeg; zij wist er niets op te antwoorden. Zij had er nooit aan gedacht dat
er een afstand komen kon tusschen Maurits Volkertsma en haar.
Ds. Terhorn leunde genoeglijk achterover en sloeg zijne deftige beenen over elkaar.
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‘Jij bent Betsy Terhorn,’ zeide hij, naar het plafond ziende en met zijne rechterhand
uitgestrekt, als zag hij een denkbeeldige hoogte, ‘eenige dochter van ds. Terhorn,
doctor in de theologie, lid van de Synode en president van het Provinciaal
Kerkbestuur; hij is Maurits Volkertsma,’ en ds. Terhorn wees met zijne linkerhand
naar den grond, ‘zoon van een muziekmeester, met een leger broertjes en zusjes in
armoede opgebracht en met het vooruitzicht nog jarenlang als candidaat-notaris van
zijne zes- of achthonderd gulden te leven, zoo ds. Terhorn hem zijne protectie niet
schenkt.’
De nadruk, welken die groote man op zijne woorden legde, maakte den afstand
tusschen de hoogte en de diepte, waarnaar hij wees, onmetelijk.
‘Ik dacht dat u nogal met hem ingenomen waart,’ zeide Betsy, zich met
verwondering de hartelijkheid herinnerende, die ds. Terhorn zijn gast had betoond.
‘Och, men moet zoo iets niet laten blijken,’ antwoordde hij op goedigen toon,
‘maar hij is een pedante gek, anders niet. Hij heeft me indertijd een geloofsbelijdenis
geleverd - zij ligt boven nog wel ergens - die beneden alle critiek was. 't Heeft maar
weinig gescheeld of hij was niet aangenomen, maar zijn handel en wandel waren
goed en er waren geen termen hem het lidmaatschap te weigeren. Hij was van avond
niet bijzonder spraakzaam en dus kon je zijne pedanterie zoo niet opmerken.
Tegenspreken is zijn lust. A propos, hoe komt het dat je hem kent?’
‘Zooals u gehoord hebt, voornamelijk door mijne vriendschap voor zijne zuster.’
‘Nu, dat is dan toch een kennismaking van ouden datum, want je bent vier jaar uit
de stad. En wanneer is die vriendschap met dat meisje dan aangekomen?’
‘Al toen wij hier kwamen, pa; ik zat naast haar op school en in de vacanties hebben
wij altijd de kennismaking vernieuwd.’
‘Zoo? Dat had je wel mogen laten. Enfin, ze is nu
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ook weg en jullie vergeet elkaar dus vanzelf. Ik moet zeggen dat Volkertsma zich
op dat punt flink hield, want hij toonde je klaar dat hij het verstandiger vond die
vriendschap te vergeten. Hij weet zijne plaats wel en dat staat hem goed. Die kinderen
werken zich er anders weer aardig bovenop. De familie Lamard is oud en aanzienlijk;
jammer dat zij zoo rijk niet meer is als vroeger. Ik vrees overigens dat de Lamards
weinig ingenomen zullen zijn met zoo'n schoondochter.’
‘O pa! zij hebben juist zooveel met haar op, dat weet ik zeker.’
‘Ja, kind, maar een gouvernante is iets anders dan een schoondochter. Zij heeft
hem zeker met haar aardig bekje ingepakt.’
Betsy antwoordde niet. Zij had een gevoel van teleurstelling, van droefheid; het
was langzaam over haar gekomen en beheerschte haar nu geheel. Zij kon het zich
niet langer verbergen, maar vroeg zich niet af wat er de oorzaak van mocht zijn.
Gehoor gevende aan de pogingen van Jan en Wim, die alles deden om hare aandacht
op zich te vestigen, liet zij zich, schijnbaar met de grootste belangstelling, er van op
de hoogte brengen welk leesboekje Wim en het hoeveelste rekenboekje Jan al had;
welke meester het aardigst en welke jongen het ondeugendst was.
‘Het wordt tijd voor de kinderen om naar bed te gaan,’ zeide ds. Terhorn, die nooit
goed verdragen kon dat er nog van een ander notitie werd genomen dan van hem.
‘Juf schijnt van avond niet binnen te komen.’
‘Hoe lief van haar! Zij denkt zeker dat hare tegenwoordigheid ons zal hinderen.
Zij is mij bijzonder meegevallen, pa, want ik dacht dat zij heel oud zou zijn.’
‘Ja,’ antwoordde ds. Terhorn op een toon, alsof hij maar half tevreden was, ‘zij
voldoet wel, maar had ik haar eerst gezien, dan zou ik haar nooit genomen hebben.
Zij werd mij door een Haagsch collega aanbevolen en toen zij hier eenmaal was, kon
ik haar
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moeilijk weer wegzenden, ook omdat zij nog zoo wat familie van ons is. Eerst had
zij nogal pretensies. Het was duidelijk merkbaar dat zij vroeger nooit in betrekking
geweest was en hare positie volstrekt niet begreep, maar dat heb ik haar gauw geleerd.
Als het niet gaat, vooral wat jou betreft, zal ik naar een oudere dame omzien.’
‘O neen, pa! Het is veel prettiger zóó. Maar ik zou wel eens willen weten hoe oud
zij is. Zij ziet er nog zoo jong uit.’
‘'t Kan wel, maar ik schat haar niet jonger dan dertig of daaromtrent. Huishoudsters,
gouvernantes en dergelijk goedje moet je altijd tien jaar ouder geven dan zij schijnen,
want ze hebben er wondergoed slag van je omtrent haar leeftijd te foppen. Dit
schepseltje ziet er nogal aardig uit, is 't niet?’
‘Ja, voor mij ten minste heeft haar gezichtje een bijzondere aantrekkelijkheid.’
‘Toen zij er pas was, kwamen er veel meer vrienden van Clemens dan mij lief was
en, daar ik vreesde dat zij zich airs zou gaan geven, heb ik haar verzocht op
receptie-avonden niet meer binnen te komen. Tante Henriet is er dan toch ook altijd.’
Op dit oogenblik keek het persoontje in quaestie om de deur met een zeer verlegen
gezicht, als vroeg zij vergeving voor de onbescheidenheid ds. Terhorn en zijne dochter
te storen.
‘Komt, jongens,’ zeide zij zacht.
‘Mogen zij niet nog wat opblijven, pa?’ vroeg Betsy. Hoe was het ook mogelijk
die geheimzinnige rukjes aan hare japon te weerstaan!
‘Wel neen, ds. Terhorn houdt niet van wanorde,’ antwoordde deze. ‘Gauw wat,
jongens!’
‘Kom even binnen en drink een kopje thee bij ons,’ vroeg Betsy, hopende op die
wijze alle partijen tevreden te stellen.
‘Komt u aanstonds binnen zitten?’ vroeg zij vrien-
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delijk, ofschoon het haar niet zoo prettig scheen als met pa alleen.
‘Mijnheer zal u wel gauw moeten verlaten en dan zal ik u gezelschap houden,’
antwoordde de juf, met iets dankbaars in haar blik.
‘Moet u nog uit, pa?’ vroeg Betsy teleurgesteld, terwijl Jan en Wim haar om de
deur hunne laatste kushandjes toewierpen.
‘Neen, ik moet naar me studeerkamer.’ (Ds. Terhorn veranderde doorgaans het
bezittelijk voornaamwoord mijn in me, welk laatste woord hem gewichtiger scheen
te klinken). ‘Je moet je maar trachten te amuseeren, zoolang ik weg ben.’
‘Wie preeken er morgen?’ vroeg Betsy na eenige oogenblikken van stilte.
‘Ik om tien uur,’ antwoordde hij en noemde geen andere namen, alsof hij de eenige
noemenswaardige was van de predikanten, die den volgenden dag zouden optreden.
‘O! dat is heerlijk. Maar hoe naar dat u 't altijd zoo druk hebt! Nu zijn die bijzondere
catechisaties toch afgeloopen, niet waar?’
‘Ja, gelukkig. Dat is altijd een drukke tijd. Ik maak er ook nogal werk van, want
ik leg bij de ouderlingen graag eer met me catechisanten in.’
‘Maar waarom moet men eigenlijk zooveel weten om aangenomen te kunnen
worden?’ vroeg Betsy, haar gezichtje naar hem wendend met een bevalligheid, die
haar dubbel goed stond, wijl ze er zich onbewust van was.
‘Omdat men natuurlijk een zekere mate van kennis moet bezitten om lidmaat te
kunnen worden,’ antwoordde ds. Terhorn met een kort, spotachtig geluid, half lachje,
half gegrom, dat hij altijd gebruikte, als hij zich over iemands domheid vroolijk
maakte.
‘Maar dat is juist wat ik vraag,’ zeide Betsy met dezelfde vasthoudendheid, die
menige secondante reeds in het nauw had gebracht. ‘Waarom moet men er ken-

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

39
nis voor bezitten, pa? Jezus heeft nooit gezegd, zoover ik mij herinner, dat men knap
zijn moet om zijn volgeling te kunnen worden.’
Ds. Terhorn antwoordde niet, ofschoon hij er zich zeer goed toe in staat gevoelde;
hij hield niet van zulke vragen in een meisjesmond en vond het ook niet noodig een
meisje zoo iets uit te leggen.
Zij zag even verwonderd op, doch toen, meenende dat hij in gedachten was, zweeg
zij en keek stil vóór zich.
‘Welken tekst had ds. Van Merle bij je bevestiging?’ vroeg hij eindelijk.
Betsy's gelaat teekende geestdrift, schoon zij kalm antwoordde: ‘1 Timotheus 5,
het laatste gedeelte van vers 22: ‘bewaar uzelven rein.’ Het was een prachtige preek.
Ik geloof niet dat één van de nieuwe lidmaten, met wie ik aangenomen ben, haar ooit
vergeten zal.
‘Is ds. Van Merle nogal gezocht?’
‘O ja, 't meest van al de predikanten. Er zijn ook niet veel dominees zooals hij,
maar hij heeft ongelukkig ook weer de kwaal van al zijne collega's: pedanterie. Vindt
u niet dat predikanten in gezelschap altijd het hoogste woord willen voeren, pa?’
‘Pas maar op dat je zelf het hoogste woord niet gaat voeren,’ zeide ds. Terhorn
koeltjes. ‘Je schijnt er bijdehand genoeg voor.’
‘Ik, pa!’ riep Betsy lachend. ‘Neen, ik sla alleen zoo eens door bij u. In gezelschap
zal ik mij meer bepalen tot luisteren en opmerken, denk ik, want om veel te praten
voel ik mij nog te weinig op mijn gemak.’
‘Luisteren en opmerken is geheel onnoodig,’ antwoordde hij met een zijdelingschen
blik op zijne dochter, ‘dat doen schrijfsters. Het eenige, waar jij op letten moet, is er
goed uit te zien en zóó amusant te zijn, dat ieder Betsy Terhorn opmerkt. En jij hebt
een drommels aardig gezichtje meegebracht; het zal wel gaan, denk ik.’
Zij kreeg een kleur als bloed en boog zich diep over
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haar werk; de glimlach, die om hare lippen speelde, en de verlegenheid, waarmede
zij opzag, toen zij weer sprak, verrieden dat zijne woorden haar hadden getroffen en
in hare jonge ziel gedachten hadden gebracht, die er nog geheel vreemd aan waren.
‘Maar u begrijpt mij verkeerd, pa; men doet het onwillekeurig.’
‘Komaan! als dat waar is, zeg mij dan eens wat je straks bij dat jongmensch hebt
opgemerkt,’ zeide ds. Terhorn spottend, terwijl hij zijne oogen op het plafond vestigde
en zich geheel tot luisteren zette.
‘Wel, dat is gemakkelijk. Hij heeft mooie oogen, zulke heldere, verstandige oogen,
vindt u niet? witte tanden, gewonen of leelijken neus en mond en een hoog voorhoofd.
Hij schijnt niet ijdel te zijn, want ijdele mannen hebben altijd lange nagels, en de
zijne waren kort afgesneden, alsof hij het zóó 't gemakkelijkst vond. Zijne handen
waren groot en behaard.... Uit den zak van zijne overjas stak een portefeuille met
een half versleten elastiek er om en in zijn hoed - dat zag ik, toen ik mijn mantel daar
neerlegde, - was een kaartje geplakt: “U.M. Volkertsma, candidaat-notaris,” en er
was bijgeschreven: Singel, no. 24.... Meer weet ik niet.’
Ds. Terhorn lachte luidkeels. ‘Mooie tanden, korte nagels en een kaartje in den
hoed, ha, ha, ha!.... O! daar hebben wij de juf...... Nu zou ik graag evenals me dochter
op me gemak in een leuningstoel blijven liggen, nu en dan een slokje thee nemen en
de kamer eens rondkijken, maar daarop ben ik niet beroepen,’ en ds. Terhorn zuchtte
met nadruk.
‘Kom, kom, pa!’ riep Betsy lachend, ‘voor geen geld zoudt u reeds uw emeritaat
nemen, hoor! Zóó dom ben ik niet, dat ik niet begrijp hoe prettig u het vindt honderden
menschen aan uwe lippen te zien hangen.’
De gevierde predikant trok de schouders op.
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‘Het loon van mijne studie, mijn vasten wil, mijne volharding,’ zeide hij met stuitende
verwaandheid. ‘Als andere studenten paard reden of op de sociëteit hun tijd zoek
maakten, zat ik te studeeren om eenmaal zoo ver te kunnen komen, als ik nu ben. Er
is niets zóó hoog in de wereld, dat men het niet met een vasten wil bereiken kan.
Onthoud dat en zie op je vader.’
De beide meisjes, gedreven door dezelfde bewondering der jeugd voor wat groot
en edel is, zagen eerbiedig naar hem op, terwijl hij staande zijne laatste thee slurpte,
zich majestueus omkeerde en met afgemeten stappen de kamer verliet; - Betsy met
peinzenden blik, als kende zij reeds iets van den steilen weg, die tot de hoogte leidt,
waarop hij in hare oogen stond; Hermine, bewonderend alleen, als lag zij geboeid
aan den voet dier hoogte, als dacht zij dat het voor haar niet was weggelegd dien
weg te betreden, voor haar, eene dier afhankelijken en eenzamen, die niet medegeteld
en niet mogen opgemerkt worden, zoo zij toevallig binnen den lichtkring der
gezelschapszaal komen; afhankelijker en eenzamer dan de dienstboden in de keuken
en de jongen, die fluitend de laarzen poetst; naar liefde smachtend en nauwelijks
medelijden ontvangend; in de huiskamer geduld, in de keuken gehaat, in de
kinderkamer gevreesd, en daar buiten het iets, dat ieder mag gebruiken tot mikpunt
zijner aardigheden en duizendmaal beleedigd wordt, zonder dat iemand optreedt tot
bescherming.
‘Kan ik omwasschen, juffrouw?’
‘Als u wilt,’ antwoordde Betsy vriendelijk. ‘Maar noem mij nu toch niet meer
“juffrouw”; ik gevoel mij volstrekt geen “juffrouw.” Daar moet men iets deftigs, iets
geposeerds voor hebben, vind ik, en och hemel! ik ben nog zoo jong.’
‘Ik doe het liever wel,’ zeide Hermine met iets in hare stem, alsof zij den moed
niet hebben zou lang te weigeren en toch slechts met tegenzin aan het verzoek
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zou voldoen. ‘Het is heel vriendelijk van u, maar laat mij liever “juffrouw” zeggen.’
‘Als je bang bent dat pa het niet goed zal vinden,’ - Betsy was ook niet zoo zeker
meer als straks van het tegendeel - ‘doe het dan ten minste, wanneer wij alleen zijn.
Waarom zouden wij stijf tegen elkaar zijn! Wij zijn nichtjes en beiden jong, Hermine.’
De toon, waarop die woorden werden gezegd, deed de juf plotseling opzien, en
haar oog had een uitdrukking van dankbaarheid en geluk, die Betsy trof. Bijna terstond
daalden de donkere wimpers weer.
‘Wat spring je handig met het theegoed om!’ zeide Betsy, Hermine's vlugge
bewegingen volgende. ‘Is het niet aardig een huishoudstertje te zijn? Het schijnt mij
zoo prettig toe.’
Hermine zag Betsy een oogenblik met pijnlijke verwondering aan, zooals de
gevangen vogel zijn vrijen makker zou aanzien, als deze tot hem gezegd had: ‘het
schijnt mij zoo aardig in een kooi te zitten.’
‘Het gaat nogal,’ zeide zij.
‘Heb je lieve vrienden in de stad?’ vroeg Betsy weer na een kleine stilte.
‘Neen, ik ken hier niemand,’ antwoordde de juf, vóór zich ziende.
‘Dat is jammer; maar je ben hier ook nog zoo kort, hè? Hoelang is het geleden dat
je ouders stierven?’
‘Vier maanden, juffrouw,’ antwoordde zij bijna onhoorbaar.
‘Wil je mij niet eens wat van hen vertellen,’ vroeg Betsy, hare hand op die van
Hermine leggend. ‘Ik hoop niet dat je mijn verzoek aan nieuwsgierigheid zult
toeschrijven.’
Zij gevoelde zich bijzonder aangetrokken tot het tengere schepseltje en in haar
jong, liefdevol hart rees de gedachte aan een nauweren band tusschen de arme
vreemdelinge en haar.
‘O neen,’ zeide Hermine haastig, terwijl er een traan
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aan hare wimpers parelde. ‘Ik heb soms zoo verlangd met iemand over hen te kunnen
spreken....’
‘Hadt je een gelukkige jeugd?’
‘Ja. Toen zag ik dat nog zoo niet in, maar nu weet ik het wel. U hebt misschien
wel eens gehoord dat pa een postje bij het Ministerie van Financiën had? Nu, wij
hadden genoeg om met ons drieën stil te kunnen leven. Wij waren recht gelukkig,
waarschijnlijk door de innige liefde, die onder ons heerschte. U kunt u niet voorstellen
hoeveel pa en moe van elkaar hielden. Als pa bij voorbeeld voor een paar dagen van
huis was, bedacht moe met mij allerlei plannetjes om hem zoo prettig mogelijk te
ontvangen, als hij terugkwam; en kon pa met mij samenspannen om moe met iets te
verrassen, dan was hij overgelukkig. Was ik als kind een van beiden ongehoorzaam,
dan smeekte de ander mij met tranen in de oogen het toch niet weer te doen. Voor
zichzelf spraken zij niet; zij dachten en zorgden slechts met het oog op elkaar. Van
wien ik 't meest hield weet ik niet. Soms vroegen zij 't mij en antwoordde ik dan “van
pa,” dan schitterden moe's oogen; zei ik integendeel dat ik moe de liefste vond, dan
wreef pa zich in de handen en keek vroolijk en trotsch naar haar. Zij waren nog heel
jong.’
Betsy zag, terwijl zij luisterde, den nevel van weemoed, die Hermine's gezichtje
verduisterd had, langzamerhand optrekken. Hare oogen kregen glans en er lag een
wegslepende glimlach om hare lippen, terwijl zij zich verdiepte in de herinneringen
harer jeugd.
‘Toen ik ouder werd, spraken zij dikwijls ernstig met mij, en de liefde, die zij voor
mij gevoelden, straalde zóó duidelijk in hunne woorden door, dat het mij onmogelijk
zou geweest zijn niet naar hunne lessen te luisteren. Ik geloof dat ik toen veel beter
was dan nu.’
Zij hield op en er vielen tranen op haar naaiwerk, maar zij trachtte ze te verbergen
en zeide een oogenblik later haastig: ‘Toen ik negentien jaar was, raakte ik
geëngageerd.’
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‘Dat was vroeg genoeg,’ merkte Betsy aan.
‘Ja, maar er was ook nog geen sprake van trouwen. Hij was klerk op een
handelskantoor, waar hij niet veel verdiende, en daar hij ook geen betere
vooruitzichten had, ging hij een jaar later naar New-York met aanbevelingen van
zijn patroon.’
‘Is hij daar nu nog?’
‘Ja, zoodra hij genoeg verdient, komt hij mij halen.’
‘Is het niet vreemd geëngageerd te zijn?’ vroeg Betsy, die zich in zulk een toestand
niet verplaatsen kon. ‘Is het een prettige gedachte? Ik kan het mij in 't geheel niet
voorstellen.’
‘Soms....’ zeide Hermine aarzelend, en opziende naar het vriendelijke gezicht
tegenover haar, voegde zij er treurig bij: ‘Ik vrees dat ik niet genoeg van hem houd.’
‘Hemel!’ zeide Betsy verschrikt. ‘Waarom niet?’
‘Ik weet het niet. Soms ben ik op het punt hem te schrijven dat hij niet meer aan
mij denken moet, maar hij heeft mij zoo lief. Ik heb er den moed niet toe.’
‘Doe het toch niet,’ antwoordde Betsy. ‘Ik heb wel eens gehoord van meisjes, die
er later berouw van hadden. Denk er toch ernstig over na, eer je zoo iets doet.’
Hermine zuchtte en zeide, opstaande, dat er klaargezet moest worden.
‘Laat mij het van avond eens doen,’ vroeg Betsy. ‘Ik zou graag hebben dat je
voortaan die soort van bezigheden aan mij overliet; ik kan niet goed zien dat een
ander voor pa thee schenkt of boterhammen maakt.’
‘Zooals u wilt. Maar u zult er niet altijd gelegenheid voor hebben.’
‘Dat zei pa ook al,’ antwoordde Betsy een weinig ongeduldig. ‘Bedoel je dat ik
mij aan de conversatie zal moeten wijden? Nu, ik zal trachten het een te doen en het
ander niet na te laten, en gaat dat niet, dan zal ik kiezen. Visites ontvangen is zeker
iets heel aardigs, niet waar?’
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‘Ik geloof het wel.’
‘Het schijnt mij bijzonder prettig toe,’ hernam Betsy, ‘als er maar niet zooveel
komen, dat het mij te veel tijd rooft.’
Er volgden eenige oogenblikken stilte. Hermine werkte ijverig voort en terwijl zij
even haar gezichtje ophief om tegen het licht der lamp een draad in de naald te steken,
trof het Betsy dat het kleine huishoudstertje er zooveel opgewekter uitzag dan eenige
uren te voren.
‘Als zij er voortaan weer treurig uitziet,’ dacht zij, ‘zal ik haar eens wat vertellen
van menschen, die zij heeft liefgehad. Wie weet hoelang het geleden is dat zij haar
hart voor iemand kon uitstorten! Pa heeft voor zulke dingen geen tijd en zij schijnt
te fatsoenlijk om meiden tot hare vertrouwden te maken.’
‘De eigenlijke receptie-dag hier is Woensdag,’ zeide Hermine, het gesprek van
straks vervolgende, terwijl zij weinig vermoedde wat er over haar gedacht werd;
‘dan is het dikwijls heel druk; vooral 's avonds.’
‘Ja, ik weet dat pa er van houdt dan een soort van soiréetje te geven. - Zie eens,
is het zóó goed? Mij dunkt, pa zal merken dat zijn meisje voor hem gezorgd heeft.’
Ongetwijfeld was ds. Terhorn geheel in zijne preek verdiept, want hij zeide geen
enkel van de goedkeurende woordjes, die Betsy zich voorgesteld had van hem te
zullen hooren, toen zij zijne boterham smakelijk toebereidde en zijn glas met geurigen
wijn vulde. Hij bemerkte niets van den hartelijken ijver, waarmede zij uit zijn blik
zijne wenschen trachtte te raden, niets van de liefde op het verlangende gezichtje,
dat hem werd toegestoken voor een kus en dat hij met een: ‘nacht, kind, ik ben
ingespannen,’ van zich weerde.
‘Die arme pa!’ dacht Betsy, terwijl zij de gang doorging. ‘Hij is zeker moe van 't
studeeren.’
Wat was toch dat gevoel van droefheid en teleurstelling, dat haar een
gewaarwording gaf alsof zij in
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tranen moest uitbarsten, wanneer zij alleen zou zijn?
Nog even liep zij een zijgangetje in en trad de keuken binnen.
‘Dag, goede Trui,’ zeide zij, op een omstreeks veertigjarige dienstbode toetredende,
die, met een kopje koffie in de eene hand en een snede brood in de andere, heel
genoeglijk haar avondeten zat te gebruiken. ‘Ik ben blij, dat ik je welbekend gezicht
weerzie. En hoe heet je kameraad?’
‘Jans, juffrouw,’ antwoordde de kameraad nijgende. ‘Hoe maakt de juffrouw het?
‘Best, dank je. Dien je hier al lang?’
Jans zeide onder zenuwachtig gladstrijken van haar boezelaar dat het sedert
November was.
‘Nu, ik hoop dat wij nog menigen November hier samen zullen beleven. Goeden
nacht.’
‘Och, wat is de juffrouw deftig en mooi geworden!’ zei Trui, hare handen
ineenslaande en haar hoofd heen en weer wiegende.
‘Deftig en mooi geworden? Dat mag je niet zeggen, Trui.’
Weer kwam die verraderlijke blos, waaraan zich een lachje paarde, en Betsy trok
snel de deur achter zich dicht om zich in het schemerlicht van de gang te verbergen.
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IV.
‘Beste Dora, van huis komende en geen lust hebbende reeds naar bed te gaan, meen
ik niet beter te kunnen doen dan u te schrijven, voornamelijk ook wijl het mij behoefte
is u van ganscher harte geluk te wenschen met den voorgenomen stap.
Zoo is dan toch eindelijk tot stand gekomen wat ge zoozeer hooptet. Hoe ik mij
daarover verblijd, zult gij begrijpen, wanneer ik u zeg dat gij zelf bijna niet meer
over uwen toestand hebt kunnen nadenken dan ik gedaan heb sedert dien avond, toen
ge mij uw geheim toevertrouwdet. Ge zeidet mij toen - het was in de laatste
Kerstvacantie - dat Willem u van den beginne aan beleefdheden had bewezen, die
niet enkel grond konden hebben in zijne goede opvoeding en gepaard gingen met
achting, met eerbied bijna; - dat ge hem hadt liefgekregen ondanks uzelf en dat hij
daarop was heengegaan zonder u eenig bewijs te laten, dat uw liefste wensch eens
zou worden vervuld.
Wij hebben er na dien tijd niet veel meer over gesproken of geschreven. Ik kende
u te goed om niet overtuigd te zijn dat uwe genegenheid dezelfde zou blijven, en
wanneer gij dus schreeft dat hij in den brief aan zijne moeder zijne eerbiedige groeten
verzocht had aan “Mejuffrouw Volkertsma,” dan behoefde daar niet bij te staan dat
zulk een klein bewijs zijner genegenheid u gelukkig maakte. Wij begrepen elkander
en vulden onze brieven niet met sentimentaliteiten.
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Hoe langer het evenwel duurde, des te grooter werd mijne bezorgdheid over u, en
ge kunt u dus mijne blijdschap voorstellen, toen ik uw gelukkig briefje ontving. Ge
zegt dat hij met zijn aanzoek gewacht heeft, tot hij thuis kwam met betere
vooruitzichten en dat zulks u zoo verwondert, omdat hij wel had kunnen begrijpen
dat hij u even lief zoude zijn zonder - als met dien rang. Zoo gaat het meer, beste
meid, met menschen van een goed allooi; zij schatten hunne waarde te laag. Zekere
jongejuffrouw maakte zich evenzeer aan die fout schuldig. Ik vind het volstrekt niet
bevreemdend dat Lamard zich tweemaal bedacht heeft, eer hij hetwaagde u te vragen.
Het spijt ons evenals u dat hij niet langer met u hier kan komen dan die weinige
dagen; maar plicht gaat voor.
Ik moet u ook hartelijk gelukwenschen voor Betsy Terhorn. Van avond ging ik
op moe's verzoek het nieuws op Koelenhove vertellen. Het was juist geen prettige
opdracht, want ge weet dat ik volstrekt niet zoo met den Weleerwaarden dweep als
moe; ook vond ik niet noodig dat hij het met extra-bode vernam, maar moe was er
op gesteld, omdat ge bij hem aangenomen zijt, en dus aanvaardde ik den tocht maar.
Toevallig was het juist de avond, waarop Betsy van de kostschool terugkwam, ik
geloof nu voorgoed.
Zij was buitengewoon mooi geworden, Dora, maar wat aan haar veranderd moge
zijn, hare kinderlijkheid en eenvoud niet. Ik wilde wel dat ge gezien en gehoord hadt
hoe zij mij de hand toestak en zeide: dag, Maurits, hoe is 't met je?’
‘Herinnert ge u nog wat wij besproken hebben, nadat wij voor het laatst met haar
hadden gewandeld? Gij zeidet mij hoe het u speet haar te moeten verlaten en hoe gij
beiden voornemens waart drukke briefwisseling te houden. Ik betoogde daarop dat
het twijfelachtig was of zulks tot haar geluk zou meewerken, daar hare vriendschap
voor een burgermeisje haar vroeg of laat hetzij lastig, hetzij verboden kon worden.
Gij stemdet mij
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alles toe en oordeeldet het toen met mij een geschikt tijdstip om de innige verhouding
langzamerhand te doen verflauwen, waartoe vooral uw vertrek kon meewerken. Gij
schreeft haar weinig en steeds minder; mij sprak zij niet meer, tot het lot ons gisteren
weer bijeenbracht; en daar stond zij tegenover mij, alsof er niet bijna een jaar
verloopen was, sedert zij mij het laatst de hand drukte. Ik heb nochtans volgehouden
en haar “juffrouw” genoemd, en toen ik heenging, zeide zij ook “mijnheer.” Of zij
liever nog de oude verhouding gezien had weet ik niet; in ieder geval zal zij binnen
weinige dagen geleerd hebben dat wij buiten haren kring behooren. Misschien zult
ge haar nu ook ontmoeten, Dora, en gij zult u ferm houden, niet waar? Wij hebben
eens veel van haar gehouden; laten wij dat toonen door haar onaangenaamheden te
besparen. Willen wij haar voortaan ook maar uit onze brieven laten?
Tehuis waren allen in groote opgewondenheid. Tot halftwaalf hebben wij zitten
praten en toen heeft vader ons naar bed gejaagd. Onze goede, oude luitjes waren zeer
aangedaan; aan va is nooit veel te merken, maar moe schreide en lachte soms tegelijk.
Het is ook zoo aangenaam voor hen. Hun brief aan Mevrouw Lamard heb ik straks
reeds in de bus gedaan.
Nog even moet ik mij verdedigen tegen uwe klachten over mijn kantoorstijl, zooals
ge hem belieft te noemen. Beste kind, ik schrijf den ganschen dag de onmogelijkste,
stijfste, deftigste zinnen vol “dezelve's”, “bijaldien's”, en dergelijke woorden, zoodat
het mij waarlijk nog verwondert een draaglijken brief voor den dag te kunnen brengen.
Zooals een meisje op het papier babbelt, kan geen enkele heer het. Verwacht dat van
uwen aangebedene ook maar niet.
Goeden nacht. Het is bij ééne.
Uw toegenegen broeder
MAURITS.’
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V.
‘Lieve Cato, 't is halftwee. Is het niet erg vervelend op school? Je ben straks uit de
kerk gekomen, hebt koffie gedronken - met suiker, omdat het Zondag is, - en de
krentenbroodjes zijn tot het laatste toe van den schotel verdwenen. Nu wandelen
jullie en straks als je thuis komt, tracht je den dag verder om te krijgen door brieven
te schrijven, te lezen of piano te spelen. Hè, kon ik je op zulk een Zondag eens bij
mij hebben! Luister maar eens en benijd mij dan.
Het raam van mijn kamertje is hoog opgeschoven en ik zie neer in onzen heerlijken
tuin, waarvan ik je zoo dikwijls verteld heb. De straatweg ligt links. Het eene rijtuig
volgt het andere en daartusschen wandelen langzaam de menschen van buiten de
stad, die naar de middagkerk gaan. Hunne kerkboeken blinken in de zon en allen
zijn zij helder en vroolijk aangekleed. In den tuin groeit en bloeit alles. De
abrikozeboom rondom mijn raam trekt een zwerm van bijen. Zij gonzen alle door
elkaar en ik geloof dat zij hun best doen melodie in hun lied te brengen. De zon
schijnt warm en verkwikkend; zeker verbeeldt zij zich dat het reeds Juni is. Alles
om mij juicht en jubelt en in mij is iets, dat antwoordt.
Zou je niet graag eens overwippen?.... Maar die examens! Ik zal ze nog dikwijls
naar de maan wenschen, want zij zullen nog lang beletten dat je eens hier komt.
Aan het ontbijt bad pa hardop. Dat was weer het
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oude en toch altijd nieuwe gebed, waarvan ik als kind zoo dikwijls met verwondering
dacht of pa iederen morgen een ander van buiten leerde om bij het ontbijt te bidden.
Van morgen ben ik bij hem in de kerk geweest met al de anderen, want als pa
preekt, blijft er niemand bij ons thuis, behalve één meid om “op de bel te passen,”
zooals zij dat noemen.
De juf is een allerliefst schepseltje met een bekoorlijk gezichtje. Hoe ik haar vind
zal ik nog niet zeggen, gedachtig aan mevrouws raad: nieuwe huisgenooten niet te
beoordeelen, vóór men een schepel zout met hen gegeten heeft. Over een poosje zal
ik je dus eens uitvoeriger over haar schrijven, doch ik zal nu maar vast zeggen dat
ik haar heel lief vind. Och! zoolang wij jong zijn, moeten wij ook nog maar een
beetje onvoorzichtig zijn, Cato. Het is zoo heerlijk dadelijk over iets of iemand in
vuur te geraken en geheel de inspraak van ons hart te volgen. De waarschuwingen
van oudere menschen hebben toch de rechte kracht niet, zoolang wij nog de eigen
ondervinding missen, die hunne woorden voor ons waarschijnlijk maakt, en
daarenboven: veel liefhebben is hetzelfde als gelukkig zijn, geloof ik. Laten wij dus
maar in 't wilde liefhebben; ik kan niet anders.
De juffrouw draagt prachtige vlechten en ik geloof dat met een ander kapsel haar
geheele uiterlijk veranderen zou. Haar gezichtje is voor vlechten gemaakt. Ik wilde
wel dat je 't eens hadt kunnen zien, toen wij in de kerk waren. Als engelen ooit met
zwart haar werden afgeteekend, zou ik zeggen dat zij op een engel geleek. Zij was
niet terstond met mij op haar gemak, geloof ik, maar spoedig ging het beter. Vindt
je niet dat de menschen veel gauwer met elkaar op een prettigen voet zouden komen,
zoo zij zichzelf en elkaar uit een ander oogpunt beschouwden? De meesten zijn
gedwongen, zoodra zij tegenover een vreemde zitten.
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't Is of hunne verbeelding dien vreemde met allerlei talenten tooit, die hunne eigene
gaven in het niet doen verzinken.
Maar om op pa terug te komen, ik geloof dat hij bijzonder gewild is bij zijne
gemeenteleden: dat kon ik van morgen zoo aan alles merken. In de kerk, die reeds
overvol was, maakte ieder ruimte voor ons en toen ik in onze hooge bank zat, juist
als vroeger, deed het mij onuitsprekelijk goed de hartelijkheid te zien, waarmede
enkele gezichten mij aankeken.
Welk een eenheid is er toch onder menschen, die onze richting zijn toegedaan,
Cato! Mij dunkt dat er onder het gehoor van een modern predikant allerlei elementen
moeten bijeenkomen; niemand kan zich daar aan den ander verbonden gevoelen;
ieder heeft er zijn eigen geloof, zoo dikwijls gewijzigd als er menschen in de kerk
zijn, bij den een grenzend aan het geloof der vaderen, bij den ander aan het atheïsme.
Waar de orthodoxen zich integendeel vereenigen, is één geest, één doel, één God.
Het was een plechtig oogenblik voor mij, toen pa, terwijl wij zongen, aan den voet
van den preekstoel het hoofd boog en bad. Ik kon niet meer meezingen. Toen alles
doodstil was, bad pa, waarop wij weer zongen. Heb je wel eens opgemerkt hoe
aangrijpend, hoe plechtig een gezang is, dat uit zooveel duizenden monden
omhoogstijgt? 't Is als één stem, die oprijst naar den blauwen hemel, één bede,
tegelijkertijd opgezonden door menschen uit alle rangen der maatschappij, hoog en
laag, rijk en arm, maar voor God gelijk - Zijne kinderen. Hoe nietig de wereld met
al hare schepselen voor Hem moge zijn, het schijnt mij toe dat God zulk gezang
hooren moet, al kwam het uit de diepste diepte der aarde tot Hem.’
‘'k Zal dan gedurig bij U zijn,
‘In al mijn nooden, angst en pijn,
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‘U al mijn liefde waardig schatten,
‘Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
‘Gij zult mij leiden door uw raad,
‘O God, mijn heil, mijn toeverlaat!
‘En mij, hiertoe door U bereid,
‘Opnemen in Uw heerlijkheid.

‘De adel, die bij pa's preekbeurten rijkelijk vertegenwoordigd is, vergeet - of schijnt
ten minste te vergeten - dat hij zich straks nog meer waande dan de overige hoorders;
de heeren buigen zich over de groote bijbels en de dames, zoo even nog geheel
vervuld van hare nieuwe voorjaarshoedjes, openen hare met goud gesloten boekjes
en zingen aandachtig mee. De burgermenschen..., 't is jammer dat zij niet naar de
kerk komen in hunne werkpakken en met vuile handen desnoods. Er is zooveel
waardigheid in de gezichten der vaders en vroomheid in den blik der moeders, terwijl
de kinderen eerbiedig naar het orgel opzien en de petjes afnemen; maar de houterige
jassen en stijve zijden japonnen bederven alles. Verder van mij af zaten de armen;
onder de preek zag ik hoe zij aan pa's lippen hingen, elkaar met veelzeggende blik
toeknikten en soms tersluiks een traan wegveegden.
Pa preekte prachtig en het was heerlijk te kunnen denken: die man is mijn vader.
Geen ten toon gespreide geleerdheid, geen minachting voor andersdenkenden, geen
letterzifterij. Pa weet dat de menschen naar de kerk komen om gesticht te worden,
losser te worden van het wereldsche, waardoor zij zich voelden meesleepen, en
huiswaarts te keeren met frissche kracht om te strijden, met meer liefde in het hart.
Het orgelspel verhoogde den indruk nog; vredig en liefelijk klonk het door de
kerk. Ik zal pa bij gelegenheid eens vragen wie hier organist is. Het is zulk een
wonderlijke gedachte dat men iemand hoort spelen, hem iederen Zondag weer de
stemmen van honderden
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hoort leiden en misschien nooit weten zal wie hij is. Men proeft een menschenhart
in de muziek, een ziel spreekt tot de onze, men ziet, als 't ware, het gelaat zich buigen
over de toetsen en - het orgel zwijgt en men vergeet den onbekende.
Bij het uitgaan stonden er wel twintig rijtuigen en file. Daar slaat het twee uur;
om halfdrie komt Clemens mij verwelkomen, maar het zou mij niets verwonderen
als hij het vergat, want dergelijke beloften houdt hij gewoonlijk niet. Was ik van
morgen niet naar de kerk gegaan, stellig was ik even naar zijne kamers gewandeld,
zóó verlangde ik hem te zien. Hij was altijd zoo'n goede jongen, vol dolle streken,
maar daarom niet minder een heerlijke broer.
Verbeeld je, zoo even kwam de meid mij roepen en wie komt mij daar al op de trap
te gemoet? Clemens in eigen persoon. Hij had haast; zijn paard stond vóór de deur
en zijne vrienden reden langzaam verder. Ik heb hem dus slechts even gezien, maar
hij komt van avond weer.
Gisteren, toen ik thuis kwam, was er visite en wel Maurits Volkertsma, van wien
ik je zoo dikwijls verteld heb. Ik vond hem erg veranderd; hij was deftig en afgemeten
tegen mij, geheel anders dan vroeger, wat mij vreeselijk spijt. Dora is geëngageerd.
Daarom heeft zij mij zeker zoo vergeten in den laatsten tijd.
Als je mij gisteravond voor het theeblad hadt zien zitten, hadt je 't uitgeproest,
want ik was schrikkelijk onhandig; omdat niemand op mij lette, liep alles evenwel
nogal goed af. Wil je wel gelooven dat ik mij in huishoudelijke zaken wanhopig dom
voel, Cato?
De jongens wilden volstrekt vandaag den toren eens beklimmen, maar pa heeft
het tot aanstaanden Zondag uitgesteld; dan kan Clem meegaan. Ik heb er grooten zin
in. - Ik ben nieuwsgierig of er vandaag visites zullen komen. Het moet wel aardig
zijn de menschen
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te ontvangen en juist te doen, alsof men zulk een dame is, als waarvoor men aangezien
wordt. Ik gaf wat, als ik wist wat zij van mij zullen zeggen.
Het begint te regenen. Welk een heerlijk, zacht geruisch op al de jonge bladeren!
Luister je er niet graag naar? 't Is voor mij bepaald muziek, maar ik heb nog nooit
iemand ontmoet, die dat ook vond, en daarom zeg ik het maar nooit. De menschen
noemen een jong meisje al gauw sentimenteel, als zij zoo iets zegt, geloof ik.
Ik moet waarlijk ophouden, Cato. Volgens belofte heb ik je nu een uitvoerig verslag
gegeven van mijne eerste ondervindingen thuis. Schrijf mij toch spoedig terug over
onze goede, oude school met al hare verschrikkingen en bekoorlijkheden. Groet
mevrouw en de kennissen.
B. TERHORN.
P.S. Ik wou dat je ook eens voelen kondt hoe het is des avonds naar bed te gaan
zonder angst voor de lessen van den volgenden dag en nu Hollandsch te mogen
spreken zonder een mauvaise marque te krijgen.’
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VI.
‘I'm proud of you!’
‘Oh, not that! Dear father, fold me once
to your heart, and say: I love you!’
FANNY FERN.

‘Leg nog een paar blokken op den haard, Betsy,’ zeide ds. Terhorn, even opziende
van de Kerkelijke Courant, waarin hij sedert een kwartier verdiept was. ‘'t Moet hier
gezellig worden, want het is vandaag receptie-dag.’
‘Vandaag, pa? Kijk eens naar buiten. De boomen buigen bijna met hunne takken
tot op den grond en onze tuin is precies de Biesbosch, zooals zij op de kaart in de
kinderkamer staat afgeteekend. Wel, het stortregent en het is zóó koud, of we, in
plaats van den laatsten Mei, den laatsten December hadden. Wie zal er met zulk weer
komen!’
Er volgde geen antwoord, want ds. Terhorn vond het niet altijd de moeite waard
naar het gesnap zijner kinderen te luisteren. Betsy zag een oogenblik naar hem om,
toen keerde zij zich weer naar het venster en staarde in gedachten verzonken naar
buiten. 't Was niet de eerste maal dat zij zich met pijnlijke verwondering afvroeg
waarom pa zoo weinig acht op haar sloeg, - niet de eerste maal dat zij haar liefste
droombeeld met nevelen zag omhullen en steeds onduidelijker worden, als zou het
spoedig geheel verdwijnen. Niet voor het
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eerst, sedert zij thuis was, welden er groote tranen in hare oogen.
Zou hij niet meer van haar houden?.... Gisteren had hij toch nog, toen er menschen
geweest waren, haar op den schouder getikt met de woorden: ‘Kindlief, ik heb schik
in je’...... Van morgen had hij nog met een tevreden knikje gezegd dat niemand zijn
ei beter kon koken dan zij en nu.... nu had hij immers weer gedaan alsof hij niet tegen
haar wilde spreken! Nu keerde alle smart, alle twijfel in hare ziel terug nu deed zij
zich voor de honderdste maal de vraag, waarom hij toch veranderd mocht zijn!.....
Zij vergat dat zij als kind heengegaan en als jonkvrouw weergekeerd was, en dat,
wat vroeger haar blik ontsnapt was, in alle klaarheid vóór haar lag, nu zij oordeelde
met helder bewustzijn van het onderscheid tusschen goed en kwaad, met door eigen
kracht gevormd karakter. Zij vergat dat hare liefde vroeger niet meer gevraagd had
dan een nieuwe pop, een verhaaltje, een ritje op zijne knie of een wandeling aan zijne
hand, en dat de inwilliging dier wenschen reden genoeg voor haar was geweest om
hem met kinderlijke hartstochtelijkheid te beminnen. Zij vergat - of misschien had
zij 't nooit geweten - dat sommige vaders hunne kinderen liefhebben, zoolang zij
klein en zwak zijn, maar zich in een pantser van barschheid en koelheid steken,
zoodra zij gevoelen dat die kinderen groot genoeg zijn geworden om huns vaders
zwakheden te ontdekken.
Na lang peinzen meende zij nu de oplossing van het raadsel gevonden te hebben.....
de menschen hadden het gedaan. Zij hadden hem gevleid en bewonderd, en daarmede
was de hoogmoed zijn hart binnengeslopen, terwijl er niemand geweest was om hem
met schertsende teederheid of ernstige liefde op het gevaar te wijzen. Dàt was het,
meende zij; hij had geen schuld.
In de diepe stilte, die in de kamer heerschte, hoorde men duidelijk het druipen der
bladeren en het kraken
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der dennetakken. 't Was Betsy, terwijl zij daar zoo stil zat, of die geluiden haar
droomerig maakten en of de wind iets zeide, waarnaar zij moest luisteren.
Eindelijk rukte zij zich los uit hare mijmering en stond op om werk te zoeken. Zij
was niet verzot op handwerkjes. Er lag boven ergens in haar kastje het begin van een
canapékussen, maar zij nam het er alleen uit om het op de soiréetjes, waar het er
minder op aan komt dat men werkt dan wel dat men het mooiste werkje en
werkmandje heeft, in de hand te houden.
Een handwerkje is voor een dame wat de sigaar voor een heer is, behalve dat het
niet opgaat in rook. Zij neemt het op, als zij niets beters te doen heeft, als zij zit te
praten of te mijmeren. Het aantal handwerkjes, dat een meisje in een jaar gereed
maakt, staat doorgaans in omgekeerde verhouding tot hare degelijkheid.
Toen Betsy's oog op het boekenrekje viel, bedacht zij dat zij evengoed zou kunnen
lezen. Wat zagen die bandjes er verleidelijk uit!.... Maar daaronder, op het
werktafeltje, stond de kousenmand van de juffrouw, vol, overladen vol. Wanneer
zou zij, die het zoo druk had, dat alles kunnen afmaken!
Betsy zat spoedig, druk bezig, voor het raam met een stapel sokken naast zich, en
wie haar daar gezien had, zoo kalm steek voor steek vormend en voortwerkend zonder
op te zien, zou weinig hebben vermoed dat duizenden gedachten in dat gebogen
hoofdje woelden.
Eén was het onderwerp dier overpeinzingen.
Nu eens in den glans van liefde, kinderlijk opzien en geheele overgave: dat was
te Bloemveld. Dan in het licht van diepe, innige genegenheid, teeder verlangen en
onwrikbaar vertrouwen: dat was op school. Eindelijk in de schaduw van teleurstelling
en smart: dat was daar, waar zij nu was, in de stille leeskamer; - hij, norsch en stroef,
zij met onveranderde, alles duldende liefde in het warme hart.
De pendule sloeg drie uur.
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‘Daar zit ik nu te wachten,’ zeide ds. Terhorn, gemelijk in het vuur ziende, ‘ik geef
me kostelijken tijd, dien ik zoo noodig heb, en er komt waarachtig niemand.’
‘Op den straatweg zie ik een rijtuig, pa. Misschien komt dat wel hierheen.’
‘Als het maar geen begrafenis is,’ zeide ds. Terhorn die, in spijt van zijn bril, nog
niets zag dan een zwarte massa. Het kerkhof lag op weinig afstand voorbij
Koelenhove.
‘Neen, pa, zeker niet.’
‘Nu zie ik het ook,’ zeide hij tevreden. ‘Vergis ik mij niet, dan zijn het de paarden
van de Van Zelheims. Zij komen stellig hier, want men gaat met zulk weer niet toeren.
Bel eens, als je blieft. Men kan zoo iemand niet aan het hek laten afstappen. Mevrouw
zal er ook wel bij zijn. Zij behooren tot de eersten uit de stad. Je zult zien dat alles,
wat tot de noblesse van Z. behoort, bij je vader aan huis komt. - Jansje, zeg aan den
palfrenier dat hij het hek opent voor het rijtuig van Mevrouw Van Zelheim.’
‘Wat is zij voor een vrouw, pa?’
‘Een juweel, freule van geboorte en als jong meisje aan het hof geweest. Haar man
is verleden jaar gestorven. Haar broer woont nu bij haar in. Een zeer knap en geacht
man, die echter met haar eenigen zoon niet recht overweg kan.’
Het rijtuig reed knarsend het breede tuinpad op en een oogenblik later werden
Mevrouw Van Zelheim en haar broeder aangediend.
Mevrouw was een zeer klein vrouwtje met groote, domme oogen en hoog
opgemaakt, grijsblond haar. De glimlach om hare lippen was te onafgebroken en
hare stem te hoog om natuurlijk te kunnen zijn, maar zij had iets zeer bevalligs in
gang en manieren, dat terstond de vrouw van stand verried. Zoo ver achter haar als
haar sleep het toeliet, kwam een statig, kaalhoofdig man, wiens geheele
persoonlijkheid zeide: ‘Uit den weg voor mij!’
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‘Mijnheer Terhorn,’ zeide de dame, haar fijn geschoeid handje uitstekende op een
wijze, die de Génestet zou geergerd hebben, ‘wij konden niet mankeeren naar
Koelenhove te komen, nu wij hoorden dat de jonge dame, die Zondag in de kerk
onze aandacht getrokken heeft, uwe dochter is.’
Ds. Terhorn wuifde met de hand naar de zijde, waar de jonge dame stond, en Betsy
boog bevallig en natuurlijk.
‘Ah, ma chère! welk een genoegen u te zien! Zoo pas van de kostschool
geretourneerd?’
Na wederzijdsche plichtplegingen ging men zitten en toen het gesprek der heeren
spoedig een andere wending nam dan dat der dames, schoof Mevrouw Van Zelheim
wat nader bij Betsy en begon op dien vertrouwelijken toon, welken goedhartige zielen
soms reeds bij een eerste ontmoeting aanslaan, te vertellen van haar huis en tuin,
hare aangename soirées en haar zoon Walter, tweede luitenant bij de cavallerie.
‘Hebt u al zulk een grooten zoon?’ vroeg Betsy verwonderd.
Mevrouw van Zelheim gaf Betsy een tikje met haar visiteboekje en zeide lachend:
Zeer flatteus waarlijk uit den mond van een dier jonge bloemetjes, die gewoon zijn
menschen in de kracht van 't leven oud te noemen. Als u mij niet te oud vindt, moet
u eens naar Nieuw Zuilenstein komen.’
Betsy beloofde het en luisterde naar het gesnap der dame, dat voornamelijk haar
zoon gold, tot de bezoekster eindigde met de zeer belangstellende vraag, welk werkje
zij onder handen had.
‘Doodeenvoudige sokken,’ antwoordde zij lachend. ‘Ik had op 't oogenblik niets
anders.’
‘Sokken, zegt u,’ riep Mevrouw van Zelheim verwonderd. ‘Maar wat doet u er
dan eigenlijk aan?’
‘Mazen, zie maar,’ en ongevoelig voor de teederheid van Mevrouw Van Zelheim's
schoonheidsgevoel, stak
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Betsy haar vinger door een zeer prozaïsch gat in een der sokken, die het merk J.T.
droegen.
‘Je ben een origineeltje, geloof ik,’ zeide de bezoekster vriendelijk, haar met de
twee voorste vingers in de wang knijpend.
‘Maast u dan nooit sokken?’ vroeg Betsy met bevreemding.
‘Nooit,’ antwoordde Mevrouw Van Zelheim het meisje aanziende, alsof zij haar
het amusantste schepseltje vond, dat zij ooit ontmoet had. ‘Dat is bij mij het werk
van domestieken. Ik bemoei mij in het algemeen niet veel met zulke dingen.’
‘Mama deed het wel,’ zeide Betsy met den vollen, ernstigen blik op hare bezoekster
gevestigd, ‘en zij hielp bij al het huishoudelijk werk mee van 's morgens vroeg tot
's avonds laat. Komt u dan ook nooit in de keuken?’
‘Ieder is niet sterk genoeg voor zulk werk. Uwe mama had zeker een goed gestel
en het mijne is zeer delicaat.’
‘Neen, mama was niet sterk, maar door haar bedrijvig leven bleef zij gezond. Zij
zeide altijd lachend dat zij geen tijd had om ziek te zijn.’
‘Het spijt mij waarlijk dat ik uwe lieve mama niet gekend heb,’ zeide Mevrouw
Van Zelheim, hare hand vriendelijk op die van Betsy leggend. ‘Toen uw papa hier
voor vier jaar beroepen werd, was zij reeds overleden, niet waar? Er was toen een
oude, deftige dame als huishoudster. Clemens had ik reeds het genoegen te kennen
en u gingt al spoedig naar kostschool, geloof ik? Wij zouden uw papa niet graag
weer missen. Hij is een onschatbare aanwinst voor de conversatie.’
‘Bederf hem maar niet,’ zeide Betsy en een oogenblik verloor haar gelaat zijne
vroolijke uitdrukking en blikten de oogen naar den grond.
‘Zulk een man kan niet genoeg bedorven worden,’ antwoordde Mevrouw Van
Zelheim verrukt. ‘Wat een prachtige preek was dat Zondag weer! Hij is wel een papa
om trotsch op te zijn.’
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‘Ja, dat wel,’ zeide Betsy zacht.
‘Hoe jammer dat wij zoo ver van elkaar wonen,’ ging Mevrouw Van Zelheim
voort. ‘Ik zou u waarlijk wel iederen dag bij mij willen zien. Bepaald reken ik op
een visite, hoor! Nieuw Zuilenstein zal u wel bevallen, denk ik. Doet u aan muziek?
- Niet? Nu, lectuur dan?’
‘O ja!’
‘Wel, zoodra u dan komt, zal ik u de bibliotheek eens laten zien, en in de tuinkamer
ligt ook een voorraad prachtwerken. Houdt u van Verhuell en Dickens en.... enfin,
er is allerlei.’
‘U noemt daar twee heerlijke namen,’ zeide Betsy met schitterende oogen ‘Hebt
u Copperfield gelezen?’
Zij deed die vraag met zekeren schroom. Was het niet hetzelfde, als vroeg zij aan
die vreemde vrouw: ‘Heeft uw hart ook sneller geklopt, hebt ge ook geweend, ook
den schrijver liefgekregen en gewenscht hem gekend te hebben?’
‘O! magnifiek, niet waar?’ zeide Mevrouw Van Zelheim, maar in haar toon lag
geen antwoord op Betsy's geestdrift. ‘U zult dus stellig komen? Ik ben dikwijls alleen.
Mijn broeder zit veel in zijne studeerkamer en Walter bezoekt mij zelden; ik moet
waarlijk al mijn troost in de conversatie zoeken. Toen wij een paar weken getrouwd
waren, overleed Mijnheer Van Zelheim's oude heer, maar wilt u wel gelooven dat
ik nooit een harderen tijd gekend heb? Dat thuis blijven van alle vermaken was
insupportabel. Stierf er nu iemand in onze familie, dan zou het zoo erg niet zijn, want
het is nu geen gewoonte meer er lang voor thuis te blijven.’
Opnieuw verwonderde Betsy zich. Geen gewoonte meer! Als pa eens stierf, zou
zij dan vragen hoelang de gewoonte haar gebood publieke uitspanningen te vermijden?
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Dat nieuws uit de wereld, welker drempel zij pas overschreden had, schokte haar en
zij had een gevoel als was zij er een vreemdelinge, als zou zij er zich nooit thuis
gevoelen.
‘Wij zijn eenigszins gepresseerd,’ zeide Mevrouw Van Zelheim oprijzende tot ds.
Terhorn, ‘anders zouden wij onze visite langer maken, doch wij moeten naar een
receptie en een bruidje staat maar ééns klaar, niet waar? Het is mij hoogst aangenaam
geweest met uwe dochter - mag ik Betsy zeggen?’ voegde zij er tot deze bij - ‘kennis
te maken en wilt u met haar het eenzame Nieuw Zuilenstein eens komen vervroolijken,
dan zult u ons ten zeerste verplichten.’
‘Wel, hoe beviel zij je?’ vroeg ds. Terhorn, toen het rijtuig wegreed, en even trad
hij voor den ovalen spiegel boven den schoorsteen, die een zeer ijdel, zelfbehaaglijk
gezicht weerkaatste.
‘Niet bijzonder, pa. Zij was al te lief om oprecht te kunnen zijn, geloof ik. En dan
dat praten over haar zoon! Wat een vervelend kereltje moet dàt zijn!’
‘Niet bijzonder, zeg je?’ herhaalde ds. Terhorn ontevreden. ‘Dan zal niemand ter
wereld je bevallen. Niet oprecht! Wel mogelijk, maar in de conversatie mag men
niet oprecht zijn. l'Art de parler est l'art de cacher ses pensées.’
‘Maar pa!’
‘Natuurlijk, kind. Is je dat op school niet geleerd? Ik geloof niet dat je veel manieren
geleerd hebt bij die Mevrouw Daenders. Je moet je dan hier maar langzamerhand
een gemakkelijken conversatie-toon eigen maken.’
‘Wat wil dat zeggen?’ vroeg Betsy, haar werk weer opnemend.
‘Wel, je luistert met de grootste aandacht naar wat men je vertelt, al is het onzin
of beuzelpraat. Nooit mag je blijken geven van elders met je gedachten te zijn of
onverwacht over een nieuw onderwerp beginnen.
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Toon vooral nooit wat in je omgaat. Treft wat men zegt je tot in de ziel, het doet er
niet toe; bij alles moet je een glimlach gereed hebben, die beteekent: “wat zijt u een
aangenaam spreker”, of iets dergelijks. O, er zijn tal van zulke regels, maar ik kan
ze alle niet opnoemen; je voelt ze meer. Voor er veertien dagen verloopen zijn, doe
je 't vanzelf. Gewoonte, kindlief, anders niet,’ en ds. Terhorn verliet de kamer.
Betsy's werk zakte in haar schoot en zij zag peinzend naar buiten. De regen vloog
nog in wolken over het veld; alles was somber en eenzaam. Het was haar of de
stemming harer ziel er volkomen mede overeenstemde. ‘Als hetgeen pa zegt, waar
is,’ zeide zij zacht, ‘wat heeft men dan aan die hoog geprezen conversatie? Hoe kan
zij gepaard gaan met oprechte vriendschap? Alles moet dan wel schijn en onwaarheid
zijn, wat de menschen elkaar te zien en te hooren geven, dunkt mij.’
Eenige uren later was de gezelschapskamer op haar prettigst. Het vuur brandde
hoog op; het overvloedige licht der gaskroon verdreef uit de verborgenste hoekjes
de geesten der duisternis en ongezelligheid. Nog duidelijker zuchtten de dennen daar
buiten; iedere windvlaag, ritselend door de natte takken, joeg de daaraan hangende
droppels tegen het venster, en de regen sprong van blad tot blad en vormde tusschen
de kiezelsteenen van het tuinpad kleine beekjes en plasjes, die meestemden in het
algemeen gemurmel.
Het was alles binnen duidelijk hoorbaar, want ieder zweeg, daar men wist dat de
slapende figuur op de canapé door niets wilde gestoord worden.
Wim en Jan zaten ieder aan een kant van de juf en zagen nu en dan om hulp naar
haar op, als de optelsommetjes op hunne leien hun te moeielijk werden.
In een zwart, nauwsluitend japonnetje met langen sleep, door niets vervroolijkt
dan door kanten manchetten en das, stond Betsy bij de tafel en maakte onhoorbaar
het theegoed in orde. Als haar gelaat in rust was, zoo-
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als nu, terwijl het rijke blonde haar en de blankheid van hare gelaatskleur bij haar
donker kleed meer dan gewoonlijk uitkwamen, had zij dat eigenaardig, verheven
aanzien, dat sommige blondines eigen is. Hare langzame bewegingen en de trek van
weemoed, die soms als een wolkje over haar gezicht trok, gaven haar op dit oogenblik
een stille bekoorlijkheid, die de juf nu en dan tersluiks met bewondering naar haar
deed opzien.
Ds. Terhorn geeuwde, rekte zich uit en opende de oogen.
‘'t Is goed dat u wakker wordt, pa,’ zeide Betsy, hem vriendelijk toeknikkend. ‘Zie
eens naar de pendule. Zeven uur reeds.’
‘Zoo? Ja, 't is later dan ik dacht, maar ik heb niet veel geslapen,’ antwoordde hij,
evenals de meeste menschen, die zich na het eten het genoegen van een slaapje
gunnen, niet willende bekennen dat hij ‘weg geweest’ was. ‘Kom, jongens, is het
werk nu nog niet klaar? Jullie kunt hier niet blijven, dat begrijp je.’
‘Wie denkt u dat er komen zullen?’ vroeg Betsy.
‘Daar kan ik niets van zeggen, maar allicht komen één of twee van me collega's
met hunne dames en Clemens met of zonder kennissen. Van de rest kan ik niets
zeggen.’
‘Pa,’ zeide Jan na eenige fluisterende beraadslagingen met Wim, die doorschreef,
alsof hij van den prins geen kwaad wist, ‘mogen wij wachten tot Clem komt? Wij
zullen zoo stil zijn als muisjes.’
Het kinderstemmetje klonk zóó vleiend, dat Betsy en Hermine tegelijk het hoofd
omwendden, nieuwsgierig welke uitwerking het hebben zou.
‘Als Clemens vóór halfacht hier is, natuurlijk. Halfacht is jullie klokje. Ben je
twaalf jaar, dan wordt het halfnegen, maar daar ben je nog veraf.’
De kinderen zagen elkaar aan, als wilden zij zich troosten met de mogelijkheid,
dat Clemens er nog vóór halfacht zijn zou.
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‘Komen er gewoonlijk nogal veel menschen?’ vroeg Betsy, terwijl zij naast ds.
Terhorn op de canapé ging zitten en hare hand op zijn schouder legde.
‘Dat geloof ik!’ zeide hij met bijzonderen nadruk. ‘Vindt men overal zulk een
discours, zulk een uitgelezen kring, zulken goeden wijn! Ieder die maar eenigszins
kans ziet bij je vader aan huis te komen, hapt gretig toe.’
Betsy antwoordde eerst niet; dat treurige gevoel van teleurstelling en pijnlijke
droefheid kwam weer over haar en lokte haar bijna tranen in de oogen. Hermine was
de kamer uitgegaan: zou zij het nu zeggen?
‘Pa, ik wou dat wij nooit Bloemveld verlaten hadden,’ zeide zij, met teedere liefde
naar hem opziende.
‘Goede hemel, kind, wat een domme wensch!’
‘Neen, pa.... Weet u niet meer hoe gelukkig wij waren? U waart zoo vriendelijk
en goed. De menschen vergoodden u er bijna. Ieder had u lief en u hadt ieder lief.’
Zij wist eigenlijk niet juist hoe zij hare gedachten in woorden brengen zou en hem
duidelijk maken wat zij bedoelde. Zijn gelaat zeide haar dat hij haar nog niet begrepen
had en zelfs nauwelijks luisterde.
‘Pa,’ fluisterde zij, en niet gewoon omwegen te gebruiken, ging zij misschien wat
al te recht op haar doel af ‘moesje was er niet meer en hier was niemand om u te
waarschuwen. U stondt alleen tegenover en onder de menschen en toen zijt u anders
geworden dan u vroeger waart.... Ik heb u zoo lief, pa; u moet niet boos zijn, dat ik
het u zeg. Ik doe het maar, omdat u het zelf natuurlijk niet weet.’
Ds. Terhorn zag zijne dochter aan als twijfelde hij aan haar verstand; toen barstte
hij in een gemaakten lach los en stond op.
‘Kind, kind!’ zeide hij, ‘als ik geweten had dat je zoo overdreven worden zoudt
op die school, hadt je er nooit een voet gezet, hoor!’
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Zij gevoelde dat hare woorden den schijn van overdrijving moesten hebben voor
hem, die vergat hoe lief zij hem had en onbekend was met hare smart en teleurstelling.
Bezield door hare liefde stond zij op en naderde hem. Hij pookte in het vuur en zij
kon zijn gezicht niet zien, maar zij legde haar arm om zijn hals.
‘Pa, zie mij even aan, bid ik u. Ik ben de eenige misschien, die u waarlijk liefheeft....
Ik dacht dat het mijn plicht was u te waarschuwen.’
‘En ik wil van een kind niet gewaarschuwd zijn,’ bulderde hij, zich omkeerende
met vuurrood gelaat en bevende van drift. ‘Ieder, die mij kent, acht en vereert me,
en zul jij me dan gaan vertellen wat me ontbreekt! Is me dat eerbied voor je vader
toonen? Als je daarvoor ben thuis gekomen, hadt je beter gedaan te blijven, waar je
waart. Ik wil nu niets van dien aard meer hooren, versta je?’
Zij stond tegenover hem met trillende lippen en zwoegende borst. Zóó hard had
hij haar nooit toegesproken - zóó had hij haar nooit aangezien!
Er woedde een storm in hare ziel en er waren onuitsprekelijke dingen in den blik,
waarmede zij hem aanzag, maar terwijl hij sprak, was Hermine weer binnengekomen
en Betsy ging zitten, nam haar werk en boog er zich diep over.
De wind loeide en de regen plaste met verdubbelde kracht rondom Koelenhove.
't Was alsof zij iemand in het huis wilden omverwerpen, meesleepen en toonen dat
er een macht was boven hem, maar het huis was hecht en stak fier en onwrikbaar
boven de wuivende dennen uit, spottende met de elementen.
Betsy zag op. Een smal handje was op het hare gelegd en vriendelijke oogen zeiden
haar dat zij niet bedroefd moest zijn.
Dankbaar knikte zij Hermine toe, wier bewijs van deelneming haar opbeurde. Had
zij dan opbeuring noodig? Was zij dan ongelukkig?... Zij wist het zelf niet
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recht. Zij kon niet denken. Hare slapen klopten en haar adem ging snel. Zij zag al de
bewegingen van ds. Terhorn, terwijl zij schijnbaar in haar werk verdiept was. Zij
merkte op dat de juf op hare vraag, of mijnheer reeds thee zou gebruiken, nauwelijks
antwoord ontving. Zij zag dat hij een boek opnam en met een zeer ontevreden gezicht
begon te lezen, maar geen enkel blad omsloeg. Hij was boos op haar; hij hield niet
meer van haar, nu minder dan ooit... dat wist zij zeker.
Luid klonk de bel door de vestibule.
‘Dat is Clem,’ riep Wim en trappelde van plezier. ‘Ik wed dat het Clem is, pa.’
Betsy stond op om hem te gemoet te gaan, en toen zij de kamerdeur achter zich
sloot, en Clemens met iemand hoorde spreken, verdwenen van haar gelaat de laatste
sporen van wat Hermine er op gelezen had. Haar fiere geest zou het medelijden der
menschen niet inroepen; zij zou lijden, doch alleen. Des morgens nog had zij
gehuiverd bij de gedachte onbezorgde vroolijkheid voor te wenden, als zij die niet
gevoelde, - nu, in dat ééne oogenblik van ontgoocheling, had zij het geleerd; niet
door studie, zooals ds. Terhorn bedoeld had, maar door ingeving, door dat hooghartig
verwerpen van het medelijden der wereld, hetwelk fiere karakters eigen is.
Zij merkte het op en dacht aan dien morgen.
‘Pa had gelijk,’ dacht zij met een zucht. ‘Maar o, hoe weinig heeft conversatie dan
met ware vriendschap gemeen!’
Zij, die d e slanke gestalte zagen naderen, dachten bij dat opgeheven hoofd en
dien verwelkomenden glimlach aan schoonheid, aan jeugd, aan geluk - niet aan leed
en vernedering.
‘Dag, Bets, wat zie je er snoeperig uit! - Voel eens of mijn baard al gegroeid is
sedert je vertrek.’
Clemens Terhorn kuste zijne zuster op beide wangen en lachte vroolijk. Hij geleek
op haar, doch wat hare schoonheid was maakte zijn gelaat te fijn, te vrouwelijk,
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vooral daar geen spoor van baard er eenige mannelijkheid aan bijzette. Hij zag er
over het geheel nog zeer jong uit.
‘Dwaze jongen,’ zeide zij. ‘Ba! wat maak je mij nat!’
‘Ja, de voorspellingen van mooi weer in de couranten zijn niet uitgekomen. Onze
lieve Heer heeft van alle een exemplaar besteld, de voorspellingen met aandacht
gelezen en daarop weer precies andersom gehandeld zooals gewoonlijk. - Mag ik je
mijn vriend Walter van Zelheim voorstellen?’
Een jonge man, die, niet zoo achteloos als de zoon des huizes, eerst zijne
bemodderde bottines met zorg had afgeveegd, kwam uit het half duistere portaaltje,
dat door een glazendeur van de vestibule gescheiden was. Zijne pet, die hij met
bevallige haast afnam, ontblootte een hoofd, dat Betsy terstond bij zichzelf ‘een
mooien kop’ noemde, en de half afgezakte mantel vertoonde de luitenantsuniform,
die mannelijke, schoone vormen omsloot.
Betsy sloeg onwillekeurig de oogen neer met meisjes-verlegenheid; Walter van
Zelheim liet den blik op haar rusten als een man, die geen verlegenheid kent.
‘Ga binnen, ga binnen,’ zeide Clemens, de deur voor zijn vriend openend. ‘Wij
moeten vooral niet langer dan hoognoodig is in de koude gang blijven.’
Ds. Terhorn ging met luidruchtige verwelkoming den bezoeker tegemoet; Jan en
Wim waren met een paar sprongen bij den ouderen broeder en reden op zijne knieën
onder een opwekkend gezang van Clemens, en niemand lette op de juf. Van Zelheim
had haar als een man van vormen met de uiterste beleefdheid gegroet, Clemens had
haar even toegeknikt, doch nu bekommerde zich niemand meer om haar, en zij werkte
voort met een koortsachtig blosje op de wangen, zóó onrustig, alsof ieder voorwerp
in hare nabijheid haar toefluisterde: ‘Ga toch heen. Wat doet ge nog hier!’ Toen dan
ook Tante Henriët werd aangediend, en ds. Terhorn een
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einde maakte aan het spel der kinderen, stond zij, wetende dat dit ook een
waarschuwing aan háár was, op en ging onbemerkt de kamer uit.
Wie zou op haar letten! Betsy zelfs niet, die in een opgewekt gesprek met Clemens
en zijn vriend alles om zich heen vergat, of hare geheele aandacht moest schenken
aan nieuwe bezoekers, die met haar wilden kennis maken. Zij werd bewonderd, en
iets vroolijks in haar oog en een eigenaardige trek om het mooie mondje verrieden
dat zij het wist. Oude dames kwamen naar haar toe, spraken vriendelijk en innemend,
noodigden haar uit en wenschten haar in kennis te brengen met hare dochters; oudere
heeren verdrongen de jongere en waren niet weer weg te krijgen, vóór zij met haar
hadden gepraat en geschertst, haar boeken beloofd of haar overgehaald hadden tot
een rijtoertje.
Zij werd gevierd en was er gelukkig door, maar niet zóó geheel was zij in zichzelf
verdiept, of zij dacht toch na eenigen tijd aan Hermine en snapte met een paar taartjes
in den zak weg. Mijnheer Van Zelheim, die den geheelen avond aan hare zijde was
geweest, had met betuigingen van spijt afscheid genomen, daar een andere afspraak
hem riep, en zij had dit gunstig oogenblik gekozen om zich onder een voorwendsel
te verwijderen.
Die arme juf! Zij zelf zoo gezocht en bemind, Hermine daarentegen zoo alleen en
zonder vrienden!
Zij opende de deur der kinderkamer. De jongens lagen rustig te slapen, maar
Hermine was daar niet.
Ook op hare slaapkamer niet.
Niemand gaf antwoord, toen Betsy riep. Uit de keuken klonk vroolijk gelach; men
scheen daar evengoed feest te vieren als binnen.
Misschien was zij naar de stad gegaan, dacht Betsy. Wie zou zulk een meisje
kwalijk nemen dat zij ook eens uitging!
Zij legde de taartjes op de tafel en ging zacht weer heen. Vóór het venster op de
gang bleef zij even staan,
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stiet het open en koelde haar hoofd in de avondlucht. Hoe kalm en stil was het hier
in vergelijking met de kamer beneden, vol licht en menschengedruisch!
Wat was er, goed beschouwd, voor aangenaams in daar bij elkaar te zitten, te
praten, te lachen, wijn te drinken en gebakjes te eten, terwijl men hier duizendmaal
meer genieten kon!
't Scheen haar op eens alsof zij in de laatste uren zichzelf niet geweest was; alsof
zij dingen gezegd had, die zij niet meende; alsof zij zichzelf geheel verloren had....
Hier vond zij zich weer; hier, waar Gods adem ruischte in den avondwind, die speelde
om hare slapen; de donkere tuin beneden, de sterren boven haar, en in de verte achter
een groep boomen de gouden sikkel der afnemende maan, laag aan den hemel,
wegschuilend achter wolken, talmend om op te rijzen, als herinnerde zij zich haar
opkomen in volle schoonheid, weinige dagen geleden. Diepe stilte heerschte rondom;
het kabbelen der gezwollen slooten was hoorbaar.
Hoe natuurlijk en vredig alles hier; hoe vormelijk en rusteloos dáár!
Maar toen de deur van de gezelschapszaal weer achter haar gesloten was, en
vleiende stemmen in hare ooren klonken en haar jong hart met geluk en hoogmoed
vulden, was zij het toch met zichzelf niet meer eens of het beneden niet nog heerlijker
was dan boven.
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VII.
We hence may meet and pass eachother by,
With faint regard or cold and distant eye.
BYRON.

‘Komaan, jongelui!’
Jan en Wim, bezig hun konijn zijn Zondagskostje te voeren in den vorm van stukjes
krentenbrood, die zij van de koffietafel stil in den zak gemoffeld hadden, sprongen
bij die waarschuwing op en huppelden het breede tuinpad af. Betsy en Clemens
volgden.
‘Hoe vindt je 't nu wel met een dame te wandelen?’ vroeg zij, hem van ter zijde
aanziende. ‘De menschen zullen denken dat ik je meisje ben. Hoe allergrappigst!
Wanneer denk je eens aan trouwen, broertje?’
‘Zoodra ik een meisje kan vinden, zoo bekoorlijk als mijn zusje Bets,’ antwoordde
Clemens galant. ‘Wel, je ziet er vandaag al bijzonder lief uit,’ en hij stond een
oogenblik stil om haar te kunnen bekijken.
‘Hoe ongelukkig dan,’ zeide Betsy met gemaakte spijt, ‘dat niemand mij ziet dan
jij! De straten zijn bijna leeg, want ieder zit aan de koffie of overdenkt de preek, die
hij gehoord heeft, en straks zitten wij hoog in de lucht, met de vogels tot eenige
getuigen van mijne bekoorlijkheid. Hoe jammer toch!’ en zij schudde lachend haar
aardig kopje.
‘O, wij passeeren de kamers van verscheidene mijner kennissen,’ zeide Clemens.
‘Je behoeft maar één woord
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te zeggen en als “Zwaan Kleefaan” krijg je ze allen achter je.’
‘Ik denk eerder dat je vrienden nog slapen.’
‘Neen, later dan elf uur liggen wij er gewoonlijk niet in, tenzij wij ons 's avonds
wat heel lang vermoeid hebben. Nu, hier zijn wij aan de woning van een theologant;
onlangs heeft hij zijn eerste voorstel gedaan en ik verzeker je dat hij 't er goed afbracht.
Pa is ook gaan luisteren. Wil je hem mee hebben?’ en Clemens stond stil en zag haar
aan met het ernstigste gezicht ter wereld. Hij behoorde tot die soort van menschen,
die op straat altijd de aandacht trekken door hunne luidruchtigheid en gulhartige
vroolijkheid, menschen, die anderen doen hoofdschudden en glimlachen, maar niet
ergeren.
‘Schaam je toch,’ zeide Betsy zacht, hem voorttrekkende. ‘Hij staat voor het raam.’
Clemens schaterde het uit. ‘Wel neen, dat was zijn huisbaas.... Wacht, aanstonds
zijn wij aan no. 2, candidaat-notaris, bekoorlijk jongmensch, afgod van alle jonge
meisjes uit de stad. Helaas, Amor's pijlen schijnen hem niet te kunnen kwetsen.
Volkertsma bedoel ik. Willen wij hem meenemen?’ en Clemens sprong een stoep
op, sloeg de hand aan den schelknop en keek Betsy aan, alsof hij hare toestemming
terstond dacht te hooren en dan zou aanschellen.
‘Nu ben ik inderdaad boos,’ zeide zij, toen hij haar had ingehaald, want zij was
doorgeloopen om zich bij de kleine jongens te voegen. ‘Nooit ga ik weer met je uit.
Het is schande.’
‘Met zoo'n kleurtje zie je er nog liever uit dan gewoonlijk,’ antwoordde hij met
onverstoorbare kalmte. ‘Was je mijn zus niet, ik zou smoorlijk op je verliefd raken.
Het is inderdaad jammer, zooals je zegt, dat ik je alleen zie en kan ik je wensch nog
vervullen, dan zal het mij een genoegen zijn. Wel, Bets, ik ben nieuwsgierig hoeveel
harten je breken zult, eer je het jouwe weggeeft. Eén ding heb ik deze week al
gemerkt, meisje,
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namelijk dat je een onverbeterlijke coquette ben. Van Zelheim is al heelemaal
ingepakt, hoor!’
‘Ik een coquette!’ riep Betsy met ongekunstelde verbazing. ‘Ik weet op zijn best
wat een coquette is.’
‘Ja, dat zijn juist de ergste,’ antwoordde Clemens lachend. ‘Mij zul je geen kwaad
doen, want ik ben je broer en als ik een kus wil hebben, neem ik er een, maar er
zullen genoeg ongelukkige stumpers zijn, die voor zoo'n kus van je door een vuur
zouden willen gaan.’
‘Clem,’ zeide Betsy ernstig, ‘spreek toch zoo dwaas niet.’
‘Je moet niet ál te coquet worden,’ ging hij voort op vaderlijken toon, ‘maar één
is er.... dien mag je wel eens beethebben, en zoo iemand geroepen is hem dat te
bakken, dan ben jij het. Verduiveld, hij fladdert al zoo lang om de kaars; ik hoop dat
hij er nu eens invliegt.’
‘Bedoel je Van Zelheim?’
‘Ik bedoel niemand en vraag je alleen maar een beetje te coquetteeren. En word
niet verliefd, Bets,’ zeide hij, plotseling ernstig. ‘Hoe kwam je er toe om aan Van
Zelheim te denken?’ en Clemens bleef stilstaan en zag zijne zuster ongerust aan. ‘Ik
weet dat je een veel te degelijke meid ben om op hem te verlieven, maar mocht je
zoo dwaas zijn - men kan op vrouwen nooit aan, - dan zeg ik je dat.... dat....’
‘Maar wind je toch zoo niet op!’ zeide Betsy. ‘Ik heb nog volstrekt geen plan te
trouwen en dus behoef je nog niet ongerust te zijn. Voorloopig wil ik mij geheel aan
pa en de jongens wijden en van de juf leeren wat ik nog niet weet. Wat is zij een lief
schepseltje, hè?’
‘Ik vind haar een fluweelen poesje, dat aantrekt door die fluweelachtigheid, maar
als je er goed over denkt, is zij eigenlijk niets. Hare afhankelijkheid heeft haar
bedorven.’
‘Maar bedenk hoe moeilijk het juist door die afhankelijkheid voor haar is iets te
zijn, Clem. Is het niet
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bewonderenswaardig altijd dat stille, meegaande karakter vol te houden en nooit in
opstand te geraken. Ik zou graag half zoo zacht zijn; zachtheid is in een vrouw een
groote deugd, vind ik.’
‘Onzin. Als de menschen die zachtheid tot deugd verheffen, is het omdat ze
onderwerping insluit. 't Is de zachtheid van een hond, die zich een schop laat geven
en nog “dank je” zegt, maar ik houd meer van katten, die hare nagels uitsteken, als
men haar te na komt. Om op ons gesprek van straks terug te komen: weet je zeker
dat je ieder, die je het hof maakt, vooreerst de bons zult geven?’
‘Ik zal vooreerst nog niet gevraagd worden, Clem,’ zeide zij, als meende zij dat
hij den spot met haar dreef, ‘en in ieder geval, pa is nu voor mij de hoofdpersoon.’
‘Magnifiek,’ riep Clemens met studentenopgewondenheid. ‘Ik smeek je, verloochen
je vrouwelijken aard eens en blijf bij je voornemen, want’ - en zijne stem werd weer
ernstiger - ‘met Van Zelheim althans zou ik niet graag zien dat het iets gaf.’
‘Is hij dan zoo slecht?’
‘O neen, juist even slecht als ik. Hij is een alleraardigste kerel, ook juist als ik,
maar zoolang ik iets te zeggen heb, krijgt hij je niet. Ik zeg dit, omdat ik wel denk
dat hij je het hof zal gaan maken. Waarachtig, er had iets goeds uit hem kunnen
groeien, als hij niet altijd moeders afgodje geweest was.’
‘Dat dunkt mij ook. Welk een aangenaam uiterlijk zou hij hebben, als hij niet zoo
verwijfd was. Die witte handjes, die krullebol, die zwakke stem.... ba!’
‘Ja, 't is jammer van den kerel. Heb je al andere heeren ontmoet?’
‘Volkertsma.’
‘Nu, dat is geen partij voor je. Wacht nog wat, dan zal ik je eens jongelui leeren
kennen. - Hola, jongens! rechtsaf.’
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‘Neen,’ riep Wim, ‘dit is de kortste weg.’
‘Ben je mal, jongen! Je weet er niets van, hoor! Rechtsaf.’
‘Wat een groot eind is het,’ zeide Betsy. ‘Ik kan mij begrijpen dat pa geen zin had
het te loopen.’
‘Ja, hij zou er ook niet bij behoord hebben. Wij, jongelui, zijn meer op ons gemak
zonder zoo'n oudje achter ons aan.’
‘Je behoeft in mijne tegenwoordigheid nooit op die wijze over pa te spreken,’
zeide Betsy verontwaardigd. ‘Pa mag gebreken hebben...’
‘Ah zoo, dat heb je dan toch al opgemerkt?........
‘Wel, kijk! nu zal ik toch je wensch nog kunnen vervullen. - Zeg, wandel je mee?’
Betsy volgde zijn blik en zag door twee hoog opgeschoven bovenramen een stuk
plafond, een sierlijke gaskroon, een paar geschilderde vrouwekoppen, zware
meubelgordijnen en den rug van een chaise longue.
‘Neen, 't is te warm,’ antwoordde een stem achter uit de kamer.
‘Clem,’ zeide Betsy, en haar toornige blik zette nadruk bij aan hare woorden, ‘kom
mee. Ik ga nooit weer met je uit.’
‘Kom eens te voorschijn!’ riep Clemens, onverbiddelijk haar arm vast in den zijnen
drukkende.
Walter van Zelheim verscheen aan het raam met een knorrig gezicht, wanordelijk
haar en in een chambrecloak, die beter gesloten had kunnen zijn. In de eene hand
hield hij een mes, in de andere een vorkje, alsof hij juist bezig was geweest aan zijn
Zondagslunch. Toen hij Betsy zag, boog hij in blijkbare verwarring en trok met
zenuwachtige haast de koorden van zijne kamerjapon dicht. Want een man mag
homme du monde zijn, tot in de neteligste gevallen volkomen op zijn gemak, hij kan
een held, een Hercules zijn, - als hij door een dame in zijn négligé overrompeld
wordt, geraakt hij negen en negentig van de honderd malen van zijn stuk. De blik,
dien Wal-
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ter van Zelheim dan ook op zijn vriend wierp, was allesbehalve vriendschappelijk.
‘O! pardon,’ zeide Clemens, met een onschuldig gezicht naar boven ziende, ‘ik
dacht niet dat je nog ongekleed zoudt zijn. Wij hadden je graag mee gehad naar den
toren van de Groote Kerk, dien wij gaan beklimmen. Adieu!’ en Clemens wandelde
voort.
‘'t Spijt mij, zus. Ik zou je wensch graag vervuld hebben, maar je ziet het....’ en
toen barstte hij in een onbedwingbaar gelach los.
‘Ik ben heel boos,’ zeide zij knorrig. ‘Je wist dat ik het niet meende.’
‘Wat blief?’ riep Clemens met hoog opgetrokken wenkbrauwen. ‘Meende je 't
niet? Wel, hadt je mij dat dan eer gezegd! Wees dan maar niet boos, Bets, ik dacht
je genoegen te doen.’
‘Nu, praat er maar niet meer over. 't Is nu toch al gebeurd.’
‘Ja, en 't is naar je zin afgeloopen.’
Zij wandelden stilzwijgend voort tot een der jongens terugkwam.
‘Wat kom je doen, Wim?’
‘Zie zelf nu maar of wij niet omgeloopen zijn,’ zeide Wim triomfeerend en blijkbaar
overtuigd zijn broeder een grooten dienst te doen door die mededeeling, ‘precies een
vierkantje. Dáár waren wij straks en toen ben je, in plaats van recht hier naar toe te
komen, die straat ingeslagen.’
‘Nu begin ik het waarlijk ook te gelooven,’ zeide Clemens, nog eens omziende.
‘Dank je, Wim, ik heb het nooit geweten.’
Zij liepen voort tot aan den toren en rustten daar in de schaduw uit.
‘Daar komt Mijnheer Van Zelheim aan,’ merkte Jan op.
‘Waarachtig!’ zeide Clemens, Betsy met bezorgden blik aanziende, als wenschte
hij gaarne met haar zijn vriend
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mijlen ver weg. ‘Ik vraag je duizendmaal excuus, Bets. Je weet dat ik...’
De persoon in quaestie brak Clemens' betuiging af.
‘Als juffrouw Terhorn er niet tegen heeft,’ zeide hij, zich bij het troepje voegende,
‘zou ik graag mijn refuus van straks herroepen en ook van de partij zijn. Ik heb mijn
verrekijker meegebracht; misschien kan die u van dienst zijn.’
‘Om den verrekijker zullen wij je dan maar meenemen,’ antwoordde Clemens.
‘Kunt u goed klimmen, juffrouw?’ vroeg luitenant Van Zelheim, zich naar Betsy
keerende.
‘O ja, ik heb al menig Belvédère beklommen.’
‘Wordt u moe, dan zijn er dadelijk vier armen gereed om u te steunen.’
‘Maar ik zal niet moe worden,’ antwoordde zij lachend. ‘Ik ben gezond en sterk
en ken bijna geen vermoeidheid.’
‘Kind, kind,’ zeide Clemens bestraffend, ‘wat weet je nog weinig van de gewoonten
onzer jonge dames! Ik kan je nu gelukkig nog bijtijds waarschuwen en je op het
voorbeeld van je zusteren wijzen, bij wie ik nog nooit op dergelijke tochtjes naar
den voorraad harer krachten informeerde, of ik kreeg ten antwoord: ‘ach! mijnheer
Terhorn, ik ben niet sterk, weet u,’ en Clemens bootste zoo zonderling een damesstem
na, dat Betsy niet kon laten te lachen. ‘Dat is interessant, zie je, en dan ben je in de
noodzakelijkheid je arm te presenteeren en het zwakke schepseltje te steunen.’
‘Nu, ik zal je niet om steun vragen,’ antwoordde zij. ‘Ik wed dat ik jullie bijhoud.’
‘Maar ik begin geen wedloop,’ wierp Van Zelheim tegen met galante bezorgdheid.
‘U zoudt u waarlijk te veel vermoeien.’
‘Wel, we zullen zien,’ hernam zij moedig. ‘Ik waag het.’
Het was een donkere, vochtige trap; hier en daar slechts
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viel door nauwe gaten een weinig van het zonlicht, dat buiten in zoo milden overvloed
straalde.
Betsy bleef niet achter. Als er uit de hoogte naar haar moed onderzoek werd gedaan,
gaf zij lustig ten antwoord dat het haar volstrekt niet moeielijk viel; maar de waarheid
was dat zij bijna niet meer kon, nog vóór zij de helft der trappen achter zich had. De
vrees evenwel tot de dames gerekend te zullen worden, die interessant willen zijn,
deed haar bij zichzelf zeggen dat zij dan nog veel liever loopen zou, tot het haar
onmogelijk werd. Ware zij nog met de broers alleen geweest, maar nu was Van
Zelheim er ook bij en zijne hulp wilde zij in het geheel niet inroepen.
Boven in den toren verdeelde zich de trap en leidde naar twee bouwvallige deurtjes,
waardoor men op den omgang komen kon.
Betsy zag de anderen het rechtertrapje opgaan. Zoo zij hen volgde tusschen de
dicht bijeenstaande muren, zou zij in ieder geval de laatste zijn en dus koos zij het
linker. Het deurtje stond op een kier; zij stiet het open en was buiten.
De hemel was helder, blauw tot in het oneindige. Beneden lag de stad met hare
roode daken, kerktorentjes en groepjes boomen. De weiden en velden rondom baadden
in zonneglans; slechts hier en daar bracht een boschje of landgoed schaduw in die
zee van licht. De rivier golfde als een zilveren lint door de vlakte, hier verdwijnend
achter een woning of hoogte, ginds plotseling weer te voorschijn springend.
Rookwolken van stoombooten, verzilverd door de zonnestralen, wiegden zich boven
hare golven en schitterend witte zeilen spiegelden zich in den stroom. Onhoorbare
treinen bewogen zich midden tusschen de velden of kruisten de zonnige straatwegen.
Lentefrischheid en lenteweelde heerschten alom en kusten de nog half sluimerende
aarde wakker, sprekende van nieuw leven. Overal in de schoone wereld zeide iets
dat het Zondag was; men kon het duidelijk opmerken.
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Betsy zag alles slechts vluchtig, want vlak voor haar leunde iemand over de balustrade.
Hij scheen haar niet gehoord te hebben, maar zij had hem terstond herkend en was
op het punt weer om te keeren en zich bij de anderen te voegen, toen het rechterdeurtje
openging en Clemens naar buiten trad.
‘Parbleu! daar staat ze al!’ riep hij uit, waarop ook Van Zelheim en de jongens
verschenen.
‘Goeden morgen,’ zeide Maurits Volkertsma, terwijl hij hartelijk de hem
toegestoken handen schudde. ‘Waarom komen jullie den gewonen weg niet? Dit
poortje wordt bijna nooit geopend.’
Hij bemerkte nu Betsy ook, nam zijn hoed even af, doch sprak niet.
‘Die kleine feeks is ons te slim geweest,’ zeide Clemens. ‘Terwijl wij vergeefs
trachtten dat miserabele deurtje te openen, is zij op haar gemak buiten gekomen. Je
hebt het gewonnen, Bets.’
Zij stond daar in haar licht japonnetje, als ware zij een engel, voortgekomen uit
zonneschijn en lentegeuren.
‘Dit is veel, veel mooier dan alles, wat ik ooit heb gezien!’ riep zij uit zonder er
in het minst aan te denken welken indruk zij maakte; en zij boog zich over het
hekwerk, geheel verloren in de beschouwing van het prachtige panorama.
‘Wat doe jij hier?’ vroeg Clemens verwonderd aan Volkertsma. ‘Is het voor 't eerst
dat je de stad van je geboorte eens uit de hoogte opneemt?’
‘Misschien de vijftigste maal,’ was het antwoord. ‘Het wordt vader wat moeilijk
met zulk warm weer te komen spelen, want van huis naar hier en terug is een
wandeling van een uur. Daarom doe ik het nogal eens voor hem en tusschen de
morgen- en middagkerk blijf ik soms hier.’
Betsy zag op. ‘Hebt u verleden Zondag gespeeld?’
‘Ja, juffrouw.’
Zij legde hare armen weer op het hek en keek naar
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beneden. Het verwonderde haar zoo spoedig reeds den onbekende te ontmoeten, dien
zij gewenscht had te kennen, en nog meer dat het Maurits Volkertsma was; toch was
het haar of zij zich juist zoo iemand had voorgesteld, - of het gelaat, dat zij in hare
verbeelding over de toetsen had zien buigen, op het zijne geleek. Zij kon hem nu in
tegenwoordigheid der anderen niet zeggen dat zij genoten had van zijn spel, hoezeer
zij er ook behoefte aan gevoelde. Ware hij slechts minder stijf en deftig! Nu wist zij
niet eens of het hem aangenaam zijn zou dat zij het zeide.
‘Je begrijpt dat ik hier altijd voor lectuur zorg,’ hoorde zij hem tot Clemens zeggen.
‘Kijk, aan dezen kant is een bank; daar heb ik straks zitten lezen.’
Zij bleef alleen met Wim en Jan, die krijgertje speelden op den omgang. Als
Maurits toonde zoo weinig prijs te stellen op haar gezelschap, zou zij het hem ook
niet opdringen. Het was misschien ook wel goed, want pa was immers tegen de oude
vriendschap. Ja, zeker was het beter, maar het deed toch zeer.
‘Hebt u geen lust aan de andere zijde te komen?’ vroeg een stem achter haar.
Zij zag om.
‘Neen, ik kan bijna niet van dit plekje weg, Mijnheer Van Zelheim. 't Is een prachtig
gezicht, vindt u niet?’
‘Wel zeker,’ antwoordde de jonge man vriendelijk, met allen schijn, alsof hij nog
niet rondom zich gezien had en er ook onverschillig voor was. ‘Waart u nog nooit
op den toren geweest?’
‘Neen, wèl in de kerk,’ antwoordde zij eenvoudig.
‘Men komt er zoo gauw niet toe een toren te beklimmen.’
‘Om u de waarheid te zeggen:’ antwoordde hij met een glimlach, ‘ik kom eerder
tot het laatste dan tot het eerste, maar over het geheel kom ik zeer zelden tot een van
beide.’
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‘Hebt u nooit behoefte om naar de kerk te gaan?’ vroeg zij met een soort van
ontzetting.
‘Och ja, maar ik sta gewoonlijk te laat op.’
Als iemand hem dezelfde vraag gedaan had met alle teekenen van minachting
voor kerk en godsdienst, zou hij waarschijnlijk gezegd hebben dat hij er ook den
spot mee dreef, en hij zou dan even oprecht zijn geweest als nu. Hij had zich nooit
de moeite gegeven door lectuur, gedachtenwisseling of eigen nadenken tot een vaste
overtuiging te geraken, waarvan het natuurlijk gevolg was dat hij geen overtuiging
had.
‘Dan zijt u juist als Clem. Zijt u zijn beste vriend?’
Hij legde zijn arm op de verschansing en nam een gemakkelijke houding aan, als
beviel hem het gesprek.
‘Ik geloof dat ik vrijheid heb daar ja op te antwoorden, maar ik heb in Volkertsma
een gevaarlijk mededinger; hij behoort wel zoo wat in een anderen stand thuis, maar
hij is zoo'n knappe kerel, dat niemand daar ooit een hinderpaal in ziet. Inderdaad, ik
zou mij gelukkig achten, als hij mij zijne vriendschap waardig keurde en daar wij
neven zijn, heb ik er wel eenig recht op, maar,’ voegde hij er op koddig wanhopigen
toon bij, ‘ik ben in het geheel niet geschikt voor vriendschap.’
‘En toch zeidet u mij zoo even dat u Clem's vriend zijt.’
‘Dat wil zeggen: wij amuseeren ons samen; wij zijn jong en voeren eenige dolle
streken uit; wij houden elkaar in een prettige stemming en kan de een den ander eens
een poets bakken, dan gebeurt het met wederzijdsch goedvinden: maar wij kunnen
onze vriendschap niet bij die van Nisus en Euryalus vergelijken, want ik ben er zeker
van dat wij niets om elkaar geven.’
‘Hoe komt dat?’ vroeg Betsy, naar hem opziende.
‘Maak zelf de conclusie,’ antwoordde hij lachend; - eigenlijk lachte hij altijd. ‘Onze vriendschap is gebaseerd op lust ons te amuseeren en blijft door dien lust in
stand; tot iets anders kunnen wij elkaar niet gebruiken.’
‘Dat is een zonderlinge vriendschap,’ zeide zij zon-
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der hem aan te zien, want zijn lichtzinnige toon, waar het Clem gold, stond haar
tegen. ‘Om u de waarheid te zeggen, ik hoop dat Clem dan ook nog vrienden heeft,
die wèl wat om hem geven.’
Walter van Zelheim's gelaat werd voor het eerst ernstig en hij zag Betsy nadenkend
aan.
‘Het moet wel aangenaam zijn zulk een bezorgd zusje te hebben,’ zeide hij.
‘Sommige jongelui zouden geheel anders geworden zijn, als zij altijd zoo iemand in
hunne omgeving gehad hadden.’
Iets in zijn toon en blik deed haar vermoeden dat hij zichzelf bedoelde en zij dacht
er nieuwsgierig over na wat er wel in zijn oog aan hem ontbrak. Was hij iemand, die
waarlijk had geworsteld en slechts zichzelf lager schatte dan hij verdiende, of wel
één dier toeschouwers van den strijd, die anderen bewonderen, doch zelf niet meer
doen dan zich goed wenschen? Zijn ernst trok haar aan.
‘Hebt u geen zusters?’ vroeg zij vriendelijk.
‘Neen, ik ben het afgodje geweest van een vader, die het te druk had met
staatszaken om zich op mijne vorming toe te leggen, en van een moeder, die er nooit
aan twijfelde of er zou wel iets buitengewoons van mij groeien, al gaf zij mij in alles
toe. Natuurlijk ben ik bedorven, eenigste kinderen moeten nu eenmaal bedorven zijn,
of zij stellen de wereld teleur, die het altijd voorspelde.’
Er was nu geen spoor van ernst meer op zijn gelaat en zijne tanden waren weer
aanhoudend zichtbaar onder zijn blond kneveltje.
Betsy tuurde naar beneden en antwoordde niet; zij had zoo spoedig geen antwoord
gereed en zocht er ook niet naar.
Op het gezicht van den jongen luitenant kwam een uitdrukking van verwondering
en gedurende eenige oogenblikken keek hij verlegen naar de punt van zijn mooien
voet, als was een jonge dame, die niet antwoordde, iets geheel nieuws voor hem,
waarmede hij niet recht wist wat aan te vangen.
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Zij had een gevoel van onuitsprekelijken afkeer van hem: die ‘nuffige manieren,’
zooals zij ze noemde,..... zij had geen vrouw moeten zijn om er zich mee te kunnen
verzoenen.
‘Ik zou ons huis wel eens willen opzoeken,’ zeide zij, na eenige oogenblikken met
aandacht te hebben rondgezien, als achtte zij het niet de moeite waard langer over
het gesprokene te denken. ‘Mag ik den kijker eens?’
‘Met genoegen; maar om Koelenhove te vinden, zult u naar de andere zijde van
den toren moeten gaan. Zie, ginds is de Oosterpoort.’
Op een ruw houten bank, daar voor bezoekers geplaatst, zaten Clemens en
Volkertsma in druk gesprek gewikkeld.
‘Terhorn, ik bid je, kijk niet zoo serieus!’ riep Van Zelheim. ‘In welke diepzinnige
polemiek heeft Volkertsma je weer meegesleept?’
‘Wel, wij hebben maar wat zitten praten,’ zeide Clemens opstaande. ‘Wat wou je
zien, Bets?’
‘Juffrouw Terhorn wil Koelenhove eens opzoeken,’ antwoordde Van Zelheim,
den kijker richtende. - ‘Maurits, neem even je bijbel weg, of hij zal aanstonds naar
beneden vallen onder de godvruchtige schaar van kerkgangers.’
De bladen van een opengeslagen boek, dat op de balustrade lag, bewogen zacht
door den wind. Volkertsma sprong op en legde het op de bank.
‘'t Is Shakespeare maar,’ zeide hij.
‘Ik zou mij anders niet verwonderen, als je hier de Openbaring zat te bestudeeren,’
plaagde Van Zelheim. ‘De hoeveelste preek zul je straks hooren?’
‘Ik luister niet altijd,’ was het antwoord, blijkbaar niet gegeven uit valsche
schaamte, maar eenvoudig als mededeeling. ‘Ik lees het een of ander of schrijf muziek
uit.’
Betsy zag hem ontsteld aan. ‘Hoe komt dat? Luistert u nooit?’
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‘Niet dikwijls,’ antwoordde hij met een glimlach.
‘Wien hoor je 't liefst?’ vroeg Van Zelheim.
Maurits aarzelde even; toen zeide hij: ‘Dominee Van Elten en den Lutherschen
predikant.’
‘Maar de een is orthodox en de ander ultra-modern,’ riep Betsy met onverholen
verwondering.
‘Wilt u nu eens zien, juffrouw Terhorn?’
Zij keerde zich naar Van Zelheim, die den kijker voor haar vasthield, en keek door
het glaasje, doch zij lette niet op wat zij zag. Het bekende huis danste voor haar op
en neer tusschen velden, poorten en straatwegen. Hare ziel was vol van nieuwe
gedachten. Hoe kon Maurits zoo lichtzinnig denken en hoe kwam hij aan zulke
ondoorgrondelijke begrippen? Zouden alle jongelui zoo denken? Straks zou zij er
hem uitvoeriger over vragen.
‘Zie je 't, Bets? Laat mij ook eens kijken.’
‘Ja, Wim.... Goed stilhouden. - O dat heerlijke oude huis! Ik hoop dat wij er nooit
uit zullen gaan, Clem.’
‘Waarom niet? Ik ben er al uit en jij zult er ook niet altijd in blijven. Is dat groene
veld er achter onze weide?’
‘Ja, let eens goed op, dan kun je het gras zien golven.’
‘Dan zal het ook wel binnenkort gemaaid kunnen worden,’ hernam Clemens.
‘Weet jullie wat wij doen moesten? Er eens heen gaan, als zij aan het hooien zijn,
en dan een mand kersen meenemen en een paar flesschen wijn. Ben je ook van de
partij, Volkertsma?’
Maurits' kalm ‘met genoegen,’ en Walter's onverschillig ‘ja, goed,’ staken
zonderling af bij het vuur van Clemens, die bij het minste vooruitzicht op een pretje
opgewonden werd.
‘Van Zelheim, zullen wij ook eens andere gebouwen opzoeken?’ vroeg hij vroolijk,
nadat er nog eenigen tijd over het aanstaande tochtje was gesproken.

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

86
Betsy en Maurits bleven alleen; de kinderen speelden wel nu en dan om hen heen,
maar waren straks weer aan de andere zijde van den omgang; Clemens en zijn vriend
hielden zich op eenigen afstand met den kijker bezig, ver genoeg om niet te kunnen
verstaan wat door Betsy of Maurits gezegd zou worden; het was evengoed, alsof zij
met hem alleen was en dit verschrikte haar. Wat konden zij bespreken, dat niet
herinneren zou aan vroeger? Welk alledaagsch gesprek zouden zij kunnen voeren
zonder beiden te gevoelen dat zij niet oprecht waren?
‘Kom hier, Jan, je boord zit scheef,’ zeide zij, zich over haar broertje buigend, dat
even hijgende stilstond met een: ‘O, wij hebben zoo'n pret!’ en toen weer wegliep
om zijn spel voort te zetten.
Maurits had zwijgend hare bezigheid gadegeslagen en zeide nu, als vielen hem
hare woorden van straks weer in: ‘Kent u dat gedichtje van De Génestet, “het oude
huis?” Of misschien leest u De Génestet's gedichten niet?’
Zij zag verwonderd naar hem op. ‘Zijt u dan vergeten hoe dikwijls wij verleden
jaar over hem gesproken hebben?’ vroeg zij onwillekeurig.
‘Neen,’ antwoordde hij haastig en zweeg toen, terwijl hij naar de verweerde planken
onder zijne voeten keek.
‘U hebt toen ook nog gezegd,’ ging zij voort, ‘dat u zelfs nog liever zijne gedichten
leest dan den bijbel. Weet u 't niet meer?’
Hij wist het nog wel en herinnerde zich ook zeer goed haar schrik bij die verklaring,
maar hij zeide er niet veel op.
Betsy hoorde Van Zelheim en Clem lachen, maar zij ving het geluid op zonder er
naar te luisteren. Zij was op het punt Maurits te vragen waarom hij zoo geheel anders
tegenover haar was dan vroeger, maar zoodra zij de lippen er toe opende, ontzonk
haar de moed weer en zij besloot zich te bepalen tot de vraag, die zij zich
voorgenomen had te doen.
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‘Mag ik eens terugkomen op ons gesprek van straks?’
‘Graag, juffrouw,’ antwoordde hij en toen zij naar hem opzag, verwonderde het
haar dat hij ook niet gevoelde hoe gedwongen zij nu met elkaar waren.
‘Uwe denkbeelden zijn mij zoo nieuw,’ zeide zij, maar terstond hief zij haar
gezichtje met kinderlijken eenvoud naar hem op en barstte uit: ‘O Maurits! het klinkt
zoo onnatuurlijk om “mijnheer” en “u” tegen je te zeggen. Waarom ben je toch zoo
vreemd? Laten wij weer zijn als vroeger; ik kan er niet aan gewennen.’
Hij scheen te ontstellen en wendde verward den blik af; toen zeide hij op rustigen
toon, vriendelijk naar haar ziende: ‘Zou het niet beter zijn het zoo te laten blijven?’
Er was niets, wat zij minder verwacht had, dan zulk een antwoord. Als vanzelf
kwamen plotseling de woorden van ds. Terhorn haar in 't geheugen, die haar gewezen
hadden op het groote onderscheid in geboorte tusschen Maurits en haar, en tegelijk
zag zij zichzelf weer in het schitterend salon van Koelenhove, gevierd en gehuldigd.
Alles, wat in de laatste dagen haar onschuldig hart had vervuld van ijdelheid en
hoogmoed, deed zich nu met kracht gelden. Hij, Maurits Volkertsma, wat durfde hij
zich vermeten?
Een hooge blos kleurde hare wangen.
‘Ja,’ zeide zij, hem voor het eerst van haar leven uit de hoogte aanziende,
‘misschien is het ook beter.’
‘Mijne denkbeelden zijn u dus nieuw,’ vroeg hij ongedwongen en zoo vriendelijk,
alsof hij tot een kind sprak. ‘Dat verwondert mij. Zij zijn toch zoo natuurlijk, niet
waar?’
Had hij niets gevoeld van den angel, waarmede zij hem had willen kwetsen? Of
had hij haar begrepen en zag hij nu wellicht met minachting en medelijden op haar
neer, omdat zij zich had laten beheerschen door drift?... Hoe klein moest zij hem
schijnen, zooals zij nu tegenover hem stond, met den blos der schaamte, zenuwachtig
in het gevoel harer zwakheid den blik naar den grond
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gericht, terwijl zijn rustig oog op haar was gevestigd en hij op haar antwoord wachtte
vol waardigheid, vol zelfbeheersching! O! het was onmogelijk dat hij haar had willen
beleedigen; daartoe was hij niet in staat. Zeker had hij grond gehad voor zijne
weigering... Zij had een gevoel, of zij smeekend de handen tot hem op moest heffen
en hem vergeving vragen voor hare wreede woorden, maar hem aanziende, bemerkte
zij geen spoor van droefheid of ergernis op zijn gelaat; niets dan de oude, zachte
welwillendheid. Ook dat maakte hij haar dus onmogelijk!...
Zij herinnerde zich niet meer wat hij gezegd had.
‘Wat belieft u?’
‘Het verwondert mij dat mijne denkbeelden u vreemd voorkomen.’
‘Zeg er mij meer van, als u wilt. Hoe kunt u twee predikanten van verschillende
richting met evenveel genoegen hooren? Men is toch òf de eene òf de andere richting
toegedaan.’
‘Daar zie ik de noodzakelijkheid niet van in,’ antwoordde hij. ‘Ik hoor beide
predikanten graag, omdat zij zichzelf op den preekstoel vergeten en er hoofdzaak
van maken hunne hoorders aan te sporen tot het goede. Zij verkondigen de leer niet,
maar het leven, en iemands daden zijn toch het voornaamste; zij zijn de proef op de
som, niet waar?
‘Maar ik wilde voornamelijk weten of u dan volstrekt geen richting gekozen hebt.
U schijnt nu buiten den kring der strijders te staan en vindt u dat zooals het behoort?’
‘Ik ben noch modern, noch orthodox, noch iets wat daartusschen ligt,’ antwoordde
hij ernstig en zweeg.
‘Van zoo iets heb ik geen begrip,’ zeide zij verwonderd. ‘Vindt u de orthodoxe
niet de beste richting?’
Hij glimlachte. ‘Als meisje maakt men juist zooveel kennis met wetenschap,’ zeide
hij, ‘als ouders en leermeesters goedvinden. Het rupsje, dat tevreden knabbelt van
de blaadjes, waarop het leeft, weet niet dat er nog
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andere eetbare dingen zijn en neemt de kleur aan van wat het eet en om zich ziet;
zoo blijft het groen tot zijn dood.’
Hij lachte en daarom lachte zij ook, maar al zijne ongedwongenheid kon haar dat
pijnigend bewustzijn niet ontnemen, dat hij haar minachtte.
‘Er ligt maar àl te veel waarheid in uwe woorden,’ hernam zij, ‘maar zoo gaat het
ieder, welke richting men ook is toegedaan, en zoo moet het u ook min of meer
gegaan zijn. Ieder schaart zich onder het een of andere vaandel, behalve die menschen,
welke zich er niet voor schamen, dat zij nergens aan gelooven.’
Hij zag haar ernstig aan.
‘Oordeel hen niet zoo hard,’ zeide hij. ‘Is dat geloof niet hunne heilige overtuiging?
Hebben zij niet geloofd, gedacht en getwijfeld? Veroordeel niemand om zijne
overtuiging. Veracht alleen hen, die geen overtuiging hebben, omdat zij nooit
twijfelden en dachten.’
Zij zwegen beiden eenige oogenblikken; Betsy gevoelde zich kleiner dan ooit.
‘Veroorloof mij nog een opmerking,’ zeide hij vroolijk. ‘Vraag al uwe kennissen
eens, heeren en dames, die zoo hardnekkig verklaren modern of orthodox te zijn, om
een nauwkeurige bepaling van de richting, welke zij volgen. Hoevelen zullen u daar
een goed antwoord op kunnen geven?’
Zij dacht er over na, - want een vrouw blijft nooit lang met hare gedachten bij
hetzelfde onderwerp, - hoe hij straks, naar huis wandelende, denken zou dat zij hem
was tegengevallen. Zij had schatten willen geven, als zij hem had kunnen zeggen
dat zij zoo slecht niet was.
‘Ja, misschien niet velen,’ gaf zij peinzend toe. ‘Maar nu hebt u mij nog niet
geantwoord op de vraag, wat u gelooft.’
‘Sta mij toe u dat antwoord schuldig te blijven,’ zeide hij met een glimlach. ‘U
bent een meisje en hebt
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uw geloof lief. Blijf daarbij. Met een enkel woord zou ik u het mijne niet kunnen
verklaren en voor lange redeneeringen hebben wij geen tijd.’
‘Hola, Volkertsma!’ riep Clemens, zijne waarnemingen stakend, ‘bederf mijn
aardig zusje niet, hoor! Meisjes moeten orthodox zijn; dat staat haar 't aardigst.’
‘Daar hoort u 't al!’ riep Maurits.
Betsy antwoordde niet; zij was teleurgesteld. Hij had hare zwakheid gezien en al
zijne achting voor haar verloren. Waarom wilde hij haar anders niet toevertrouwen
wat hij geloofde!... En wat kon het zijn?... Zij nam zich voor het op de eene of andere
wijze te weten te komen, vroeg of laat.
‘Zie eens,’ zeide Van Zelheim en wees over de balustrade naar het plein, waar het
nu wemelde van kerkgangers en wandelaars. ‘Hoe kunnen de menschen zich toch
verbeelden dat onze lieve Heer hen allen met naam en toenaam kent! 't Zijn immers
maar.... ja, waarbij zal ik die zwarte stipjes vergelijken, die uit alle hoeken en gaten
komen aanzetten, langzaam over het plein schuiven en dan in een gaatje van de kerk
verdwijnen, of op elkander toe rollen, even stilhouden en weer voortrollen?’
‘Guerrazzi noemt ze insecten en daar herinneren zij ook het meest aan,’ zeide
Volkertsma, op zijn horloge ziende. ‘Nu, voor mij wordt het tijd.’
‘Wacht, wij gaan mee,’ riep Clemens, ‘als de anderen er ten minste niet tegen
hebben.’
Niemand had er tegen en spoedig daalde het gezelschap de trap weer af. Van
Zelheim kwam naast Betsy.
‘Jammer dat zulk een uurtje zoo gauw om is, juffrouw Terhorn. Het was bijzonder
aangenaam.’
‘Ja, ik zou uren willen loopen voor zoo'n gezicht. Het loont de moeite van het
klimmen ruimschoots.’
‘Ik had meer 't oog op het gezelschap,’ hernam hij, haar aanziende, ‘want ik heb
al zooveel mooie gezichten gezien, dat ik bijna niet meer kijk.’

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

91
‘Hoe vervelend moet dat zijn!’ riep zij uit. ‘Voor mij is ieder vergezicht gelukkig
nog nieuw en mooi.’
Op dit oogenblik kwamen de anderen hen op zijde.
‘Volkertsma noodigt ons uit op het orgel te rusten,’ zeide Clemens. ‘'t Is daar koel
en wij kunnen hem dan eens zien spelen. Wat dunkt je, Bets?’
‘Ik graag, want ik ben doodmoe,’ bekende zij onwilkeurig.
‘Ha, eindelijk komt u er dan voor uit!’ riep Van Zelheim. ‘Maar u hebt u inderdaad
goed gehouden. Neem mijn arm, als u wilt.’
‘'t Is alsof het dalen nog meer vermoeit dan het klimmen,’ zeide Betsy, haar arm
in den zijnen leggende.
‘Neen, neen. Vergeet niet dat u de frissche krachten ontbreken van het oogenblik,
toen u de eerste trede opgingt. Nu moeten wij een weinig zachter spreken, want achter
die deur is de kerk. Ziezoo, hier zijn wij bij het orgel. Ga binnen.’
De tabouret van den organist en een oud tafeltje met muziekbladen en
schrijfgereedschap waren de eenige meubelen.
Door het gordijntje, dat het orgel gedeeltelijk aan de blikken der hoorders onttrok,
kon men zien hoe de menschen binnenstroomden, de koster en stovenzetsters heen
en weer liepen en de voorzanger zich gereed maakte tot lezen.
Volkertsma begon toebereidselen te maken.
‘Ik zie geen enkel bekend gezicht,’ zeide Walter van Zelheim. ‘De beau-monde
komt 's morgens, is 't niet?’
‘Ja,’ fluisterde Maurits, ook door de opening ziende. ‘Kijk, in die bank, rechts van
den preekstoel, zit moeder.’
‘Ja, waarlijk! Ik had haar niet gezien. Zeg haar dat ik binnenkort weer eens kom
aanloopen.’
Betsy was nooit bij Dora aan huis geweest, daar ds. Terhorn haar zulks streng
verboden had, en zoo kende zij juffrouw Volkertsma niet. Gretig schoof zij op een
andere plaats het gordijntje weg.
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Er was slechts één vrouw in het gansche vak banken, die Maurits' moeder zijn kon,
dacht zij, minder omdat zij eenige overeenkomst had met zijn donker, ernstig gezicht
dan om den onmiskenbaren familietrek der Van Zelheims. Die zekere aristocratie in
iedere gelaatslijn, dat fijn gebogen neusje, de schoon gewelfde wenkbrauwen en
trotsche mond herinnerden Betsy terstond aan Walter.
‘Ik behoef waarlijk niet te vragen waardoor Volkertsma en u familie van elkaar
zijt,’ zeide zij, toen Walter bij haar kwam staan. ‘Ongetwijfeld is zij de zuster van
uw papa, niet waar?’
‘Juist. Zij trouwde met iemand, ver beneden haar in geboorte. Ik heb haar altijd
als mijne tante erkend, want ik houd niet van die brouilleries, maar mijn oude heer
heeft het haar nooit vergeven. Ik vind het belachelijk zulk een fijn onderscheid
tusschen de standen te maken. Ten slotte zijn wij toch allen menschen met dezelfde
wenschen en behoeften.’
De stem van den dienstdoenden predikant bracht hen tot zwijgen.
Zij zagen hem met veel vertoon de bladen van den grooten bijbel omslaan, zijne
mouwen en kuif opstrijken en zijne handen vouwen, alsof zijne armen twee brugbogen
waren, die met veel moeite tot elkaar moesten worden gebracht.
Maurits Volkertsma scheen nu alles om zich heen te vergeten; zijne vingers raakten
de dubbele rij toetsen, zijn voet drukte het pedaal, zijn oog staarde, als zag het niets,
of wel veel onzichtbare dingen. Vol en krachtig klonken de orgeltonen door het
gebouw.
Weer dacht Betsy aan den morgen, toen zij ook daarbeneden zat, luisterend naar
zijn spel. Nu wist zij wie het was; nu kende zij den onbekende. Daar zat hij, verdiept
in zijn spel, het edele, haar zoo welbekende gelaat half opgeheven.... Hoe geheel
anders had zij gedacht hem weer te zullen ontmoeten! En toch was hij
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dezelfde van vroeger; alleen had hij eindelijk begrepen wat zij van den beginne aan
geweten had, dat zij zijne vriendschap onwaardig was. O! hij was vriendelijk genoeg
voor haar, maar het was de oude vriendelijkheid niet, die zoo duidelijk zijne
genegenheid verried!
Voor de beide heeren was het aardiger het spelen, zooals Clemens gezegd had, te
zien dan te hooren, maar Betsy's vroom hart voelde er zich door opgebouwd en
liefelijk gestemd. Zij ontmoette even Maurits' blik, terwijl hij speelde, maar verder
scheen hij niet meer op haar te letten.
‘Gaat nu heen,’ zeide hij na het gezang. ‘De dominee gaat een kwartier lang bidden
en jullie zult geen lust hebben, zoo lang stil te zijn.’
Hij stond aan de deur van het orgel en zag het troepje na, dat zoo zacht mogelijk
de trap afging, die uitkwam in een portaal. Vandaar kon men door een smal deurtje
naar buiten komen.
Betsy ging vooruit. Zij wist dat hij haar nazag. Zou zij nog eens omzien? Neen,
waarom ook; de oude vriendschap was voorbij; Maurits was nu een vreemde voor
haar geworden.
Zij trad het eerst naar buiten. De zon maakte haar kleedje verblindend wit en deed
de knoopen van Walter's uniform als sterren stralen; toen ging de deur weer achter
hen dicht en sloot voor Maurits Volkertsma een zee van licht buiten.
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VIII.
Der Frühling gucket
Hell durch die Scheiben.
Wer kann nun sitzen,
Wer kann nun bleiben
Und fleiszig sein?
FRIEDRICH RÜCKERT.

‘De servetwasch is gisteren uit Gouda thuis gekomen en daar moet ik den heelen dag
aan,’ zeide Hermine, toen zij na het ontbijt met Betsy alleengebleven was.
Betsy, die juist zat te overdenken hoe zij den morgen besteden zou, sprong op en
vouwde met ijver hare mouwen om, alsof zij hare armen niet zoo goed zou kunnen
gebruiken, als er een mouw over hing. ‘Dan zal ik je helpen, hoor!’
‘Neen, dat is geen werk voor u,’ protesteerde de juf, Betsy verwonderd aanziende.
‘Waarom niet? 't Is immers vrouwenwerk. Hoor eens, Hermine, ik wil geen meisje
worden, dat nergens verstand van heeft. Ik weet wel dat het geen gewoonte is onder
de dames der eerste standen, maar al trouwde ik met een graaf, dan zou ik toch zelf
mijne huishoudelijke plichten willen vervullen. Heeft dan de man alleen plichten en
is de vrouw geschapen om er haar gemak van te nemen?.... Daarenboven behoef ik
niet juist te doen wat een ander doet. Ik wil mijzelf, ik wil Betsy Terhorn zijn.’
Met een hooge kleur op het gelaat zat Betsy op den rand der tafel en bekeek knorrig
hare nagels.
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‘Maar zal mijnheer het wel goedvinden?’ zeide Hermine. ‘Wilt u er niet liever eerst
eens over spreken?’
‘Waar is pa?’ vroeg Betsy.
‘In de studeerkamer, geloof ik,’ en Hermine was blijkbaar verlicht, daar zij meende
dat Betsy er even heen zou gaan.
‘Juist,’ zeide Betsy, ‘en daar behoort hij ook. Wij beiden behooren daarentegen
in de huis- en de mangelkamer. Vóór de koffie heeft ieder zijn eigen rijk, waar hij
regeeren mag zonder iemand permissie te vragen. Nu,’ ging zij voort, toen zij zag
dat Hermine verlegen zweeg, ‘je moogt mij niet beschouwen als een katje, al praat
ik soms eens wat bijdehand. Zie me eens aan. Ben ik wel zoo kwaad?’
Zij was haastig op de juf toegetreden en legde hare handen op de schouders van
het tengere meisje, dat wel een hoofd kleiner was en tot achter de ooren bloosde,
terwijl zij iets stamelde als: ‘niet erg.’ Betsy drukte een kus op hare wang en ging
bij het venster staan. Alweer niet zacht, niet waardig zooals hij! Hoe moeilijk was
het altijd zichzelf te beheerschen!
‘Denk zelf eens na,’ ging zij voort. ‘Mijn dag duurt door elkaar gerekend van 's
morgens zeven tot 's avonds elf; dat zijn......... zestien uren. Van morgen heb ik mij
eerst gekleed, toen de jongens hunne lessen overhoord en daarop het ontbijt klaargezet.
Nu is het halftien en er schieten dus nog ruim dertien uren over. Vier daarvan - en
dat is ruim gerekend - zal ik nog aan eten en drinken besteden en één aan kleeden,
maar wat moet ik met de overige acht doen? Naaiwerk heb ik niet veel en wandelen
kan men ook op zijn best een paar uurtjes. Aan muziek doe ik niet en ik heb maar
twee of drie brieven te schrijven in de week. Ik kan toch den geheelen dag niet lezen!
Waarlijk, toen ik van morgen mijn dag wou verdeelen, schaamde ik mij over de
beuzelachtigheid van het werk, dat mij wachtte. Het kan zoo niet. De geleerden
vinden overal iets op uit; ik wou wel
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dat zij eens een bezigheid bedachten voor meisjes als ik.’
‘Maar er is toch wel beter werk voor u dan huishoudwerk.’
‘O, zeker. Ik zou mij schamen, als ik daartoe alleen mijne toevlucht wist te nemen.
Ik heb mij voorgenomen den een of den anderen dichter te gaan lezen; dat heeft
Mevrouw Daenders mij sterk aangeraden en ik zal beginnen met Shakespeare, al
moet het dan ook zijn met een dictionnaire. Volkertsma was daar gisteren ook mee
bezig. Vooreerst evenwel heeft een dictionnaire nog iets onaangenaams voor mij; ik
laat haar minstens vier weken rusten. Lees je ook wel eens wat?’
‘Ik heb niet veel tijd.’
‘'t Is zulk een genot. Het doet iemand verlangen veel te weten en maakt zooveel
beter.’
‘Daar weet ik zoo niet van,’ zeide de juf, hare groote oogen verlangend op Betsy
vestigend. ‘Rijke meisjes zijn wel gelukkig!’
Er was een poosje stilte. Hermine ging zwijgend voort met kopjes wasschen en
Betsy zag er werktuiglijk naar, in gedachten verdiept.
‘Maar hoe brengen andere jonge dames hare dagen dan door?’ vroeg Hermine
eindelijk.
‘Zij staan vooreerst later op,’ zeide Betsy, haar boezelaar gladstrijkende, waarvan
het voorgespelde lijfje de bevalligheid van haar figuur nog meer deed uitkomen. ‘Nu,
dat is mij onmogelijk en daar moet ik mij dus maar in schikken. Na 't ontbijt wandelen
zij in den tuin, plukken bloemen en gooien ze weer weg, of schikken ze bijeen tot
een bouquetje voor het salon. Zij brengen een paar uur aan de toilettafel door,
musiceeren, lezen de laatst uitgekomen romans en spreken er over op de visites, die
zij maken. Zij schrijven verzen uit of houden een dagboek, en vullen veel ledige
oogenblikken aan door voor het venster te gaan staan kijken, met Bijou te stoeien,
of uit het hoofd een stukje op de piano te trommelen, alles heel lief en poëtisch, maar
goeds wordt er toch niet door uitgericht.’
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‘Zij zijn toch zeker ook wel eens nuttig bezig?’ vroeg Hermine.
‘Ja, zij werken wel eens een jaar lang aan den rand van een geborduurden rok of
aan namen in eenvoudige zakdoeken. Zij maken wel eens een haardkleed voor tante
en een paar pantoffels voor oom. Sommigen naaien zelfs wel eens op de machine,
maar het is alleen uitspanning. Allen voelen zij iets onvoldaans, juist als ik, en zij
hebben ten minste de opera, de komedie en nu en dan een bal, wat voor mij verboden
waar is. Daarenboven ben ik zoo gewend van den morgen tot den avond bezig te
zijn, dat ik mij in 't geheel nog niet schikken kan in dit luie leventje, waarin, als ik
het zelf niet doe, niemand mij vraagt hoe ik mijn tijd besteed heb.’
‘En eerst vondt u dat juist zoo prettig, is 't niet?’
‘Ja, maar ik dacht toen niet dat het mij spoedig vervelen zou, en het verveelt mij
vreeselijk, Hermine. Kom, geef mij wat te doen. Je bewijst er mij waarlijk een dienst
mee.’
‘De meiden moeten het goed op bakken leggen en dan moet alles naar de
mangelkamer.......’ Weg was Betsy reeds en toen de juf vijf minuten later volgde,
daalde zij reeds de trap af, een grooten bak met tafelgoed in hare armen torsende.
‘Wat is 't hier heerlijk!’ riep zij uit met een blik op den in zonneschijn badenden
tuin en zij stiet de vensters open, zoodat de frissche, verjongende lentelucht vrij naar
binnen stroomde. Hector, die zich in het warme zand onder het raam heen en weer
gerold had, legde zijne pooten in de vensterbank en zag naar binnen om zijn
meesteresje goedenmorgen te zeggen; en na hem tot zijne volkomen tevredenheid
den kop gestreeld te hebben, stuurde Betsy hem weg met een vriendelijk: ‘Koest nu,
Hec! de vrouw moet werken.’
Spoedig was er geen ander geluid in de mangelkamer dan het kraken der tafel en
het zachte schuiven van het linnen. Hermine zag niets van de steelswijze blikken,
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waarmede Betsy ieder harer bewegingen volgde, noch van het lachje, waarmee zij
die nauwkeurig nabootste. Bij een andere gelegenheid zou Betsy wellicht met
angstvallige bezorgdheid en ernst getracht hebben hare onervarenheid in
huishoudelijke zaken te verbergen, maar op zulk een morgen als deze kon zij niet
ernstig zijn. Alles jubelde, schertste en lachte, en zij deed mee als iedere vink in de
boomen, ieder boerenkind ginds in het veld.
‘Verwondert het je dat ik lach?’ vroeg zij in antwoord op een blik van Hermine.
‘Wel.... ik lach, omdat.... omdat ik het niet laten kan. 't Is ook zulk verrukkelijk weer.
Waarom lach je ook niet eens? - Mag ik eens wat vragen?’ ging zij voort, haar open
blik op de juf vestigende. ‘Ik meende in de laatste dagen op te merken dat je minder
opgeruimd waart dan eerst. Vergiste ik mij?’
‘Ik?’ vroeg de juf, zonder op te zien.
‘Natuurlijk kan ik er nog niet goed over oordeelen, omdat ik je nog zoo korten tijd
ken,’ ging Betsy voort. ‘Als je verdriet hebt, zul je 't mij wel vertellen, niet waar? Je
weet wel dat je mij niet moogt beschouwen als andere menschen.’
Hermine's oogen vulden zich met tranen.
‘Het is zoo lief van u een klein beetje van mij te willen houden,’ zeide zij. ‘Ik kan
niet helpen dat ik er om huil.’
Betsy verwonderde zich, want zij, overal gezocht, overal gevierd, wist niet hoe
duister het in een hart is, dat een wereld vol liefde heeft achtergelaten om in den
vreemde te gaan.
‘Kom, geen tranen,’ zeide zij, tersluiks naar Hermine ziende, want bij tranen
gevoelde zij zich niet op haar gemak; zij had er nog te weinig kennis mede gemaakt.
‘Is er misschien in langen tijd geen bericht van je aanstaande gekomen?’
‘Och, ja wel,’ antwoordde Hermine onverschillig. ‘Frank
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heeft mij nog pas geschreven; maar ik wilde dat er nooit een brief kwam, dan behoefde
ik ook niet meer te antwoorden. Dat antwoorden is het ergste. Ik kan niet meer
schrijven zooals vroeger.’
‘Is het lang geleden dat je liefde begon te verminderen?’
‘Sedert ik hier ben,’ antwoordde Hermine met een hevigen blos.
‘Maar je moet hem toch schrijven,’ zeide Betsy na eenigen tijd. ‘Misschien hou
je over een poosje weer meer van hem. Schrijf hem nog niet af. Het moet zoo
vreeselijk zijn in een ver, vreemd land zulk een brief te krijgen.’
Er was een lange stilte. Betsy werkte ijverig door; de stapel van hare gereede
servetten was grooter dan die van de juf.
Heb ik je ons tochtje naar den toren al verteld?’ vroeg zij eindelijk, toen het haar
inviel dat zij Hermine na het eten niet meer gesproken had. ‘Door toevallige
omstandigheden waren Volkertsma en Van Zelheim er ook. Daarop bleef Volkertsma
in de kerk en Van Zelheim wandelde met ons over den singel terug. 's Avonds kwam
hij thee drinken.’
‘Om negen uur heb ik.... ben ik hem toch tegengekomen,’ zeide Hermine, Betsy
twijfelend aanziende, ‘of bedoelt u mijnheer Volkertsma?’
‘Neen, Van Zelheim. Om negen uur ging hij ook weg,’ en bij de herinnering
lachend, voegde zij er bij: ‘Hij had alweer een afspraak, maar het zou hem nu niet
weer gebeuren. Wat hebben wij gelachen om zijne knorrigheid! Ben je gisteravond
nog uit geweest?’
‘Ja, even,’ zeide Hermine, zonder op te zien.
‘Laatst was je ook uit, toen ik op je kamer kwam. Woensdagavond, geloof ik.’
‘O, dat kan wel. - Wie van de beide heeren valt het meest in uw smaak?’
‘Volkertsma,’ zeide Betsy, als sprak dat vanzelf.
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‘Van Zelheim is ook wel aardig, maar op een geheel andere manier. Alles, wat hij
zegt, gaat met een lachje gepaard, alsof hij zichzelf altijd geestig vindt en ik kan die
witte handjes niet uitstaan.’
‘Hij wordt heel knap gevonden.’
‘Ja een mooie jongen is hij,’ stemde Betsy toe, ‘zóó mooi, dat ik trotsch op Clem
zou zijn, als die er zoo uitzag. Lijkt het je niet dolprettig een zaal met hem binnen te
komen of door hem te worden aangesproken in de pauze van een concert?’ en Betsy
keek met een lachend gezicht, waarmee zij toegevendheid voor hare dwaasheid
scheen af te smeeken, naar Hermine, die rustig doorwerkte en met een glimlach
luisterde naar de voorspiegeling van zulke meisjesgenietingen.
Vlugge voetstappen in de vestibule en het geroep van: ‘Bets, waar zit je dan toch?
Kom eens gauw beneden,’ stoorden het gesprek.
‘Ik was niet boven,’ zeide zij, haastig uit de mangelkamer tredende. ‘Hoe komt
het dat je mij zoo vroeg al een visite maakt, Clem?’
‘Ik zal het je zeggen,’ begon hij, maar zij viel hem in de rede.
‘Laten wij even den tuin rondwandelen. Ik mag eigenlijk wel niet, want ik ben
aan de wasch bezig, maar wie kan den tuin zóó zien en er niet invliegen!’
‘Er is morgenavond muziek,’ ging hij voort, met haar een der paden inslaande. ‘'t
Is het eerste zomerconcert en wordt in den Theetuin voor de leden gegeven. Heb je
lust mee te gaan?’
‘O Clem, hoe lief van je!’ riep zij in verrukking. ‘Dolgraag natuurlijk, maar zou
pa het goedvinden?’
‘Waarom niet? Wij zullen het hem samen gaan vragen. Maar ik moet mij haasten,
want Walter wacht mij aan het hek.’
‘Aan het hek?’ herhaalde Betsy verwonderd.
‘Ja, ik kon hem niet bewegen binnen te komen. Komaan nu maar.’
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‘Zoo 't je hetzelfde is, ga dan liever alleen,’ zeide zij lachend. ‘Als pa eens knorrig
was.....’
‘Nu, ook goed,’ antwoordde Clemens luchtig. ‘Jij laat mij de kastanjes maar uit
het vuur halen! Wil je ondertusschen Van Zelheim gezelschap houden? - Pas op,
Bets, hij is doodelijk,’ fluisterde hij haar haastig in het oor.
Zij lachte half ongeloovig, half verrast, maar er was geen tijd meer voor een
antwoord, want zij waren nu bij het hek. Van Zelheim wandelde daar op en neer en
keerde zich naar broeder en zuster, toen hij hunne stemmen hoorde.
‘Goeden morgen!’ zeide hij met zijne gewone gemakkelijkheid. ‘Ik dacht niet
reeds zoo vroeg het genoegen te zullen hebben u te zien.’
Betsy behoorde niet tot de jonge dames, die des morgens onvertoonbaar zijn,
ofschoon haar toiletje zoo eenvoudig mogelijk was. Het eenige, wat er van te zeggen
viel, was dat het bestond uit een lichtblauw katoentje met wit schortje en plooikraag.
Walter van Zelheim dacht dat zij nooit schooner zou kunnen zijn dan nu, zoo rein
als de bloemen, die haar omringden; zoo frisch als de dauwdruppelen, die aan de
grashalmen schitterden, en met dien achtergrond van bloeiende boomen en blauwe
lucht, terwijl de zonnestralen de weerspannige haartjes rondom haar voorhoofd tot
gouden wolkjes maakten, die haar gelaat naar dat eener fee of engel deden gelijken.
In zijne blikken lag gloeiende bewondering en zij merkte het op, want in den
laatsten tijd had haar onbewaakt hart geleerd er op te letten wat de blikken van
vrienden en kennissen zeiden.
‘Wij ontvangen zoo vroeg ook eigenlijk niet,’ antwoordde zij met hare zilveren
stem, die juist paste bij het gezang der vogels op dien lentemorgen, en toen weer zijn
welsprekenden blik ontmoetend, zag zij haastig neer op haar door het gras vochtig
geworden pantoffeltje.
‘Komt u morgenavond?’ vroeg hij. Hij sprak op zachten, geheel bijzonderen toon
en zij begreep dien met het
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vlugge instinct der vrouw. Haar hart klopte; het bloed vloog haar naar de wangen.
Was het waar wat Clem straks gezegd had? Zij was zóó verschrikt en verwonderd,
dat haar antwoord bijna onhoorbaar was.
‘Ik denk het wel.’
‘Hangt het van u af?’ vroeg hij, met een glimlach ziende naar den blos, door hem
te voorschijn geroepen.
Nu evenwel stelde zij hem teleur, want zij zag rustig op, blijkbaar zichzelf
volkomen meester.
‘Als het van mij afhing, zou het reeds beslist zijn. Zal het vol worden?’
‘'t Is er altijd vol,’ antwoordde hij, haar opmerkzaam aanziende.
‘Het zal de eerste keer zijn, dat ik naar een concert ga,’ hernam Betsy met
schitterende oogen. ‘Pa vond mij tot dusver nog te jong. Ik hoop maar dat hij mij nu
oud genoeg vindt.’
‘Ik herinner mij den tijd niet meer, dat ik mij ook zoo kon verheugen,’ riep hij uit.
‘'t Is waarlijk een genoegen u er over te hooren spreken. Misschien zult u er bij het
naar huis gaan anders over denken. Waar ik mij op verheug, is er u weer te zullen
ontmoeten.’
Betsy zag hem recht in de oogen en luisterde aandachtig naar den weeken toon,
waarop hij die laatste woorden sprak. Meermalen had ze hem in de laatste dagen
ontmoet, maar nooit had hij zóó verraden wat in hem omging. Maakte hij haar het
hof of bedroog zij zich? Zij had alles willen geven om het zeker te kunnen weten!...
Zou hij waarlijk... En dan nog wel iemand, van wien pa gisteren gezegd had dat hij
de beste partij uit de stad was!... Als de schoolkennissen dàt nu toch eens wisten!
Als zij haar daar nu eens konden zien staan! Nu voegde Clemens zich weer bij hen.
‘Je moogt alleen,’ zeide deze in antwoord op haar vragenden blik, ‘als ik je aan
het tafeltje van deze of gene getrouwde dame breng.’
‘Wel, zoo u er dan niet tegen hebt,’ zeide Van Zel-
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heim levendig, ‘kunt u aan het tafeltje van mijn oude vrouw komen. Zij zal zich
gelukkig achten, als u haar gezelschap wilt zijn. Ik zal het op Nieuw Zuilenstein wel
gaan zeggen.’
‘Pa en ik waren juist voornemens morgen uwe familie te bezoeken,’ antwoordde
Betsy, ‘en dus zal ik zelf mijn verzoek kunnen doen.’
‘Ik kom je om zeven uur halen,’ zeide Clemens, ‘of wil je later? 't Loopt eigenlijk
tegen acht uur pas vol en dan baar je meer opzien,’ voegde hij er lachend bij.
‘Neen, hoe eer hoe liever,’ antwoordde zij eenvoudig. ‘Ik beloof je vast klaar te
zijn, als je komt. Adieu!’
Walter van Zelheim was al dien tijd bezig zich te verwonderen, dat hij niets op
haar gelaat zag, wat zijne ijdelheid streelde, niets, wat hem recht gaf te gelooven dat
zijne hulde haar aangenaam was. Het kwam hem nu onverklaarbaar voor, dat hij niet
van het eerste oogenblik aan veel ijveriger getracht had hare liefde te winnen. Zij
had hem bekoord en zijne bewondering gewekt, maar het was niet in hem opgekomen
haar tot vrouw te begeeren, voor zij toonde weinig acht te slaan op zijne hulde. Dit
betooverende kind was immers volmaakt geschikt om hem gelukkig en zijne woning
aantrekkelijk te maken. Over hare koelheid was hij niet ongerust. Zij zou wel
veranderen. Hij had eenige ondervinding op dat punt, dacht hij.
Rustig en onbevreesd, met dat onverstoorbaar besef van eigenwaarde, hetwelk
slechts aanhoudende zegepraal geven kan, stak hij haar met een glimlach de hand
toe. Het was de eerste maal, dat zij niet met een buiging scheidden, en Betsy merkte
het terstond op.
Zij glimlachte ook, maar hij kon de wereld van pret niet zien in haar neergeslagen
blik. Zij raakte losjes zijne hand en wendde zich reeds naar Clemens, toen Walter
vroeg: ‘Dus komt u morgen op Nieuw Zuilenstein?’
Zij keek over haar schouder naar hem en zeide koel: ‘Ja, waarschijnlijk wel. Om
halfdrie, denk ik, maar zeker is het niet.’
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Clemens zag haar, terwijl hij haar goedendagwenschte, veelbeteekenend aan, maar
zij bemerkte het niet en toen zij heengingen, blikte zij hen na met een gezichtje vol
scherts en vreugde en hoogmoed.
Hoe klopte haar hart, toen zij het tuinpad terugliep! Zij werd het hof gemaakt, zij,
die gemeend had nog veel te jong en te kinderachtig te zijn, dan dat een enkele heer
op haar zou letten. Als zij Clem goed begrepen had, was het Van Zelheim, die eens
een lesje hebben moest, en zij had alle mogelijke ambitie het hem te geven.
Wat zou Clem een pret hebben! Het was maar jammer dat de schoolkennissen en
secondantes het ook niet wisten. Eigenlijk had zij nu reeds veel meer ondervinding
dan de juffrouwen, die haar toch altijd als een kind hadden behandeld!
Zij stond voor de deur der mangelkamer, zonder te weten hoe zij er gekomen was.
Hoe graag zou zij het Hermine eens verteld hebben, maar dat vond zij toch wel wat
dwaas.
‘Hermine!’ riep zij opgewonden om het hoekje van de deur, ‘morgenavond ga ik
naar den Theetuin en nu ik dat weet, kan ik onmogelijk langer werken. Je bent er
immers niet boos om?’
Zij dwaalde vol gedachten naar de eetkamer en bleef daar onwillekeurig voor den
spiegel staan. De weerschijn van het jonge groen viel door het venster op haar gelaat
en een blosje, levendiger dan gewoonlijk, verhoogde de schoonheid er van.
Met een glimlach staarde zij eenige oogenblikken naar het bekoorlijke kopje, dat
haar uit den spiegel aanzag. Pa en Trui hadden het ronduit in woorden gezegd, Walter
en veel andere kennissen en vrienden in blikken, en nu zag zij het zelf ook wel. Zij
had vroeger zoo weinig tijd gehad, om over haar uiterlijk te denken, innerlijke waarde
en kennis waren zoo volkomen de eenige zaken geweest, waar op school hare
gedachten op gevestigd
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werden, dat hare schoonheid bijna een ontdekking voor haar was.
Spoedig daarop klonk er vroolijk gezang door het huis, dat wel geen twee minuten
wijs hield, maar onvermoeid opnieuw begon. Het drong door tot de studeerkamer
en ds. Terhorn hield even op met schrijven, steunde het hoofd met de hand en meende
een geur van heidekruid en dennenaalden te bemerken, die door het venster eener
andere studeerkamer placht binnen te stroomen, terwijl hij luisterde naar een beminde
stem, die eens een andere pastorie met liefelijkheid vervuld had; - tot de mangelkamer,
waar een treurig hartje verlangend klopte en de afgunst trachtte te verdrijven, die er
wilde binnendringen; - tot Trui, die het de rimpels van het voorhoofd vaagde; - en
eindelijk smolt het in den tuin samen met het gezang en getjilp der vinken, merels
en musschen, die de schoone gestalte nieuwsgierig naoogden, terwijl zij met Hector
over de grasperken snelde. Heinde en ver klonk op dien lentemorgen de echo van
dat lied vol jeugd en dwaasheid en geluk.
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IX.
Dan kommt das Licht der alten Zeiten
Und flieszt um dich wie Glorienschein,
Wie Glockentöne klingt's von Weiten
Und in mein Herz zieht Frieden ein.
HOPFEN.

‘Pas halftwee!’
Betsy zeide het zuchtende, terwijl zij even omzag naar de pendule. Zij was druk
bezig met het aandoen van al die kleinigheden, welke een meisje zoo lief staan: een
strikje in het haar, een lintje om den hals, een broche, een ringetje. Oorbelletjes waren
haar een ongekende weelde, want een van de weinige verstandige dingen, die ds.
Terhorn wel eens gedaan had, was dat hij zijne dochter had laten opgroeien zonder
haar in de gelegenheid te stellen zich op Indiaansche wijze te tooien, en zeker was
Betsy er niet minder schoon om.
Zij zag uit het venster naar het zonnige plekje, waar zij gistermorgen stond.
Nog tweemaal na die ontmoeting was zij Walter op de wandeling tegengekomen
en dezen morgen was hij reeds voorbijgereden.
Wat zou hij straks weer doen en zeggen, als zij op Nieuw Zuilenstein kwam?......
Natuurlijk naar het rijtuig komen, haar bij het uitstappen helpen en dan weer
aanhoudend naast haar zijn. Hoe allergrappigst!
Zij had gisteren geen tijd overgehouden en wilde het nieuws nu nog even aan Cato
schrijven, ten einde het laatste uur wat sneller om te krijgen.
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‘B e s t e C a a t j e !
Wanneer krijg je toch vacantie? Ik verlang zoo voor je dat je naar huis zult kunnen
gaan en even gelukkig worden als ik. Ik wou dat je geen examens deedt! wees niet
verontwaardigd, maar waarlijk, ik geloof dat secondantes de wereld niet half begrijpen
kunnen; niet zulke als juffrouw Rooze, die pas van huis kwam en een jong hart
meebracht; ook niet zoo iemand als mevrouw, die haar bataille reeds achter den rug
had, toen zij de school begon; maar die echte, welke in een kost- of kweekschool
zijn opgevoed en die niet hebben verlaten dan om in betrekking te gaan. Zij zijn
opgegroeid in school- en boekenlucht en omdat zij nooit beter, liefelijker geuren
kenden, zeggen zij dat alle andere geuren ongezond zijn. O, kon ik alle
schooljuffrouwen maar verliefd maken! De opvoeding, die zij de meisjes geven, zou
dan minder eenzijdig en hunne denkbeelden over het huwelijk minder dwaas zijn.
Uit je brief moet ik opmaken dat je ook al met hetzelfde sop overgoten bent, want
onder andere zeg je: “De meeste meisjes zonder fortuin trouwen maar om onder dak
te komen, waar zij wel toe genoodzaakt zijn, wanneer zij zich niet onafhankelijk
hebben gemaakt door examens.” Er mogen uitzonderingen zijn, Cato, maar ik geloof
veeleer, dat de hoofddrijfveer van haar ja is dat zij een hart, een leven zoeken, waaraan
zij het hare mogen wijden. Ik bewonder ieder meisje, dat voor zichzelf kan zorgen,
maar ik geloof niet dat één vrouw in zulk een werkkring vergoeding vindt voor het
gemis aan liefde en huwelijksgeluk; en daarom hoop ik hartelijk dat je later een plaats
onder de huisvrouwtjes en niet onder de onderwijzeressen zult innemen. Het schijnt
mij een onuitsprekelijk genot een man waarlijk lief te hebben en hem zóó te achten,
dat ik mijn lot zonder aarzelen aan hem durf toevertrouwen; maar alle voorstellingen,
die ik mij ooit nog van die liefde gevormd

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

108
heb, zijn scheppingen mijner verbeelding, daar ik er nog geen ondervinding van heb.
En na deze voorrede, waartoe je brief mij aanleiding gaf, zal ik je eens iets vertellen.
Stel je een man voor, nog oneindig knapper dan onze Duitsche meester, in de uniform
van een tweeden luitenant bij de cavalerie, (ik wed dat je al hartkloppingen voelt!)
van den eersten stand van Z., gefortuneerd, spraakzaam, in één woord, iemand, die
alles in zich vereenigt, wat voor meisjes een man aantrekkelijk maakt. Heb je hem
goed voor den geest?.....
Nu, zulk een man maakt mij het hof. Ik behandel hem uit de hoogte, dat begrijp
je, want ik heb wel eens gehoord dat een heer daardoor nog verliefder wordt. Ik heb
er dolle pret over. Men kan zich soms zoo gevoelen als een jong paard, dat niet weet
hoe het al zijne dwaasheid en overmoed zal uiten en dan maar de zonnige weide op
en neer draaft of zich om- en omrolt. Ik ben in het geheel zoo ernstig niet meer als
op school, Toos. Weet je nog hoe diepzinnig wij soms redeneerden en hoe wij samen
nadachten over de toekomst, en den ernst van het leven? Hier zou ik voor zoo iets
geen tijd hebben. Gaan wij zelf niet uit, dan komt er bezoek; ons geheele leven is
eigenlijk aan de conversatie gewijd. Ik heb verscheidene kennisjes, met wie ik al
eens gewandeld heb, en telkens vraagt men mij mee op rij- of roeitochtjes, naar
concerten of soiréetjes. Ik kwam thuis met het plan niet veel tijd aan de conversatie
te wijden, maar men kan dat niet volhouden en wordt in den maalstroom meegesleept.
't Is mij soms, of ik plotseling in een tooverland verplaatst ben, en ik gevoel mij
verblind door al het schoon om mij heen en heb geen tijd om een oogenblik tot mijzelf
te komen. Het nieuwe leven met al zijne afwisseling verbijstert mij en ik betwijfel
of het mij beter maakt. Zeide ik op school iets onaardigs, dan bracht een verwijtende
blik van mevrouw of een reprimande van de secondan-
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tes mij terstond het verkeerde er van onder het oog; maar hier is alles, wat ik zeg,
aardig. De kinderen kunnen mij natuurlijk niet terechtwijzen; de juf is te afhankelijk
om het te durven; Clem vindt mij aardiger, hoe onverstandiger ik ben, en pa heeft
het te druk om op mij te letten. Je zult wel zeggen dat ik nu oud genoeg ben om voor
mijzelf te waken, en ik stem je dat volkomen toe, maar ik heb weinig ondervinding
en dat geeft mij soms zoo groote behoefte aan iemand, voor wien ik mijn hart geheel
kan blootleggen. Ik moet alleen denken, alleen overleggen, alleen handelen. Niet in
groote zaken natuurlijk, maar er gaat zooveel in een meisjeshart om, daar wordt
zooveel in beslist en ten uitvoer gebracht, wat nooit weer ongedaan gemaakt kan
worden, zooveel, wat door één oogenblik van vertrouwelijkheid tusschen het kind
en het ouderlijk hart had kunnen worden verhoed. Als moesje nog leefde, zou ik die
leegte niet gevoelen. Met alles zou ik tot haar gaan en zij zou mijne vriendin, mijne
vertrouwde zijn en mij helpen al het kwade in mij zooveel mogelijk te overwinnen.
Vergeef mij die lange uitweiding over mijzelf. Zeker heb ik je reeds verveeld en
ik zal eens spoedig je brief verder beantwoorden. Je vraagt mij waarom ik altijd Betsy
Terhorn onder mijne brieven schrijf zonder meer. Maar Toos, waarom moet ik je
juist onder iederen brief vertellen dat ik je liefheb, of hartelijk liefheb, of innig liefheb?
Waar dient dat voor? Als ik je niet liefhad, zou ik je niet schrijven en deelgenoote
maken van al mijne geheimpjes. Wat ik je straks schreef, is evenwel geen geheim,
hoor! Als er iemand is, dien het interesseert, mag je 't wel vertellen.
Daar slaat het twee uur. Hoezee! Pa en ik gaan een visite maken bij de ouders van
bovengenoemd jongmensch. Ik ben in de dolste stemming ter wereld. Groet mevrouw.
B. TERHORN.’
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Betsy trippelde met een luchtig hart de trap af, neuriede een wijsje, dat geen wijsje
was, en wipte de studeerkamer binnen als de verpersoonlijking van jeugd en
schoonheid.
‘Pa, 't is twee uur geslagen. Zal ik mij maar klaarmaken?’
‘Neen, ik denk niet te gaan,’ antwoordde ds. Terhorn lusteloos, ‘Ik heb na de koffie
hoofdpijn gekregen en die wordt door rijden altijd erger.’
Het zonlicht verloor voor Betsy zijn glans, de lentedag zijne schoonheid. Neen,
dat was onmogelijk; zij moest naar Nieuw Zuilenstein.
‘Pa,’ zeide zij en legde hare koele hand tegen zijn voorhoofd, ‘als wij langzaam
rijden?’
‘Neen, 't is beter dat ik thuis blijf en je zult mij genoegen doen mij een doek met
koud water en eau de cologne om het hoofd te binden. Je hand doet mij goed. Wil
je mij wat voorlezen?’
In Betsy bruiste en woelde het. Zij wilde, zij kon haar plannetje niet opgeven.
‘Maar pa, ik zou zoo graag gaan! Kan ik niet alleen gaan?’
‘Wel zeker, waarom niet!’ antwoordde ds. Terhorn toornig. ‘Laat je vader hier
maar alleen zitten. Je kunt wel plezier hebben zonder hem, niet waar? Ga je gang,
maar haal mij eerst wat ik je bevolen heb.’
Zij hoorde den koelen, dreigenden toon wel, waarop de laatste woorden werden
uitgesproken, maar zij stoorde er zich niet aan en ging de trap op. Niet naar Nieuw
Zuilenstein! Neen, dat bezoek was te heerlijk om er afstand van te kunnen doen. Hoe
onaardig van pa zich nooit eens voor haar te willen opofferen, terwijl zij zooveel
voor hèm overhad!..... Ja, behalve dit nu, maar dit was ook te veel.
Moedeloos liet zij het blonde hoofdje hangen, toen zij hare kamer binnentrad. Zij
had geen hoop meer te overwinnen. Pa zag haar strijd niet; hij had er
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geen vermoeden van en haar werd hij te moeilijk, te zwaar.
O! zij wist wel dat de strijd om pa's liefde haar nooit te zwaar worden mocht; zij
wist dat het laf was in 't heetst van het gevecht de handen te laten zakken en den
moed te verliezen, doch ondanks dat bewustzijn wilde zij toch gaan.
Er was iets, wat op pijn geleek in haar eigen hoofd. Zou pa erge pijn hebben?
Het deed er niet toe; zij wilde naar Nieuw Zuilenstein.
Haar flacon stond op den schoorsteenmantel. Nu een lichte doek; zij wist alles
nog van vroeger. Toen bleef zij altijd voor hem thuis, wat zij er ook voor moest
offeren.... Was zij dan nu zoo veranderd?... Had zij hem niet meer zoo lief als toen?....
De zon scheen door de spelende bladeren juist op het schilderijtje boven hare
schrijftafel, dat de Bloemveldsche pastorie voorstelde. 't Was of de boomen er zacht
wuifden en zij het oude huis weer vóór zich zag, zooals het er op menigen
zomernamiddag had uitgezien, vol licht en schaduw, bouwvallig en toch liefelijk.
Het raam van pa's studeerkamer keek nog even onder den ouden kastanjeboom uit
en dáár stond de bank, waarop zij zoo dikwijls met hem gezeten had, ginds liep de
straatweg, dien zij met hem opwandelde, als de avond viel, en alles was vol van de
oude heerlijkheid, de oude liefde!
Een oogenblik verborg zij het gelaat in de handen en toen hief zij het op met een
hartstochtelijken snik. Wat gaf zij om Walter!
De zijden japon viel ruischend op den grond, de daagsche nam hare plaats in en....
‘Pa, hier is alles,’ zeide een opgeruimd stemmetje. ‘Ik blijf vandaag bij u. Vóór u
beter zijt, laat ik u niet alleen, hoor!’ en een teedere kus werd op zijn voorhoofd
gedrukt.
‘Dat past je ook.’
Hij zat met gesloten oogen in zijn fauteuil en voelde de weldadige koele doeken
om zijn hoofd, en terwijl het
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snorren der équipages over den straatweg duidelijk hoorbaar was en ieder tikje der
pendule waarschuwde dat het visite-uur verstreek, suisde een lieve stem als een
droom door het vertrek, zwevend op het koeltje, dat de jaloezieën bijna onmerkbaar
heen en weer bewoog, - soms overstemd door het gezang der vogelen in den tuin vrede brengend en liefelijk.
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X.
Wee over dengene, van wien men zegt: welk een gelukskind!
VICTOR HUGO.
t Was een allerliefste voorkamer.
Dat zeiden de talrijke bezoekers, zoodra opera, komedie, concert, vriend en kennis
de revue hadden gepasseerd en men het gesprek niet meer wist te rekken. Dat stemde
mevrouw Van Zelheim toe, als de gasten vertrokken waren en zij de kamer eens
rondzag om te zien of zij gelijk hadden. Dat zeide ieder, wiens voet wegzonk in het
tapijt, wiens oog viel op het rijke behangsel en de bevallige meubels.
Eigenlijk bedoelde men dat het een prachtige kamer was, maar bewondering voor
rijkdom te toonen staat niet fatsoenlijk en daarom zeide men: allerliefst.
Mevrouw Van Zelheim zat heden voor een der drie vensters van die kamer. Het
zijden kleed, dat hare tengere gestalte omsloot, stond haar even goed als de mengeling
van valsche vlechten op en om haar hoofd. Verder waren een kanten dasje met gouden
broche en kanten manchetten de eenige versierselen, die zij droeg. Zij was zeer
ingenomen met de keus van haar toilet voor dien dag en verlangde naar visites.
Het woord conversatie beteekent voor sommige menschen slechts: streeling mijner
eigenliefde, en tot die soort behoorde mevrouw Van Zelheim. Haar huis en tuin, hare
kleederen, al hare schatten konden haar niet geluk-
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kig maken, als er geen bezoekers kwamen om ze te bewonderen. Zij had behoefte
aan conversatie als aan versche lucht en een dag, die geen bezoekers had gebracht,
was voor haar wat voor Titus een dag was, waarop hij geen weldaad bewezen had.
Een glimlach verhelderde haar gelaat, toen zij een stap op het tuinpad hoorde, dien
zij kende. Zij knikte door het venster en weinige minuten later trad Walter binnen.
‘Ha! ben je daar eindelijk eens, ondeugende jongen?’ zeide zij, met een lachje den
vinger tegen hem opstekend. ‘Hoe lang is het wel geleden?’ en zij stond op om hem
een kus te geven.
‘Daar houd ik geen aanteekening van,’ gaf hij ten antwoord, terwijl hij al zijne
aandacht wijdde aan het losgespen van zijne sabel. ‘Mama, straks komen ds. Terhorn
en Betsy hier een visite maken. Ik heb graag dat zij goed ontvangen worden, want....’
‘Maar, mijn lieve jongen!’ zeide mevrouw Van Zelheim verwonderd, ‘waarom
zou ik hen niet goed ontvangen! Je weet dat zij mij hartelijk welkom zijn.’
‘Nu ja, maar onlangs, toen de freules De Limères kwamen, had de knecht zijne
huisjas op een stoel in de gang gelegd en een der freules gleed bijna uit over een
appelschil, die op een der buitentrappen lag. Bij de Terhorn's is alles altijd even
keurig en daarom kom ik maar vooruit kijken.’
Terwijl hij sprak monsterde hij zijne moeder van het hoofd tot de voeten en scheen
tevreden; hij maakte althans geen aanmerking.
‘Waarom ben je in zoo langen tijd niet hier geweest, Wal?’ vroeg zij, met
moederlijken trots naar hem ziende, terwijl hij vóór den spiegel stond. ‘Ik heb naar
je verlangd.’
‘Zoo?’
Hij lette nauwelijks op wat zij zeide, maar verschikte met aandacht iets aan zijne
kuif.
‘Ik geloof niet dat je veel om je mama geeft,’ zeide zij klagend.
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‘Och! zeur nu niet,’ viel hij uit, zich driftig naar haar keerende. ‘Men zou er het land
aan krijgen thuis te komen. Eeuwig en altijd moet ik u vertellen dat ik veel van u
houd. Denkt u dat andere moeders ook zoo vervelend zijn? Ik kom in geen zes weken
meer thuis, als u nu niet ophoudt.’
Zij zweeg verschrikt en nam het beuzelwerkje weer op, dat zij op de tafel had
gelegd, toen hij binnenkwam. Daarop wachtte zij zenuwachtig, tot hij weer iets zou
zeggen; maar wijl hij niet sprak en slechts knorrig tegen de ruiten trommelde, zeide
zij eindelijk: ‘Denk je er wel aan dat je binnenkort jarig ben, Wal? Ik heb er mijn
hoofd al over gebroken, wat wij je geven zullen, maar ik kan niets bedenken. Of nog
een paard?’
‘Als ik een nieuw paard hebben wil,’ antwoordde hij, haastig naar haar ziende met
het ontevredenste gezicht ter wereld, ‘zal ik het zelf wel uitzoeken. Oom of u hebben
er geen zier verstand van.’
‘Maar wil je ons dan zelf niet wat op weg helpen?’ vroeg zij beschroomd.
‘Och! ik zal er wel eens over denken. Is 't al halfdrie?’ vroeg hij, ofschoon hij zich
slechts even had om te keeren om op de pendule te kunnen zien.
Zij stond op om het voor hem te doen en zeide: ‘Neen, pas kwartier over tweeën.’
‘Zij komen om halfdrie. Waar is oom Albert?’
‘In de bibliotheek. Je kunt hem wel roepen, of zal ik het doen?’ en reeds was zij
bij de deur, toen Walter zeide dat het niet noodig was.
Hij keek den weg op of niet reeds onder de rijtuigen, die nu en dan naderden, de
deftige livrei van Koelenhove was.
‘Hoe weet je eigenlijk dat zij komen?’ vroeg mevrouw na eenigen tijd.
‘Ik sprak Betsy gistermorgen. Clem wou haar mee hebben naar het concert en ds.
Terhorn stond het toe onder voorwaarde, dat zij aan het tafeltje van een ge-
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trouwde dame zou zitten. Natuurlijk stelde ik haar voor aan het onze te komen en zij
wilde het u zelf komen vragen, daar ds. Terhorn toch voornemens was u te bezoeken.’
‘'t Lieve kind!’
‘Zou het niet goed zijn haar morgen op de thee te vragen?’ vroeg Walter na eenige
aarzeling. ‘Zij zal hier niet heel druk komen, gelijk u zoo graag wilt, wanneer u haar
geen beleefdheden bewijst.’
Mevrouw Van Zelheim glimlachte.
‘Moet er weer een sterkte genomen worden?’ vroeg zij schalkachtig, wetende dat
hij steeds iedere gelegenheid aangreep, waarbij hij een meisje kon ontmoeten, dat
hem beviel. Zij was gewoon hem te plagen, of liever, hem hare bewondering te
betuigen, telkens als hij een dame het hof maakte en, als altijd, succes had op zijne
pogingen; en dit was bijna het eenige, hem betreffende punt, dat hij door haar kon
hooren bespreken zonder ergernis of ongeduld. Eenige woorden, die als een
ontkenning klonken en met een ijdel lachje werden uitgesproken, waren gewoonlijk
zijn antwoord en ook nu bepaalde hij zich daartoe.
‘Het zou geen wonder zijn,’ ging zij voort. ‘Betsy is geen alledaagsch meisje. Het
zal niet lang duren of zij zal geëngageerd zijn.’
Zij was zeer ingenomen met het denkbeeld en had tact genoeg om hem het meisje
niet verder aan te prijzen.
‘Morgen zouden wij de Van Haeren's inviteeren,’ zeide zij, als vroeg zij vergeving
voor die opmerking, terwijl hij de kamer op en neer wandelde.
‘Maar dat kan immers wel uitgesteld worden!’
‘Zeker, als je 't graag hebt....’
‘Daar slaat het.’
Zij riepen het tegelijk, toen de pendule sloeg, en Walter ging de kamer uit om zijn
oom te roepen.
‘Zij zullen dadelijk hier zijn,’ zeide hij, met hem
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terugkeerende, en hij ging bij het venster staan om het rijtuig te zien aankomen.
‘Zijn zij daar?’ vroeg oom Albert, toen het geraas van wielen op den straatweg
gehoord werd.
‘Neen, het rijdt door,’ antwoordde Walter kortaf.
‘'t Is te hopen dat zij spoedig komen, want ik heb geen tijd,’ klonk het antwoord;
knorrig, omdat Walter knorrig was, iets, wat de oom volstrekt niet in zijn neef kon
verdragen.
Mevrouw zag angstig op. Er waren in den laatsten tijd maar al te veel stormen
losgebarsten, die op deze wijze begonnen waren en welke zij tevergeefs getracht had
te bezweren.
Er zijn vrouwen, wier binnentreden alleen reeds den toornigen blik doet neerslaan,
wier zachte tred de onvriendelijke woorden terugdrijft in het hart en wier oog vaders
drift bedwingt.
Maar tot dezulken behoorde mevrouw Van Zelheim niet. Hare zachtheid was
onovertrefbaar, hare liefde zonder einde, hare kalmte bewonderenswaardig, maar
met dat al dwong zij geen achting af; want die zachtheid walgde, omdat de
waardigheid er aan ontbrak; die liefde was dwaasheid; die kalmte had haar grond in
den stelregel, dat een vrouw van rang het hare opvoeding verschuldigd is hare
wenschen prijs te geven, als zij de vervulling er van door een ‘scène’ koopen moet.
Waar zij vrede wilde stichten, wekte zij ongeduld; waar zij haar invloed als moeder
en zuster wilde doen gelden, een halfbedwongen glimlach. Zij vergat als de meeste
vrouwen, die hare kinderen hebben bedorven, dat zij zelf de brandstoffen had
vergaderd, die nu eens smeulden, dan hoog opvlamden en den vrede van haar huis
dreigden te vernietigen.
De hoop van haar broeder werd niet verwezenlijkt, want er verstreek een kwartier
en nog altijd waren de verwachte bezoekers er niet.
‘Weet je zeker dat zij gezegd heeft te zullen komen, Wal?’ vroeg mevrouw.
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‘Och ja, natuurlijk! Ik ben niet gek,’ antwoordde hij, ten toppunt van slechte luim,
ofschoon hij zich nu zeer goed herinnerde dat Betsy hem gezegd had niet vast op
haar bezoek te moeten rekenen.
‘Zij heeft je gefopt,’ zeide oom Albert geërgerd en ging weer naar zijne kamer,
zeggende dat men hem roepen kon, als zij er waren.
‘Zie die maandwerken ondertusschen eens in,’ ried mevrouw, ‘dan gaat de tijd
wat sneller om. Zij zijn zeker opgehouden. - Zijn zij dat niet?’ voegde zij er bij, weer
een rijtuig ziende.
‘Neen.’
‘Zij zullen aanstonds wel hier zijn.’
Maar opnieuw verstreek een kwartier en zij waren er niet. Mevrouw kreeg zelf
een kleur van zenuwachtigheid, maar zij deed haar best kalm te schijnen.
‘Daar zijn ze,’ riep zij met onuitsprekelijke verlichting, toen er werkelijk een rijtuig
het hek binnenreed.
‘Dat is de livrei van de Terhorn's niet,’ zeide Walter wrevelig. ‘Het is bijna halfvier;
zij zullen niet meer komen.’
‘Je wilt toch niet heengaan?’ vroeg mevrouw ontsteld, daar zij hem zijne sabel
zag aangespen.
‘Ja, zeker. Andere visites kunnen me geen zier schelen. Ik zal wel achter uitgaan.’
Walter verliet de kamer met een zeer beleedigd gezicht, hetgeen mevrouw Van
Zelheim de meewarige opmerking ontlokte, dat het ook niet comme il faut van de
Terhorn's was.
Als Betsy dien middag naar buiten had gekeken, zou zij Walter nog gezien hebben,
wandelende op den zonnigen straatweg en zijn best doende een blik door de gesloten
jaloezieën te werpen.
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XI.
Welke meubels kunnen zoo goed een kamer kleeden, als het gelaat eener
liefelijke vrouw!
GEORGE ELIOT.
't Was een allerliefst achterkamertje.
Dat zeiden de weinige bezoekers, die er nu en dan binnentraden; dat zeide vader
Volkertsma dikwijls, als hij uit de koude kwam en zijn stoel en rookgerei klaar zag
staan; dat zeide ieder, die de vrouw des huizes daar zag zitten zooals nu, met haar
vriendelijk gezicht, jong nog door den glans van stil geluk, er over verspreid.
De meubels in het kamertje waren eenvoudig, sober zelfs; een tafel, stoelen met
paardenharen zittingen en een kast; - een boekenrekje met een bijbel en een Vader
Cats, die blijkbaar erfstukken waren, en eenige kinderprentenboekjes; - een Ecce
homo, een klokje, een groepje frissche kindergezichtjes, in lijstjes van drie stuivers
het stuk, en een scheurkalender, welke nu met groote letters een dag en datum van
Juni te lezen gaf, waaronder een bijbeltekst, dien morgen met eerbied door vader
voorgelezen: ‘Aan uwe zijde zullen er duizend vallen en tienduizend aan uwe
rechterhand, tot u zal het niet genaken. Want Hij zal Zijne engelen van u bevelen dat
zij u bewaren op al uwe wegen, dat gij uwen voet aan geen steen stoot.’
Op de tafel stond een petroleumlamp, een theeblad en een huismoedersnaaidoos.
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De klok herinnerde juist aan haar bestaan door een klein tikje, dat voor ingewijden
halfzeven beteekende. Halfzeven en de lamp reeds aan! Ja, het was een zeer nauw
en hoog achterplaatsje, waarop het kamertje uitzicht had.
Men zag het lieve moedertje niet aan dat zij reeds den geheelen dag gewerkt en
gesloofd had, zóó vergenoegd keek zij naar het stapeltje kousen vóór haar, dat met
kunst en overleg moest gerepareerd worden om de voeten van man en kinderen weer
een tijdlang warm te houden. De grove zwarte sokken, die zij met een kenstersoog
onderzocht, staken zonderling af bij de fijn gevormde handen, welke iets over zich
hadden, alsof zij eens ook blank en zacht waren geweest. Een ringetje met diamant
omsloot een der vingers en de dunne pols was nog gedeeltelijk onder de manchet
zichtbaar, die in helderheid wedijverde met het kraagje om haar hals. Vóór tien,
twaalf jaren scheen het sommige menschen nog dat zij niet thuis behoorde in dat
eenvoudig vertrekje en beter op hare plaats geweest zoude zijn in rijk verlichte zalen
of met bloemen begroeide balkons; maar langzamerhand was zij één geworden met
hare omgeving, waarin hare kinderen waren geboren en opgegroeid.
Zij stond op en nam den zingenden waterketel van het vuur om thee te zetten. Wat
voelde zij zich alleen: Dora uit, de kinderen ook!
Zij werkte hard door; de eene kous na de andere werd ter zijde gelegd en intusschen
kwam beeld op beeld haar vóór den geest. Wisten alle kinderen het eens hoe het
moederhart altijd over hen peinst en tobt!
Zouden Sjoerd en Jan weer vechten bij het naar huis gaan en met scheuren in kiel
of broek thuis komen? - Een bijna onhoorbaar zuchtje verried dat zij wel reden had
het te vreezen. 't Was zoo erg niet dat zij vochten en voor verstelwerk was zij ook
niet bang, maar.... er was niet altijd geld voor nieuwe kieltjes en broekjes.
Zij legde even de kous neer en hield den onderkant
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van hare mouw bij het licht. Ja, die was versleten en vuil, maar met Mientje's daagsch
jurkje was het nog veel erger gesteld. Dat kind moest eerst een nieuw hebben, want
zij ging immers iederen dag naar school. Zij zelf was bijna altijd thuis. Kwam zij al
eens op straat, dan had zij toch altijd een mantel om en die was, ofschoon reeds vier
jaar in gebruik, nog keurig netjes. De oude, waar de jongens later kieltjes van gedragen
hadden, was door haar gekocht in een tijd, toen zij nog zoo niet wist dat men niet
altijd een nieuwen mantel koopen kan, als men er lust toe gevoelt. Toen woonde zij
nog in een breed, sierlijk huis en ging bijna iederen avond uit, overal gevierd en
bewonderd.
Maar eens op een zomeravond was in dat leven verandering gekomen. Duidelijk
herinnerde zij het zich nog. Hoe vaak had zij het ook niet reeds aan de kinderen
verteld en hoe dikwijls praatte zij er nog met vader over, als zij alleen waren en het
verleden met al zijn wel en wee nog eens terugriepen voor hun geest!
Zij zat met mama voor de opengeslagen deuren der tuinkamer. Broer Walter liep
buiten te rooken en verveelde zich waarschijnlijk evenals zij; want toen wist zij nog
niet dat arbeid het leven aangenaam maakt, dat hij de verveling en bijgevolg ook het
kwaad humeur verdrijft. Straks zou zij muziekles hebben van een nieuwen meester,
die, volgens hare vriendinnen, ‘verschrikkelijk’ was. ‘Mama, Marie zegt dat hij zóó
precies gehoorzaamd wil worden, dat het onuitstaanbaar is,’ zeide zij op lusteloozen
toon. - ‘Wie, kind?’ - ‘De nieuwe muziekmeester.’ - ‘Hoe kom je toch zoo knorrig,
Clara? Nu de oude man dood is, spreekt het vanzelf dat wij zijn zoon nemen. Hadt
je liever een anderen gehad?’ - ‘Neen, maar ik was aan den ouden nu gewend.’ ‘Vergeet niet dat de zoon veel knapper is. Hij komt regelrecht uit Weenen, waar hij
zich voor zijne vorming heeft opgehouden. Daar belt hij, denk ik.’ Zij stond op om
de pianino te openen en de gevreesde muziekmeester
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trad binnen. Zij maakte een buiging, terwijl mama haar aan hem voorstelde, en nam
hem van ter zijde op. Een knappe man, hoor! Hij sprak bijzonder zacht, doch
vrijmoedig en men kon aan alles bemerken dat hij in hooge kringen verkeerd had.
Men hoorde ook geen Friesch van hem, zooals van zijn vader. Ja, hij was streng,
maar het was toch niet onaangenaam zoo op de kleinste bijzonderheden gewezen te
worden. Hij zag staccato's, die zij altijd nog over het hoofd gezien had, en ontdekte
aanwijzingen om het pedaal te gebruiken, die haar nog nooit in 't oog waren gevallen.
Hoe mal dat mama nu bemerkte dat zij stipt gehoorzaamde, maar het was ook
onmogelijk zich tegen die kalmte te verzetten. Toen hij weg was, gevoelde zij meer
lust tot studeeren dan vroeger, verlangde naar den volgenden Donderdag en speelde
in die week uren achtereen. Er volgden meer lessen op die eerste en als hij zeide: ‘'t
Is tijd,’ keek zij ongeloovig naar de pendule, of als die onverschillige getuige zeven
sloeg, vroeg hij verwonderd: ‘Is 't reeds zoo laat?’ Mama was niet altijd in de kamer
en dan verlengden zij het uur wel eens een weinig; of als hij met een praatje over het
weer begon, terwijl hij zijne jas aantrok, bleef hij soms staan, tot er weer een
kwartiertje om was. Ook maakte papa wel eens de opmerking, dat hij de pianino niet
veel gehoord had, waarop zij steeds antwoordde dat mijnheer Volkertsma theorie
had behandeld. Hoe zelden had zij hem durven aanzien en toch - eindelijk gebeurde
het ééns en meermalen, tot zij ten laatste elkaar hadden begrepen. Toen waren de
lessen lichtpunten geworden, die haar den vrij somberen levensweg met vreugde
deden bewandelen. De geheele week hield zij den blik op zulk een sterretje gevestigd.
Haar Zondag viel niet meer op den eersten, maar op den vijfden dag der week en des
Woensdags bracht zij de huisgenooten in de war door aanhoudend te meenen dat het
Zaterdag was. Eindelijk werd alles ontdekt en - - toen volgde de oude geschiedenis,
die altijd nieuw blijft. Papa vloekte, mama sprak weken
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lang geen enkel woord, maar de jongeluitjes hielden vol en overwonnen. De courant
vermeldde dat S.B. Volkertsma en C. Van Zelheim gehuwd waren en Clara had haar
wensch verkregen, doch niet dan ten koste van de genegenheid harer ouders. Er was
deftigheid geweest in de felicitatie van papa, en mama had veel bitterheid gemengd
in den kelk, dien het jonge meisje zich zoo zoet had gedroomd. Later, toen haar
eersteling gedoopt zou worden en zij dien naar haar vader had willen noemen, was
haar beleefd verzocht de namen Walter Victor Paul, die door zulke aanzienlijke
mannen in het land gedragen werden, niet met den naam Volkertsma te verbinden
en zoo had haar jongen de namen van zijn anderen grootvader gekregen: Udo Maurits.
Udo Maurits. Wat een prachtige naam! Zoo lief, zoo fier, zoo geheel anders dan
andere namen! Of verbeeldde zij het zich slechts, omdat zij haar Udo Maurits zoo
liefhad en zoo trotsch op hem was? Vader was ook trotsch op hem; zij wist het wel,
al zeide hij het nooit. Zij verstond wel dat flikkeren van zijn oog, als vreemden over
zijn jongen spraken, terwijl hij slechts antwoordde met een half knorrig: hm! hm!
Zij had zijne tranen wel begrepen, toen het telegram kwam, dat geheel onverwachts
het candidaatschap van hun zoon meldde.
Misschien wordt er in het leven veel meer gezegd door blik of toon, zucht of
glimlach, dan door middel van het woord. Er bestaat menige hartstochtelijke,
wederkeerige genegenheid, die nooit in woorden werd gebracht; menige grondige
afkeer, vermomd in beleefdheidstermen en vormen, voor anderen niet te ontdekken,
voor de betrokken personen zoo klaar als de dag; menige kalme vriendschap, die
geen geboortedag kan aanwijzen en toch gezond en krachtig leeft.
Een dergelijke overeenkomst bestond tusschen juffrouw Volkertsma en haar man.
Zij wist, zoo goed als hij, dat zijn hart even warm klopte als dat van den
hartstochtelijksten bewoner van zuidelijker landstreek. Zij wist
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dat hem soms bij zijn koelsten handdruk de pols joeg en vurige genegenheid hem de
tranen in de oogen dreef; zij kende zijne machtige liefde, zijn trouw, hoewel nooit
eenige betuiging ze haar verried. Zij begrepen elkaar. Ieders hart was voor den ander
als een geopend boek en verklaringen waren overbodig.
Er was slechts een korte tijd geweest in het leven van den geboren Fries, dat het
omhulsel doorzichtig was, waarachter hij de aandoeningen zijner ziel verborg; maar
bijna dertig jaren waren sedert verloopen. Toch, hoe koud en stug ook schijnbaar,
nooit had hij de verwachting teleurgesteld, die zijn vrouwtje in den eersten tijd van
hem koesterde. Zij fluisterde het met een dankbaren blik: ‘Mijn Sjoerd bleef altijd
dezelfde voor mij.’
Sjoerd! Dat was een gansch andere naam, maar hij klonk toch lief. Sjoerd Bokke
heette hij.
Hoe was het mogelijk dat zij zich zoo over die namen ergerde, toen hij ze onder
zijn eerste briefje geschreven had, dat hij haar, zonder dat mama het bemerkte, in de
hand stopte onder het onafgebroken: ééne, tweeje, drieje, viere, ééne, tweeje, drieje,
viere! Het was bijna een teleurstelling geweest, want zij had gemeend dat hij Leonard
of George heeten moest.
Dat eerste briefje..... hoe deemoedig smeekte hij er in om verschooning, terwijl
toch zijn trots tusschen de regels leesbaar was: zijn trots en bewustheid van
eigenwaarde, die uit al zijn doen en laten spraken en haar steeds een gevoel hadden
gegeven, als ware het een weldaad van zijn kant, dat hij haar beminde; als waren
haar rijkdom en afkomst niets in het oog van hem, die zich een beteren adel, een
beteren rijkdom verworven had.
Hoe lang schenen die dagen voorbij! Toen was hij een man in de kracht van 't
leven, veertien jaren ouder dan zij; nu had hij reeds zes kruisjes achter den rug.
Was hij daar reeds? Neen, zóó liep hij nu niet meer.
't Waren jeugdiger, veerkrachtiger voetstappen, die op de gangsteenen klonken,
en toen de deur geopend werd,
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stond Maurits op den drempel. Een aangename verschijning was hij voor haar, nu
hij met dezelfde kalmte van zijn vader even in de deur bleef staan, als om te zien,
vóór hij binnentrad, wie hij ontmoeten zou.
‘Nog alleen, moedertje?’
‘Ja, kom je mij wat gezelschap houden?’
‘Wel neen, hebt u er dan niet aan gedacht dat het vandaag de eerste Dinsdag in
Juni is?’
Juffrouw Volkertsma zag ontsteld op. ‘Er is toch niemand jarig?’
‘Neen, dan waarschuw ik altijd,’ antwoordde hij lachend. ‘Maar u hebt mij dezen
winter beloofd telkens als er weer concert in den Theetuin wezen zou, den avond op
mijne kamer door te zullen brengen en al hebt u het vergeten, ik niet, hoor.’
Hoe gelukkig maakte haar zijne liefde! Zij dacht er niet aan dat er wellicht een
weinig van die vriendelijke zelfverloochening onder school, welke de oudere voor
den jongere, de sterke voor den zwakke gevoelt, dezelfde liefelijke teederheid, die
haar, toen hij nog een kleine jongen was en nauwelijks lezen kon, tot hem deed
zeggen dat niemand haar zoo prettig voorlas als hij.
‘Maar ga je niet liever naar het concert dan op je kamer te blijven zitten?’ vroeg
zij, toch met een zweem van angst, dat hij het om harentwil deed.
‘O ja, zeker, als u maar meegaat, en aangezien ik u dat reeds jaar in jaar uit
tevergeefs gevraagd heb, zullen wij daar maar niet meer over praten. Wij kunnen het
op mijne kamer kostelijk hooren.’
‘Natuurlijk,’ zeide het moedertje, ‘maar je bent toch ook een jongmensch, dat zijne
oogen even graag den kost geeft als zijne ooren!’
‘Of ik!’ lachte Maurits, ‘of ik! Maar ik geef mijne oogen iederen dag den kost,
telkens als ik een uurtje vrij heb op een tijd, dat de jonge dames gaan wandelen.
Misschien zou het verstandiger van mij zijn thuis te blijven, moeder. U weet wel wat
u soms zingt. Toe, help mij eens!’
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Juffrouw Volkertsma was altijd in hare nopjes als de kinderen haar verzochten te
zingen. Zij had het heel goed bemerkt toen hare stem begon te verminderen en na
dien tijd maakte zij er zich wel eens af, wanneer de kleintjes als gewoonlijk in het
schemeruur, op stoven en bankjes om haar heen kwamen zitten en om een liedje
vleiden; maar het streelde haar toch dat hare kinderen het mooi genoeg vonden om
het nog eens weer te willen hooren; en het was dan nu ook met een glimlachje dat
zij vroeg: ‘Welk meen je?’
‘Och! iets van “Sonnenschein en Liebeslust en schöne Mädchen,”’ zeide Maurits,
met de hand aan het hoofd het kleine vertrekje op en neer loopend. ‘Ik neurie er
honderdmaal een brokje uit, maar al de woorden ken ik niet. Kom, moedertje, zing
eens op.’
‘Wel neen, malle jongen,’ wierp zij tegen, ‘ik heb immers geen stem meer. Er
komen trillers, die niet in de muziek staan, en rusten, waar zij niet behooren.’
‘O, dat is niets. Ik zal meedoen. Vooruit! O Sonnenschein!’
Er was niets te doen tegen zijn onstuimigen drang, en toen hij inzette met forsche
stem, begon juffrouw Volkertsma mee te zingen. Hij liet haar alleen voortgaan, zelf
zacht neuriënd.
O Sonnenschein! o Sonnenschein!
Wie scheinst du mir in 's Herz hinein,
Weckst drinnen lauter Liebeslust,
Dass mir so enge wird die Brust!
Und enge wird mir Stub' und Haus,
Und wie ich lauf' zum Thor hinaus,
Da lockst du gar in's frische Grün
Die allerschönsten Mädchen hin!
O Sonnenschein! du glaubest wohl,
Dass ich wie du es machen soll,
Der jede schmucke Blume küsst,
Die eben nur sich dir erschliest?
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Hast doch so lang' die Welt erblickt,
Und weist daas sich's für mich nicht schickt;
Was machst du mir denn solche Pein?
O Sonnenschein! o Sonnenschein!

Maurits keerde zich lachende naar zijne moeder.
‘Ziet u wel? Als voor mij geknipt! Ik wed dat de dichter ook een arme
candidaat-notaris was.... Maar waar is Dora?’
‘Hoor hèm eens,’ klonk het smalend achter hem en tegelijk kwam het nuffigste,
netste en bekoorlijkste schepseltje de kamer in, dat mijlen ver in den omtrek te vinden
was, en zag Maurits aan, of zij zeggen wilde: ‘Kom eens dicht bij mij, als je durft.’
Hij liet zich dat geen tweemaal zeggen en snelde op haar toe. Dora, die blijkbaar
niets anders verwacht had, nam de vlucht en nu begon een wedren, waarbij juffrouw
Volkertsma de lamp en het tafelkleed vastgreep, de jongejuffrouw ontelbare gilletjes
gaf en Maurits lachte en dreigde, tot hij haar eindelijk vasthad.
Zij lachte ook en maakte hare vlechten weer in orde, vlechten, waarop zij zóó
trotsch was, dat zij onlangs haar portret en profil had laten maken om ze goed te doen
uitkomen.
‘Ik zal je leeren mij te ontloopen,’ zeide Maurits, nog hijgende. ‘Wat kun je tegen
mij beginnen, kleine heks! Ik ben de vlugste van mijn gymnastiek-gezelschap.’
‘Maar zoo vlug als ik toch niet,’ antwoordde zij, ernstig haar hoofd schuddend.
‘Dat je mij kreeg was toeval.’
‘Ja, 't is altijd toeval, maar je ontkomt mij toch nooit. Hoort u 't, moe, 't was alweer
toeval.’
Juffrouw Volkertsma zeide hoofdschuddend niet gedacht te hebben dat het kleed
op de tafel zou blijven.
‘Ja, 't is schande van zoo'n groote meid,’ antwoordde Maurits, met geveinsde
afkeuring naar zijne zuster ziende. ‘En dan nog wel een gouvernante! Wat zullen de
kinderen een eerbied voor haar hebben, moe!’
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Zij gooide hem lachend met haar zakdoek en hij wierp dien terug, waarop een nieuwe
jacht dreigde te ontstaan, toen juffrouw Volkertsma op den gelukkigen inval kwam
Dora met de reden van Maurits' komst bekend te maken.
‘Wanneer je “als je blieft” zegt, mag je ook komen en voor een zoen wandel ik in
de pauze den Theetuin eens met je rond,’ voegde Maurits er bij.
‘Nota bene!’ riep Dora verontwaardigd, ‘alsof hij niet dol blij is, dat zijn mooi
zusje op zijne kamer komt en hij met haar in het publiek kan verschijnen! Als je nog
ééns zoo iets zegt, kom ik in 't geheel niet.’
‘Nu, stil dan maar,’ zeide Maurits, die te weinig kennis van het vrouwelijk hart
had om te kunnen begrijpen dat Dora, terwijl zij bij de tafel ging zitten en in haar
theekopje roerde, reeds er over dacht welke japon zij zou aandoen.
‘Misschien ontmoet je er Betsy wel,’ zeide Juffrouw Volkertsma.
‘Wie weet 't!’ antwoordde Maurits, naar den zolder ziende.
‘Ik hoop dat je Dora eens aan het verstand brengt,’ ging juffrouw Volkertsma
voort, ‘dat zij Betsy een visite moet gaan maken of ten minste een briefje schrijven.
Dora weet evengoed als wij dat zij Betsy's liefste vriendin was en nog is.’
Dora drukte door een snelle beweging der schouders, juist niet zeer lady-like, haar
ongeduld uit.
‘Houd gerust over haar op, moe, want ik doe het toch niet,’ zeide zij kortaf.
‘Vader en ik hebben er ons best al voor gedaan,’ hernam juffrouw Volkertsma,
‘maar zij verkiest onbeleefd te zijn. Als zij dan niet wil, moet zij het zelf maar weten.’
Maurits wilde iets zeggen, maar Dora viel hem in de rede.
‘Ik weet het ook zelf,’ zeide zij, ‘en ik wou dat men mij mijn eigen gang liet gaan.’
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‘Wij raden je maar!’ antwoordde juffrouw Volkertsma met zacht verwijt. ‘Je weet
zelf hoeveel Betsy van je hield en het is nu onhartelijk en onaardig van je dat je haar
niet opzoekt.’
Dora ging haastig de kamer uit en trok de deur met geweld achter zich dicht.
Maurits liep op en neer, onzeker of hij zijne moeder Dora's handelwijze tegenover
Betsy Terhorn verklaren zou. Maar toen hij tranen zag vallen op haar werk, ging hij
naast haar zitten en legde zijn arm over de leuning van haar stoel.
‘U moest liever niet meer over juffrouw Terhorn spreken, moe,’ zeide hij. ‘Er zijn
redenen voor.’
‘Zijn er redenen voor?’ vroeg juffrouw Volkertsma verschrikt. ‘Och, dan hebben
zij zeker gekibbeld! Dora is ook zoo driftig.’
‘Wij hebben haar allen een beetje bedorven, maar zij is nog zoo kwaad niet, moe,’
antwoordde hij, haar troostend op den schouder kloppend. ‘Lok zulke scènes niet
weer uit. Nu, ik ga nog een eindje loopen en wacht u straks. Stellig komen, hoor!’
Hij dacht er over, terwijl hij door de gang liep, of hij Dora zou opzoeken en haar
troosten over de moeilijkheden, waarin hij haar zelf gebracht had; maar hij was
ontevreden over hare drift en vreesde nu in geen stemming te zijn om haar zacht
genoeg te kunnen toespreken. Zij maakte zelf een einde aan zijne aarzeling.
‘Maurits!’ klonk het zacht uit de voorkamer.
‘Wat is er, kind?’
Zij lag in een fauteuil met een zeer boos gezicht uit het raam te kijken en sprak
niet, toen hij bij haar stond.
‘Wat is er, Dora?’
‘Natuurlijk ben je boos op mij,’ zeide zij koel, ‘en je wilt mij dat zeggen. Ik was
bang dat je 't straks op je kamer doen zoudt en daarom riep ik je maar. Je hebt nu
beter den tijd. Weet je wat je zeggen wilt? Hetzelfde, wat
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je mij al honderdmaal gezegd hebt: dat ik een nest ben, een heel slecht, driftig
schepsel, dat nooit bedenkt hoeveel verdriet zij anderen doet door hare
hartstochtelijkheid en..... nog veel meer. Maar je kunt zooveel niet bedenken,’ zeide
zij, plotseling in tranen uitbarstende, ‘of ik weet nog meer. Heb ik je erg verdriet
gedaan?’
‘'t Is maar om moe, kindlief,’ antwoordde hij, met zacht verwijt. ‘Waarom
antwoordde je niet kalm, en waar diende het voor dat je zoo driftig wegliept? Je hadt
de geheele zaak gerust aan mij kunnen overlaten. Ik zou er je wel doorgeholpen
hebben.’
‘Maar als je ook eens wist hoe moe er mij mee plaagt,’ barstte Dora opnieuw uit.
‘Zij meent dat wij overal welkom zijn. Zij is niet als burgermeisje geboren en weet
niet wat dat tegenover de aristocratie beteekent.’
‘Ik bedacht zoo even,’ zeide Maurits, ‘dat het wel eens waar kon zijn wat moe
zeide. 't Is heel waarschijnlijk dat Betsy er zijn zal. Als zij zelf je vriendschap weer
eens zocht, Dora.....’
‘Dan zal ik om haar denken.’
‘Juist,’ zeide hij tevreden. ‘En je moet ook niet vergeten dat je er jezelf veel
onaangenaamheden door bespaart. Je begrijpt,’ voegde hij er bij, naar buiten ziende,
‘dat ik er anders niet zooveel om zou geven.’
Zij zag haastig op.
‘Je hebt den geheelen dag op het kantoor gezeten en nu houd ik je waarlijk nog
langer vast. Hoe zelfzuchtig van me! Je hadt het moeten zeggen, Maurits,’ en zij zag
hem ernstig aan, ‘kun je mij niet leeren altijd zoo kalm en lief te zijn als jij?’
‘Kun jij mij niet leeren een ander altijd zoo in te pakken?’ vroeg hij schertsend.
‘Adieu, kind! nu je mij wegjaagt, zal ik ook maar gaan.’
Zij drukte innig zijne hand en geen woorden hadden haar liefde en berouw beter
kunnen uitdrukken.
De Dijkstraat was een afgelegen, stille straat. De wei-
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nige menschen, die Maurits voorbijging, terwijl zij aan de deur hunner winkels een
luchtje schepten, kenden hem allen en wisselden een groet met hem, evenwel zonder
die gemeenzaamheid, welke zij gewoon waren onder elkander te gebruiken; want
Maurits Volkertsma behoorde in het geheel niet - en zijne familie slechts half tot hun
kring. Maurits ging verscheidene dwarsstraten voorbij, welke dieper de stad invoerden.
Door de voorjaarsverkoopingen was het nu druk op het kantoor en hij smachtte naar
een wandeling.
Er zijn oogenblikken in het leven, wanneer het ons te eng is op onze kamer, die
slechts uitzicht geeft op een reusachtig bord met: TABAK - SNUIF - SIGAREN, of op
een vuil papier achter een venster, vermeldende dat er olie en traan te koop is. En
als wij naar dien drang luisteren en, buiten gekomen, een vergezicht rondom en het
blauwe hemelgewelf boven ons hebben, dan wordt ons de last, die straks zoo zwaar
nog drukte, met iederen voetstap lichter. Kleingeestige gedachten, die ons in de stad
niet kleingeestig voorkwamen, wijken voor iets beters; verhevener voorstellingen
en denkbeelden stemmen ons hooger; wij gevoelen ons welgemoed, tevreden; en
thuis komende, zien wij moediger de zorgen in de oogen.
Maar daartoe moeten wij alleen zijn. Neem geen kennis mee, die u, niet voor de
eerste maal, zal willen overtuigen dat hij wel door zijn laatste examen zou gekomen
zijn, als A maar zóó gevraagd had en niet zóó, en als B niet uit zijn humeur was
geweest. En, lief lezeresje, laat geen vriendinnetje aan uw arm hangen en u inwijden
in de geheimen van haar nieuw kapsel. Waag u een enkelen keer alleen en vergeet
eens wat de menschen er van zullen zeggen.
't Was een stille, vredige avond; een avond waarop 's menschen ziel onwillekeurig
zich overgaf aan liefelijk, weemoedig gepeins. Het jonge groen geleek doorschijnend
in den glans der dalende zon; langs den kant der beschaduwde slooten bogen de
breede varens zich over
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het water. Pinksterbloemetjes spiegelden zich in het heldere nat en schenen de
woningen van nimfen en elfen. Lelietjes van dalen luidden hunne voor menschenooren
onhoorbare klokjes en vervulden de avondlucht met geur. Tusschen de donkere
stammen van een dennenbosch schoot de zon hare laatste gouden stralen en verfde
de koeien in de weide met rooden gloed. De vogel zong zijn danklied, de mensch
rustte van zijn dagwerk.
Toen Maurits de stad weer naderde, dacht hij dat de avondwind met het kantoorstof
ook veel sombere gedachten had weggeblazen, maar hij had niet veel tijd zich daar
verder over te verblijden, wijl het toenemend gewoel op den singel al zijne aandacht
trok. Equipages snorden hem voorbij. Uit de geopende vensters der villa's klonk hier
en daar pianospel. Links en rechts hoorde men stemmen. Vlak langs hem heen liepen
twee jongens, springend over boomwortels, schoppend naar steenen, grijpend naar
neerhangende takken, er onverschillig voor of zij een heer op de toonen of een dame
op den sleep trapten, en zich er weinig over bekommerend of zij al dan niet werden
verstaan; kortom, nog niet geplaagd door de gêne, waardoor volwassenen zich het
halve genot hunner wandelingen ontnemen.
‘Kijk, Wim,’ zeide een van hen met een weinig opgewekt stemmetje, terwijl hij
naar den anderen singel wees, die vol was van voetgangers en rijtuigen, ‘dáár ergens
is de Theetuin en van morgen om één uur heeft zij mij gezegd dat zij ging.’
‘Kun je niet zien of zij er bij is?’ vroeg het kleinste ventje. ‘Als wij over de brug
gingen, zouden wij haar misschien nog tegenkomen.’
‘Neen, ik durf bij al die rijtuigen niet. Laten wij maar rechtuitgaan.’
Maurits Volkertsma ging de brug over en het huis binnen, waar hij kamers had,
juist tegenover den ingang van den Theetuin. Het huisje in de Dijkstraat was reeds
klein genoeg voor al de bewoners en dus had hij een
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paar goedkoope kamers gehuurd op den singel. Hij verdiende juist genoeg om van
zijn inkomen te kunnen leven en zijne familie nu en dan in den vorm van cadeautjes
een weinig te gemoet te komen; maar al was hij schatrijk geweest, hij zou zijne ouders
niet hebben ondersteund, daar mijnheer Volkertsma zulks ten strengste afkeurde.
‘Help mij als ik te oud ben om mijzelf te helpen,’ zeide hij, als Maurits er over sprak,
‘zoolang ik kan, wil ik mijn zelf verdiend brood eten.’
De bovenkamer, die Maurits doorging, was eenvoudig gemeubileerd en deed
tweevoudigen dienst, namelijk als studeer- en eetkamer. Geen schommelstoel, chaise
longue of canapé, geen rooktafeltje of meubelgordijnen. Alles was zooals zijne
hospita het had ingericht, toen zij met groote letters verkondigde dat zij gemeubileerde
kamers verhuurde.
Maurits was er mee tevreden geweest. Alleen had hij zijne boekenkast meegebracht,
die nu door de half openstaande deur een kleine, doch uitgezochte bibliotheek te zien
gaf. De vrij wanordelijke stand der meeste boeken verried òf dat de eigenaar de
netheid juist niet als de schoonste deugd beschouwde òf dat de boeken er dikwijls
uitgenomen en weer in geplaatst werden.
Aan de andere zijde der kamer getuigde een schrijftafel vol brochures, tijdschriften
en andere lectuur dat de candidaat-notaris zich niet uitsluitend met het ‘vak’ bezighield
en verschillende groote en kleine schilderijen bewezen dat hij gevoel voor het schoone
had, hetzij in schaduwrijke boschtooneelen, liefelijken zonsondergang, huiselijke
tafereeltjes of aanvallige meisjeskopjes. Misschien waren enkele der laatsten een
weinig te veel gedecolleteerd en waren er op de boekenplanken verscheidene werken,
die men geen jonge dames in handen zou geven, ja, zelfs klonk er op die bovenkamers
wel eens een liedje, hetzij in solo of in koor, dat de afgescheiden dochter des huizes
een blos op de wangen joeg, - daar was ernst, humor, luim, schoonheidszin, maar
niets, dat een bekommerde bede kon doen rijzen
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uit het hart eener moeder - geen gesluierde of ongesluierde zonde.
Wat de kamer vooral liefelijk maakte was het uitzicht naar het Westen, hetzelfde
dat men had uit de leeskamer van Koelenhove. Maar Maurits lette nu weinig op de
in gouden gloed gehulde wolkjes of op den tooverachtigen glans, die hem bescheen.
Hij nam haastig een boek van de schrijftafel, verwisselde zijne kantoorjas tegen een
andere, wijdde eenige oogenblikken aan de beschouwing van zijn persoon in het
spiegelglas en was, na zich verzekerd te hebben dat er handschoenen in zijn jaszak
zaten, spoedig weer beneden.
De Theetuin toonde hem een verwarde mengeling van tafeltjes, lichte kleedjes,
flesschen, Jan's, theeserviezen en stoeiende kinderen. Gelijktijdig met de beide
jongens, wier gesprek hij straks onwillekeurig beluisterd had, trad hij het hek van
Koelenhove binnen.
‘Zou papa thuis zijn, jongelui?’
‘Ik denk het wel, Mijnheer,’ zeide Wim, zijn petje afnemend en Trui, die de deur
opende, bevestigde dat vermoeden. Terwijl zij wegslofte om Maurits aan te dienen,
drong er een verward gejuich van kinderstemmen tot hem door en toen hij de
studeerkamer binnenging, bleek hem tot zijne verwondering dat Betsy rustig in de
vensterbank zat en de jongens aan haar hals hingen, haar door allerlei woeste
liefkoozingen verbijsterden en als het ware onder kusjes begroeven. ‘Bets, wij dachten
dat je uit waart. Dag, lieve Bets!’
‘Stilte!’ donderde ds. Terhorn. ‘Marsch! naar de kinderkamer. Breng hen weg,
Betsy. Is me dat een leven! - Goeden avond, Volkertsma, neem mij niet kwalijk dat
ik je niet terstond zeide hoe aangenaam het mij is je te zien. Ah zoo! het Oude en
Nieuwe Geloof van Strauss meegebracht? Dat is goed. Dat is goed. Ga zitten. Is het
je nogal bevallen?’
‘Neen, hij heeft mij niet veel wijzer gemaakt,’ antwoordde Maurits, Betsy groetende
en zich afvragende
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waarom zij bloosde. ‘Ik verwachtte een bewijs voor het niet bestaan van een God,
maar dat levert hij niet.’
‘Neen, dat levert hij niet,’ herhaalde ds. Terhorn, Maurits een sigaar aanbiedende.
‘Ik heb evenwel niet uit het oog verloren,’ ging Maurits voort, ‘dat zulk een negatief
bewijs ook moeilijk te geven is. Men kan evenmin bewijzen dat de duivel niet bestaat;
het is alleen mogelijk de bewijsgronden voor zijn bestaan te vernietigen. Een negatief
bewijs is slechts de ontzenuwing van het bewijs voor het tegenovergestelde. En
bovendien - Strauss wilde afbreken, niet opbouwen. Hij valt beurtelings het
cosmologische, het theleologische en het moreele bewijs voor Gods bestaan aan en
omdat hij ons daardoor iets ontneemt zonder er iets voor in de plaats te geven, laat
hij ons onvoldaan. Zijne leer laat mij koud en met zijn universum heb ik geen vrede.’
‘Welnu, dan zul je wel genezen zijn van je onderzoekingslust,’ zeide ds. Terhorn.
‘O neen! Ik heb een vrij droog vak en maak graag ook eens met andere auteurs
kennis dan Mabé, Diephuis, en De Pinto,’ antwoordde Maurits lachend. ‘Het is een
onderhoudende en belangwekkende studie al de verschillende richtingen in de
Hervormde Kerk te leeren kennen en het atheïsme met zijne talrijke variaties trekt
mij bijzonder aan. Maar Strauss voldeed mij niet en ik denk nu over te gaan tot
Spinoza.’
‘Weet je wel dat hij vrij wat zwaarder kost geeft?’ vroeg ds. Terhorn.
‘Zoo? Wel, ik hoop er mij door te slaan. Licht bevalt hij mij beter dan Strauss, die
in mijn oog geducht eenzijdig is.’
‘Ei! Precies kan ik mij het boek niet meer herinneren. Ik heb het mij indertijd
aangeschaft, omdat een predikant nu eenmaal notitie nemen moet van alles wat er
op theologisch gebied uitkomt; maar toen ik het doorgezien had, heb ik het verder
rustig in de kast gelaten. Zulke boeken zijn gevaarlijke kost voor ons predikanten,’
en ds. Terhorn lachte.
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‘Hij heeft in geleerde afzondering gedacht en gewerkt,’ zeide Maurits, dien lach
onbeantwoord latende, ‘zonder oog te hebben voor de plaats, die de kerk in 't
maatschappelijk leven inneemt. Het ideaal der menschheid houdt hij vast, maar hij
staat niet zeker in zijne schoenen, wat hij trouwens door zijn latere “Belijdenis” ook
getoond heeft.’
‘En dus wil je nu Spinoza graag van me hebben?’
‘Ik wist niet dat het in uw bezit was,’ zeide Maurits. ‘Nu u zoo goed zijt het mij
aan te bieden, zal ik het u een paar weken ter leen verzoeken.’
‘'t Is de vertaling van Van Vloten. Laat het je niet besmetten, jongetje. Als Strauss
iets in je hart heeft afgebroken, wees dan op je hoede, want vóór je 't merkt, trekt
Spinoza op de ledige plaats een nieuw gebouw omhoog.’
‘Welnu, daar ben ik niet bang voor. Men moet onderzoeken, tot alle twijfel ophoudt,
al maakt het weten misschien minder gelukkig.’
Ds. Terhorn scheen daarover liefst niet in discussie te treden. Hij pookte het vuur
op en zeide toen: ‘Ik heb vandaag wat hoofdpijn.’
Zoo het u wellicht aangenamer is dat ik een anderen keer wat kom praten....’
opperde Maurits.
‘Volstrekt niet. Je doet me allemachtig veel plezier. Je moet weten, me dochter
heeft mij den geheelen dag al gezelschap gehouden,’ en hij wees naar Betsy, die juist
weer binnenkwam met blijmoedige liefde op haar jong gezichtje, ‘en nu ben ik blij,
dat er wat afwisseling in komt. Wij zullen eens gezellig praten.’
Juist toen ds. Terhorn zich daartoe gereedgemaakt had door zich behaaglijk in zijn
leuningstoel uit te strekken, werd de deur der studeerkamer door Clemens geopend,
die, na een haastigen groet aan Maurits, driftig op zijn vader toetrad.
‘Wat is dàt nu, papa? Gisteren geeft u mij vergunning om Betsy mee te nemen
naar het concert en nu ik uit
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de restauratie thuis kom, vind ik waarachtig een briefje van 't goede kind, dat pa
hoofdpijn heeft en zij dus maar liever thuis blijft. Moet zij dan den geheelen dag in
die duffe studeerkamer zitten? Dat kunt u toch niet willen! - Komaan, Bets, papa
heeft nu ander gezelschap en jij kunt nu ook eens genieten, nadat je den geheelen
dag voor hem opgeofferd hebt. Ben je nog niet boven? Wat talm je nu?’
Zij had niet gedacht dat Clem zóó zou durven spreken tot den man, die in haar
oog zoo groot en eerwaardig was, en ademloos hield zij den blik op ds. Terhorn
gevestigd, als vreesde zij een verschrikkelijke uitbarsting zijner verontwaardiging.
Ook Maurits had iets gehoord, dat voor hem ongewoon was, en verwachtte zeker
iets anders dan wat ds. Terhorn antwoordde, terwijl hij zonder op te zien zijn kopje
opnam: ‘Wel ja, ga maar. Ik heb nu gezelschap.’
De schuldige gevoelt geen verontwaardiging over de hem gedane aantijging en
ds. Terhorn was als vader een schuldige. Hij ergerde zich omdat een derde Clemens'
woorden had gehoord, maar zijne waardigheid handhaven kon hij niet. Hij was
schuldig en hij wist het even goed als zijn zoon; hij had het reeds geweten vóór de
tijd kwam, dat zijn zoon het hem onder het oog begon te brengen. Hij was schuldig
ook in dit oogenblik, nu hij Betsy liet heengaan zonder één woord van dank of liefde.
Had hij standvastig zijn wil doorgezet, hoe zelfzuchtig dan ook, hij zou er minder
de achting zijner kinderen door verloren hebben dan door deze laffe, karakterlooze
overgave.
Betsy was spoedig terug. Zij trad op ds. Terhorn toe en boog zich teeder over hem.
‘Pa, ik dank u wel, dat u mij laat gaan. Is het nu wat over?’
‘Kom, kom!’ riep Clemens, reeds bij de deur.
‘Ja, ik kom al.’
Zij had gehoopt op een kus of een woord van dank, -
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het meisjeshart is nog half dat van een kind, - maar ds. Terhorn had koel gezegd,
zelfs zonder even naar haar te zien: ‘Ja, adieu! Veel genoegen.’
Zij reikte Maurits de hand, zeide zonder het te bemerken juist als vroeger: ‘Dag,
Maurits!’ en richtte zich naar de deur, maar halverwegen bleef zij staan.
‘Pa,’ zeide zij met trillende stem, ‘als ik u misschien genoegen kan geven door
thuis te blijven...’
‘Thuis blijven? Wat is dat nu voor malligheid!’ vroeg ds. Terhorn, verwonderd
naar haar ziende, want hij begreep haar niet. ‘Volkertsma blijft maar een half uurtje,
zegt hij, en dus kom ik misschien ook nog,’ voegde hij er vriendelijk bij, gestreeld
door de genegenheid, die zijne dochter hem betoonde in tegenwoordigheid van een
vreemde.
‘O ja! Doe dat, pa. Ik zal naar u uitzien, hoor!’ en daar het geduld van Clemens
nu op was, trok hij haar mee.
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XII.
O! pourquoi n'ai-je pas de mère!
ALEXANDRE SOUMET.

Toen Maurits naar zijne kamers terugkeerde, schetterde de muziek uit den Theetuin
hem reeds tegen en een hem welbekend persoontje knikte hem uit het raam van zijne
kamer toe.
Naast zijne vrouw zat mijnheer Volkertsma bij het venster met saamgeknepen
lippen en gefronst voorhoofd, maar wijl zijn gelaat bijna nooit uit die plooi kwam,
maakte niemand er zich ongerust over. Zelfs kon men van hem zeggen dat hij voor
zijn doen met een zeer vergenoegd gezicht neerzag op de woelige menigte beneden.
Dora nam de honneurs waar, alle hoekjes en gaatjes doorsnuffelend om er iets te
vinden, dat haar beviel, en zoo iets was onherroepelijk voor Maurits verloren.
‘Is dit een chanteuse?’ vroeg zij met een mengeling van minachting en
bewondering, voor een bekoorlijk vrouwekopje stilstaande.
‘Neen, een phantasietje,’ antwoordde Maurits. ‘Ik werd er op verliefd, toen ik het
in een winkelraam zag liggen, en kocht het.’
‘Wanneer wordt je eens werkelijk verliefd?’
‘Och! praat er niet van,’ riep Maurits met een wanhopig gezicht. ‘Ik ben altijd
verliefd.’
‘Op wie dan?’ vroeg Dora nieuwsgierig.
‘Op allerlei schoonen. Van mijn veertiende jaar af heb
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ik iedere vier weken een ander voorwerp van aanbidding gehad.’
‘Ajakkes! ik dacht een interessante liefdesgeschiedenis te hooren.’
‘Och neen! Ik kom een meisje tegen, vind haar goddelijk en hoop haar nog eens
tegen te komen. Ongelukkig gebeurt dat gewoonlijk niet en terwijl ik dag in dag uit
naar haar loop te zoeken, zie ik weer een ander meisje, dat mij nog beter bevalt, en
zoo gaat het voort. Soms ook, als ik te weten kan komen wie mijne Dulcinéa is, blijkt
zij gewoonlijk een getrouwde vrouw, een freule of andere onbereikbare heerlijkheid
te zijn.’
‘Zoo'n arme tobbert!’ spotte mijnheer Volkertsma. ‘Alsof je het voorbeeld van je
vader niet voor oogen hadt, die zijne vrouw kreeg, al scheen zij onbereikbaar.’
‘Maar ik ben geen muziekmeester,’ wierp Maurits tegen. ‘Ik blijf op een afstand
van de jonge dames. Wat zou ik anders die vingertjes dikwijls recht zetten en vergen
dat een paar mooie oogen mij aankeken, terwijl ik iets uitlegde.’
‘Ik zou jou niet aan mijne vingers willen hebben, als je mijn meester waart,’ zeide
Dora, haar neusje optrekkende, ‘en je kunt gerust gelooven dat mijne kennissen er
ook zoo over denken.’
‘Je kennissen!’ riep Maurits. ‘Je moet Zondags eens zien hoe zij naar het orgel
kijken, als ik speel, en kom ik ze tegen, dan loeren zij altijd tersluiks naar mijne
oogen om te zien of ik ook misschien verliefd ben. Zij hopen allen op mij, maar ik
wil er geen enkele van hebben.’
‘Ei, ei!’ zeide mijnheer Volkertsma, ‘ik wist niet dat je zoo kieskeurig waart. Daar
zijn aardige kopjes bij.’
‘Het zal hem gaan als den reiger, niet waar vader?’ riep Dora.
‘Welke eigenschappen moet je vrouw wel in zich vereenigen, Maurits?’ vroeg
juffrouw Volkertsma.
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‘Vooreerst moet zij mooi zijn,’ antwoordde Maurits, op zijne vingers tellende, ‘en
lief, zacht, vroolijk.... zuinig....’
‘En muzikaal,’ viel zijn vader ernstig in.
‘En muzikaal,’ herhaalde Maurits peinzend.
De muziek begon weer en allen zwegen. Maurits leunde tegen het venster en zag
in gedachten verzonken naar den Theetuin, waar nu de lichten werden aangestoken.
Veelkleurige Venetiaansche lampen en helle réverbères verbreidden een tooverachtig
licht en hij dacht er onwillekeurig aan hoe schoon Betsy Terhorn wel wezen zou in
dien glans.
Dora's stem wekte hem na geruimen tijd uit zijne droomerijen.
‘Kom, 't is pauze.’
Hij was spoedig gereed en zag met trots naar zijne bevallige zuster, die nog een
laatsten blik in den spiegel wierp en toen aan zijn arm naar den Theetuin trippelde,
wel wetende dat twee paar oogen haar uit het bovenraam met welgevallen volgden,
dat haar broeder gelukkig was haar te mogen geleiden en dat ieder, die haar zag,
zeggen zou: ‘Daar is de mooie Dora Volkertsma weer.’
Eerst voorbij de gebouwen van de sociëteit aan weerskanten van den ingang; toen
door den duisteren buitensten kring, waar slechts enkele tafeltjes stonden, bezet door
zonderlingen, die geen vrienden hadden, noch ze zich wenschten; door minder
bevoorrechte medeminnaars, die zien wilden zonder gezien te worden; door huisvaders
met hunne eenvoudig gekleede vrouwtjes, die geen betere japon hadden en dus in
de schaduw wenschten te blijven; door een schrijver, een verslaggever misschien,
die ongestoord wilden opmerken.
Dan verder en verder, waar de tafeltjes talrijker werden en het gedruisch grooter,
en eindelijk in dien lichten kring rondom de muziektent, waar niemand zat, die niet
gekomen was om zich te vertoonen, te doen bewonderen of benijden.
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Daar waren mannen van beteekenis, van adel, van naam. Daar waren getrouwde
vrouwen, die jonge meisjes wilden schijnen, en jonge meisjes, die getrouwde vrouwen
wilden zijn. Daar kletterden sabels langs den grond, daar ruischten zijden kleederen,
daar knalden champagnekurken. Daar legerden de geesten der ijdelheid, der
zelfingenomenheid, der afgunst, der veinzerij, der behaagzucht, en zochten een prooi,
en in het midden van dien lichtkring was Betsy.
‘Zie je haar wel, Maurits?’
‘Ja, willen wij dezen kant uitgaan?’
‘Neen, wij moeten eerst de geheele laan door zijn,’ zeide Dora, die vond dat men
geen mooie japon aantrekt om in donkere zijlaantjes met een broer te loopen praten.
Zoo gingen zij dan het tafeltje voorbij, waaraan Betsy zat, in druk gesprek met
mevrouw Van Zelheim, met Walter en andere heeren. Dora en Maurits zagen hoe
haar blik op hen viel, hoe zij even opstond en over de schouders van hen, die haar
omringden, met aandacht naar hen zag. Daarop volgden aller oogen haar blik en
werden aller hoofden ontbloot. De wijze, waarop Dora groette, was onnavolgbaar
bekoorlijk.
‘Wat kijken ze je na, zus!’
‘En wat deed zij?’
‘Zij keek naar je, of zij een bijzonder knikje van je verwachtte.’
Zij liepen zwijgend verder, tot Dora aanmerkte dat zij Maurits niet vroolijk vond,
en juist dacht hij er over of zij gelijk had, toen een lieve stem hen snel deed omzien.
‘Dora! Dora! hoe blij ben ik, dat ik je zie. Mag ik een eindje met je meegaan? Nu, mijnheer Van Zelheim,’ en Betsy keerde zich naar haar cavalier als een
koninginnetje, dat naar willekeur over hare onderdanen kan beschikken, ‘u moet
maar met mijnheer Volkerstma loopen, dan ga ik met Dora voor. Kom, Dora, wij
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vooruit! Geef mij je arm. Wat zie je er goed uit! Ben je gelukkig?’
Het was wel de moeilijkste vraag, die Betsy doen kon, wilde Dora haar voornemen
getrouw blijven, maar één waarschuwende blik van Maurits was voldoende geweest
om haar kracht te geven; zij had dien geruststellend beantwoord en wandelde nu
vertellend voort.
‘Hoe heerlijk dat wij hier weer zoo loopen!’ zeide Betsy na eenigen tijd. ‘Toen ik
je voorbij zag gaan, zat ik op heete kolen, tot Van Zelheim mij gelukkig voorstelde
eens rond te wandelen en goedvond dat wij je opzochten. Jullie zijt immers
gebrouilleerd met zijne oude lui? Anders zou ik wel dadelijk naar je toegekomen
zijn.’
‘Ik ben blij dat je 't niet gedaan hebt,’ antwoordde Dora schertsend. ‘Foei! je schijnt
er maar nooit aan te denken wat je aan je stand verschuldigd bent.’
‘Neen, daar ben ik niet geschikt voor en denk er niet om,’ lachte Betsy.
‘Dan is het dubbel goed dat ik het in je plaats doe. Je moogt niet vergeten hoe je
papa over onze vriendschap denkt.’
Betsy zag Dora verschrikt aan.
‘Och, begin jij nu ook al!’ riep zij bedroefd. ‘Ik kan pa immers wel vragen of hij
het nu goedvindt. Het is niet mogelijk dat wij door zóó iets gescheiden worden, Dora.
Schreef je daarom dat je te weinig tijd hadt voor briefwisseling? Men heeft altijd
immers tijd genoeg voor hen, die men liefheeft.’
‘O ja,’ antwoordde Dora met een glimlach, ‘maar 't is voor Betsy Terhorn beter
geen brieven te krijgen van Dora Volkertsma. Je leeft in het midden van de wereld,
je hebt verplichtingen tegenover haar.’
‘Ik geef niet om de wereld,’ zeide Betsy smeekend. ‘Ik wil jou zien en spreken en
weer zoo gelukkig met je worden als vroeger. O! je weet niet hoeveel behoefte ik
heb aan zulk een vriendschap als de onze was.’
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‘Integendeel, ik weet het heel goed,’ hernam Dora zacht. ‘Ik behoef je maar hier te
zien om het te weten; maar de beste dienst, dien ik je nu bewijzen kan, is je te zeggen
dat wij geen vriendinnen meer zijn kunnen. Hoor, daar begint de muziek weer,’
voegde zij er opgewekt bij. ‘Wat klinkt zij hier flauw! Wij zijn veel te ver
doorgewandeld.’
Zij keerden om.
‘Maar hoe zal ik kunnen weten hoe het je gaat,’ vroeg Betsy, bijna schreiend.
Dora dacht even na. ‘Mocht het eens voorkomen,’ zeide zij, ‘dan zal ik mijne
briefjes voor jou aan Maurits zenden en doe jij ook zoo. 't Is onbepaald wanneer wij
elkaar iets te schrijven zullen hebben, want wij moeten het alleen doen bij huwelijken,
engagementen of dergelijke gevallen en onze adressen zijn dus onzeker, maar Maurits'
adres weten wij beiden. Hij zal wel voor onze episteltjes zorgen, daar ben ik zeker
van.’
Betsy liep zwijgend naast haar vriendinnetje voort; zij was nog in het tijdperk,
waarin vriendschap de eenige genegenheid is, die voor een vreemde het hart sneller
doet kloppen.
‘Kom, praat een beetje,’ zeide Dora vroolijk. ‘'t Is alsof wij een paar verliefden
zijn. Als er iemand bij was, zou hij ons zeker uitlachen.’
‘'t Kan mij niets schelen,’ antwoordde Betsy kortaf, maar in haar toon lag niets,
dat haar vriendinnetje zeer kon doen.
‘Geef mij nu een zoen,’ hernam Dora, stilstaande. ‘Mevrouw Van Zelheim zal je
reeds missen en daar niemand weet dat je met mij loopt, zal men misschien verkeerd
vinden dat je zoo lang met een heer wegblijft, hè?’
Het was nog juist het tweetal van vroeger: Betsy, het vertrouwende, onschuldige
kind des geluks, Dora bekend met zorg, met armoede, met al wat op aarde tranen
baart.
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‘Ik dank je voor die waarschuwing,’ zeide Betsy, Dora met innige liefde aanziende.
‘Je bent veel verstandiger dan ik.’
‘Och! ik heb alleen wat meer wereldkennis. Geef mij nu een kus, Bets. Er is hier
niemand.’
Misschien heeft Cowper gelijk, als het vrouwen geldt, waar hij zegt dat vrouwelijke
vriendschap slechts uit dwaasheid of eigenbelang voortspruit; in geen geval is dit
van toepassing op jonge meisjes.
Een oogenblik hielden zij elkaar omvat, vervuld van die liefelijke, reine
genegenheid, welke wellicht nergens heerlijker bloesems draagt dan in het nog door
geen afgunst of eerzucht bedorven meisjeshart. Jaren daarna, wanneer de vrouw
reeds lang de liefde kent en een kind aan het hart drukt, ruischt in hare ziele nog een
herinnering aan die vriendschap harer jeugd.
‘Als je mij ooit noodig hebt, Bets...’
‘Ik heb je iederen dag noodig,’ zeide Betsy hartstochtelijk. ‘Als je eens wist hoe
ik verlangd heb naar ons weerzien, hoe ik altijd aan je dacht en...’
‘Iederen dag!’ lachte Dora. ‘Sla er je dan maar alleen door. Dat zou mij te druk
worden. Nu, denk soms aan mij, hoor!’
Toen zij zich weer bij de heeren gevoegd hadden, braken Dora en Maurits iedere
stilte af en vulden iedere leemte in het gesprek aan.
Bij het hek scheidden zij en het was Betsy of Maurits met zijn statigen groet den
afstand tusschen Dora en haar nog wilde vergrooten.
Ds. Terhorn had woord gehouden en was na de pauze getuige geweest van den
opgang, dien zijne dochter maakte. Daarop had hij de Van Zelheim's mee te soupeeren
gevraagd en nu geleidde hij hen naar het rijtuig.
Clemens was nog binnen bij Betsy. Hij had hare gloeiende wangen tusschen zijne
handen en zag haar
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in de lieve oogen, die schitterden van opgewondenheid.
‘Bets, je houdt je prachtig. Nog een paar dagen zoo en hij vraagt je. Ik kan je niet
zeggen hoeveel plezier ik er van hebben zal, als hij een blauwtje krijgt. Je bent de
aardigste meid, die er leeft. Dag mijn mooi, coquet zusje! Goeden nacht!’
Weg was hij en zij staarde hem verschrikt na.
‘Mijn mooi, coquet zusje!’ Dat zeide hij.
Zij, Betsy Terhorn, die soms meende een geliefd kind te zijn van haar God, zij,
die soms hoopte goed te zijn, zij coquet?
Als in een droom zeide zij ds. Terhorn goedennacht, ging naar boven en viel op
een stoel neer, overstelpt door gedachten.
Ja, zij was coquet geweest. Of was het geen coquetterie zijne genegenheid aan te
wakkeren, alleen omdat zij hare ijdelheid streelde! Zij was niet voornemens haar te
beantwoorden. De bewondering van een man was slechts bekoorlijk voor haar
geweest, omdat zij nieuw was. Zij had met Walter Van Zelheim gespeeld, zich met
hem vermaakt, niet met eenig boos opzet, maar onnadenkend en roekeloos.
‘Nog een paar dagen zoo en hij vraagt je.’
O! dàt had zij niet bedoeld: dááraan had zij niet gedacht. Had niemand haar dan
lief genoeg gehad om haar te waarschuwen, terwijl zij voortdartelde langs den
afgrond! Zag dan de wereld met welgevallen dat een medemensch struikelt en valt!
Misschien zouden zij haar verachten, allen die haar laaghartig spel hadden
gadegeslagen, tot Dora en Maurits toe... Maar neen, had één van die beiden er iets
van bemerkt, Dora zou er over gesproken hebben. Godlof! hij wist het niet.
Zij gevoelde zich als ontwaakt uit een droom; gered uit de kolk, waarin zoo
menigeen wegzinkt.
Zij zag nu haar hart, verduisterd door ijdelheid en behaagzucht, terwijl zij straks
nog zonder schaamte de
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vriendelijke, streelende woorden had aangehoord, die ieder haar als om strijd
toevoegde.
‘Moesje, waarom zijt u toch heengegaan!’ barstte zij plotseling uit en snikkend
wierp zij zich op de knieën en schreide lang en bitter.
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XIII.
For I am weary
Of the bewildering masquerade of Life.
LONGFELLOW.

‘Pa, mag ik eens wat zeggen?’
‘Welnu?’
‘Ik hoop dat dit de laatste is,’ zeide Betsy met de verlegenheid, kinderen en jonge
meisjes eigen, als zij vreezen iets te zeggen, wat gek gevonden zal worden.
‘De laatste visite?’ vroeg ds. Terhorn, terwijl hij een geurige manilla uit zijn
sigarenkoker nam. ‘Wel, ik denk dat het pas een begin is.’
‘Nu, dan wacht mij nog menig vervelend uurtje,’ zeide Betsy, naar buiten ziende.
‘Hoe is het mogelijk!’ riep ds. Terhorn hoofdschuddend uit.
‘Ja, eerst vond ik het wel aardig, zoowel van de oude kennissen als van haar, die
zeiden kennis te komen maken; maar op den duur wordt het vervelend.’
‘Maar wàt vindt je dan vervelend, kind?’
‘'k Weet het zelf niet recht,’ antwoordde zij, terwijl zij achteloos de bladen van
een boek, dat op haar schoot lag, door hare vingers liet glijden, ‘maar zij komen en
gaan en niemand bijna verovert een plaatsje in mijn hart. In plaats van menschen,
die hartelijk en gezellig kennis komen maken, zijn het soldaatjes in uniform,
exerceerende op het commando van de vrouwelijke generaal: de mode, en handelend
in een bepaald aantal tempo's. Zij
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maken dezelfde entrée de chambre en dezelfde buiging; bij het komen en gaan
gebruiken zij bijna dezelfde uitdrukkingen en zij zijn naar dezelfde mode gekleed.’
‘Maar doe jij dan niet hetzelfde?’
‘Ja, zeker. Ik wijt het aan de meisjes ook niet, pa. Zij volgen eenvoudig de
gewoonte, omdat zij den moed niet hebben er mee te breken, maar ik wou dat er
iemand was, die dat durfde.’
‘Ik hoop niet dat jij je daartoe geroepen voelt,’ zeide ds. Terhorn, zijn hoed
opstrijkende.
‘Zeker zal ik mij eenmaal vrijmaken van een gedeelte dier dwaasheden,’ gaf Betsy
ten antwoord, als had zij reeds meermalen over dat onderwerp gedacht. ‘Het geheele
visitestelsel bij voorbeeld stuit mij ontzaglijk tegen de borst als een school voor
onoprechtheid en onnatuurlijkheid, maar ik ben nu mijn eigen meesteres nog niet.’
‘Als je dat maar begrijpt. Zoolang ik baas ben moet je iedere verschuldigde visite
maken.’
‘Ja,’ hernam Betsy met pijnlijke scherts, ‘en ik zal meepraten van “afdoeners” en
“botjesvangen” en zoo voort, door welke uitdrukkingen visitemakende menschen
het groote genoegen te kennen geven, waarmee zij hunne vrienden gaan bezoeken.
O pa, wat kan er voor genot zijn in dat spreken over koetjes en kalfjes met ieder, die
je kamer verkiest binnen te treden! Men moet heel ijdel, heel onbeduidend... of heel
gelukkig zijn om het welkom van harte over de lippen te laten komen.’
‘Ik geloof dat ik geen dier hoedanigheden op mij kan toepassen,’ zeide ds. Terhorn,
zich voor den spiegel omdraaiende, ‘en toch is het mij een genoegen...’
‘Maar ik bedoel meisjes, pa,’ antwoordde Betsy haastig. ‘Heeren hebben doorgaans
wel een onderwerp te bespreken, dat gedachtenwisseling waard is; maar wat voor
belang stel ik er in dat Lize Van Gispen valsch
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haar heeft gekocht, dat Nora Holtman hare japons uit Parijs laat komen en dergelijke
dingen meer. En dat er niet veel beters verteld wordt is ook alweer niet de schuld
van de meisjes, maar van de wijze waarop zij elkaar bezoeken. Meisjes hebben ter
bespreking onderwerpen genoeg, die haar na aan 't harte liggen, maar geen politiek
of dergelijke zaken, die niemand persoonlijk betreffen; een man kan uren spreken
zonder iemand een blik in zijne ziel te gunnen, maar een vrouw, een meisje vooral,
legt in een gesprek, dat hare belangstelling gaande maakt, spoedig een deel van haar
hart bloot en daarom uit zij zich niet in een kring van bezoekers, waar niets tot
vertrouwelijkheid lokt en zich zoo spoedig een mondje tot een spotlach plooit. Vanzelf
beginnen dan die onbeteekenende gesprekken. Zie daarentegen twee meisjes den
avond bij elkaar doorbrengen of op een wandeling, en luister eens hoeveel goeds en
degelijks er dan besproken wordt.’
‘'t Is het beste dat je in een klooster gaat,’ zeide ds. Terhorn knorrig. ‘Dat is de
eenige geschikte plaats voor een menschenhaatster.’
Betsy zag teleurgesteld naar hem op. Zij had gemeend dat wat zij zeide
ontegenzeglijk waar was en wijl zij zich verwonderde, dat het niemand vóór haar
gehinderd had, zooals het wel scheen, was zij er over begonnen om, gelijk zij hoopte,
door haar vader op iets gewezen te worden, waarvoor zij vreesde blind te zijn geweest.
Maar ds. Terhorn scheen zich die moeite niet te willen geven.
‘Neen, pa, ik haat de menschen niet en durf zelfs het tegendeel beweren, maar ik
haat het algemeen gebrek aan natuurlijkheid. De ware wellevendheid maakt het leven
aangenaam en zou een zegen voor de maatschappij zijn, zoo zij niet in aperij
ontaardde. Dat een jong meisje graag eens uitgaat is natuurlijk: de een is mooi en
wil gezien worden; een tweede wil zich eens in hare nieuwe japon vertoonen; een
derde hoopt den heer te ontmoeten,
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die haar op het laatste bal het hof maakte; een vierde heeft een onaangenaam tehuis
en zoo voort, alle vergeeflijke drijfveeren. Maar de meesten doen 't, omdat zij het
niet durven laten en dat kan niet genoeg afgekeurd worden, want het onvermijdelijk
gevolg er van is dat men onoprecht wordt. Bijna niemand gaat met een gevoel van
ware vriendschap een bezoek afleggen, wat toch zeker de oorspronkelijke bedoeling
is geweest. Hoe weinig vriendelijke, welmeenende harten kloppen er in de borst dier
fraaie modepopjes, die dag in dag uit ons huis binnenstroomen!’
‘Je moet voorlezingen gaan houden over dat chapiter,’ zeide ds. Terhorn schamper.
‘Er is zeker geen enkel meisje onder, dat in je smaak valt!’
‘Verscheidene, pa,’ antwoordde Betsy, bedroefd over zijn toon. Had hij dan geen
ander antwoord!
Maar stil! daar viel haar iets in. Misschien was er nu gelegenheid over Dora te
spreken, misschien zou zij pa's toestemming kunnen verkrijgen tot de hernieuwing
der oude vriendschap.
‘Ten eerste Dora Volkertsma,’ zeide zij.
‘Wie?!’
‘Dora Volkertsma; ik heb haar gisteren gesproken,’ antwoordde Betsy met
afnemende hoop.
‘Is die malle vriendschap dan nòg niet uit? Je zult nog maken dat andere dames
den neus voor je optrekken. Ik verbied je nu eens voor al haar weer te ontmoeten,
hoor!’
Zij zag naar hem op. Zijn gelaat was de barometer van haar geluk; het stond op
storm.
‘Maar pa, wij houden zooveel van elkaar,’ waagde zij nog te zeggen.
‘Onzin. Ben je eenmaal je eigen meesteres, dan kun je doen wat je verkiest, maar
nu ben ik nog baas en daarmee uit. Ik ga wandelen,’ en ds. Terhorn verliet met een
boos gezicht de kamer en keek nog boozer, toen hij voorbij het raam ging.
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Betsy bleef alleen.
De hoop, die zij gevoed had, was vernietigd. Waarom? Pa gaf nooit rekenschap
van zijn ja of neen. Hij had ‘neen’ gezegd, daarbij zou het blijven en zij was voor
altijd van Dora gescheiden.... Neen, niet voor altijd, want als zij eenmaal getrouwd
zou zijn.....
Getrouwd! Dat woord bracht al het gebeurde van gisteren haar weer voor den
geest, nadat zij het een oogenblik had kunnen vergeten door de drukte, die bezoek
meebrengt. De bleekheid van haar gelaat en het ontbreken van den glans, die anders
zoo zelden in hare oogen gemist werd, toonden genoeg welk een onrustigen nacht
zij had doorgebracht, vol zelfverwijt en tranen.
Op hare knieën lag een boek, dat Walter haar dien morgen volgens afspraak
gezonden had. Het titelblad droeg zijn naam: W.V.P. Van Zelheim, 16 Mei 1868.
Wat had hij het reeds lang! Het bleek wel waarheid te zijn wat hij haar gezegd had
over zijne behoefte alles om zich heen netjes te zien. Het boek, de omslag, de naam,
alles was even proper.
Terwijl zij op de letters staarde, dacht zij er onrustig over hoe zij hem zou kunnen
doen gevoelen dat zij niets bedoeld had met hare schertsende aanmoediging; dat zij
niet gewenscht had hem te zien, doch slechts door hem gezien te worden, wanneer
zij aan het venster gekomen was, als zij den hoefslag van zijn paard had hooren
naderen, en dat zij zich slechts vermaakt had met zijne hulde, als zij hem vriendelijk
dankte voor iederen kleinen dienst. Hoe kon zij het hem doen gevoelen en wanneer?
Het was niet waarschijnlijk dat zij hem heden nog zou zien of spreken, hij zou dus
nog een ganschen, langen dag in hare liefde gelooven! En als eindelijk de gelegenheid
kwam, hoe moeielijk zou het haar dan vallen koel en teruggetrokken te zijn, daar zij
tot dusver zoo ongedwongen mogelijk geweest was. Maar.... ‘Binnen een paar dagen
vraagt hij je,’ had Clem gezegd en al wat in hare macht was moest zij doen om dat
te beletten. Zij
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had gezondigd en om alles ter wereld wilde zij niet dat hij daarvoor zou boeten. Zij
had niets tegen hem, ten minste niets van belang; hij was een onderhoudend prater
en een aangenaam cavalier; zij was hem niet ongenegen, maar zijne vrouw worden.....
nimmer! Wenschte hij haar tot vrouw? Zoo het eens reeds te laat en zijne liefde te
diep geworteld ware!.... Moest zij dan voort op den hellenden weg, dien zij
onbedachtzaam was ingeslagen? Wie weet of hij haar niet van den eersten dag reeds
had bemind!
Ieder oogenblik, dat nutteloos verstreek, scheen haar een eindeloos uitstel, terwijl
zij daar zat met saamgevouwen handen en den droeven blik naar de blauwe lucht
gewend.
Maar misschien maakte zij zich noodeloos bekommerd. Een paar weken van
aanmoediging konden hem immers geen zekerheid geven. Door hem voortaan te
ontwijken, zou zij de genegenheid, die waarschijnlijk nog te gering was om zonder
nieuw voedsel van langen duur te zijn, geheel uitblusschen.
Daar kwam een der meiden van Nieuw Zuilenstein het tuinpad op met een grooten
bouquet in de hand en eenige oogenblikken later trad Jans er mede binnen en voegde
er een uitnoodiging voor dien avond bij.
Betsy liet beleefd bedanken en toen de deur achter de dienstbode dicht was,
helderde haar bedroefd gezichtje op. De dag was niet voorbijgegaan zonder dat Walter
kon vermoeden wat er in haar hart omging. Had zij slechts iederen dag zulk een
ongezochte gelegenheid het hem duidelijk te maken! Ja, dan zou alles nog
terechtkomen.
‘Gisteren nog zoo blij met zijne hulde,’ zeide zij met een treurigen glimlach, ‘en
nu reeds biddende om het einde er van. Maar 't is beter zóó. Gisteren blind, nu ziende.’
Zij keek weer in het boek, evenwel zonder te lezen. Meer dan het eerste blad had
zij nog niet omgeslagen.
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Negen van de tien malen dat een meisje een boek ter leen krijgt van een heer, die
haar bijzondere beleefdheden bewezen heeft, doorbladert zij het bij de ontvangst.
Immers.... het kan zijn.... - wie weet het? - .... dat een onderstreept woord of ander
teeken antwoord geeft op de in stilte zoo vaak herhaalde vraag.
Betsy deed het niet. Zij dacht er niet aan.
Zij ontwaakte uit haar gepeins door ds. Terhorn en Clemens, die druk pratende
langs het venster gingen en er beiden zeer verstoord uitzagen.
Zij kwamen door de gang en hunne stemmen werden onhoorbaar, toen de deur
der studeerkamer achter hen gesloten was.
Het gebeurde niet dikwijls dat ds. Terhorn en zijn zoon te zamen den langen
straatweg afwandelden en Betsy wist er nu slechts één aanleiding voor te bedenken,
namelijk dat Clem weer te groote verteringen had gemaakt. Maar dat verontrustte
haar niet. Weinige dagen geleden waren er hooge woorden gevallen over hetzelfde
onderwerp en toen zij Clemens daarop zacht vermaand had die niet weer uit te lokken,
was zijn antwoord geweest: ‘Wel, zusje, ik zou wel driemaal zooveel kunnen verteren
zonder dat het den ouden heer hinderen zou. Geloof mij, 't is niets dan comedie. Pa's
kas kan een stootje velen,’ en toen had zij alle verdere zorgen op dat punt van zich
afgezet.
Had zij nu evenwel in de studeerkamer kunnen zijn, zij zou evenals Clemens met
verschrikten blik op het papier hebben gestaard, dat ds. Terhorn met een slag op de
tafel legde, terwijl hij driftig en met nadruk zeide: ‘Ziehier me inkomsten en dáár
ligt de raming van me uitgaven. Het grootste inkomen kan men gemakkelijk opmaken,
als men niet rekent. Kun jij dat tekort aanvullen? Je hebt het gemaakt.’
‘Kan ik het helpen!’ zeide Clemens, de schouders ophalende, ofschoon zijn ietwat
bleek gelaat verried dat die onverschilligheid slechts geveinsd was. ‘Zoo u mij,
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vóór ik ging studeeren, een blik hadt laten slaan in den staat van uw vermogen, had
ik met oordeel kunnen handelen.’
‘Je waart een aap van een jongen,’ antwoordde ds. Terhorn, nog minder zichzelf
meester, nu men hem de schuld gaf. ‘Wat hadt jij te maken met de geldzaken van je
vader! Ik gaf je een som voor je genoegen alleen zooals weinig vaders geven. Je hadt
er van kunnen overhouden. Voor de rest ging me inkomen je niet aan.’
‘Die som zou voldoende geweest zijn, zoo u mij niet als een aap van een jongen
beschouwd hadt,’ hernam Clemens verbitterd. ‘Maar al hadt u haar verdubbeld, ik
en iedere student, die weet dat zijn vader rijk is en onbekend blijft met de
uitgestrektheid van dien rijkdom, zou altijd meer verteerd hebben. De
verbeeldingskracht brengt er het hare toe bij om zulke onbekende schatten tot in het
oneindige te vergrooten. Het valt mij allemachtig tegen,’ voegde hij er bij, naar de
lijst der inkomsten ziende.
‘Mij dunkt, het is een aardig sommetje,’ zeide ds. Terhorn, het blad opnemende,
‘maar ieder jaar is het reeds kleiner geworden. Dat ik telkens iets van het kapitaal
nemen moest om het tekort in de uitgaven te dekken maakte ook de inkomsten kleiner,
en als het nu waar is wat je mij zegt, dat Bergers en Compagnie op den loop zijn,
God in den hemel! wat moet er dan van ons worden,’ en ds. Terhorn sloeg wanhopig
de handen voor het gelaat.
‘Koelenhove is er nog.’
‘Maar er zijn ook schulden. Zie eens hoeveel er in het verloopen jaar voor jou
rekening staat.’
‘Dat komt er niet op aan,’ zeide Clemens norsch. ‘'t Is waarachtig reeds Juni. Wie
denkt er nu nog over verteringen van een vorig jaar!’
‘Hij, die zulke verteringen nog niet betaald heeft,’ bulderde ds. Terhorn. ‘Het
verloopen jaar is voor mij niet voorbij en voor jou ook niet. Dit zijn posten, die voor
jou rekening staan. Wie moet die betalen?’ en hij
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sloeg met zulk een kracht tegen het papier in zijne hand, dat het scheurde.
‘U, natuurlijk,’ antwoordde Clemens koeltjes, terwijl hij een andere sigaar opstak,
‘ten minste als u een eerlijk man zijt!’
Ds. Terhorn beefde van toorn.
‘Kwajongen!’ riep hij uit, dreigend tegenover Clemens staande, ‘je besteelt mij
en je broers en zuster en dan kom je nog hier om je eerbiedwaardigen vader te ergeren
en te hoonen.’
Clemens legde zich op zijn gemak in een stoel met zijn beenen wijd uitgestrekt
en kalm den rook van zijne sigaar nastarende, dien hij met oplettendheid uitblies.
‘Bedaar een beetje, papa. De meiden zouden u kunnen hooren. Er is niets te
veranderen aan gemaakte verteringen door driftig worden en schreeuwen. 't Eenige,
wat wij doen kunnen, is ze betalen en aangezien daar vooreerst niet veel kans op is,
moeten wij ons best doen er iets op te vinden. Anders komt dat nooit terecht,’ en hij
wees achteloos met zijne sigaar naar het papier.
‘Dan moet er bezuinigd worden,’ zeide ds. Terhorn, ‘en hoe kan ik dat nog doen!
Leef ik niet matig en spaarzaam van mijne jeugd af....’
‘Onzin, papa; zoo goed als ik, drinkt u graag uw glaasje fijnen wijn, rookt manilla's
en kleedt u in het fijnste laken, dat Baalman verkoopt. Wij leven weelderig, u en ik
en de geheele familie Terhorn. Het kan ook niet anders; onze positie brengt het mee.’
‘Ja, mijne positie, maar....’
‘De mijne evengoed.’
‘Maar jij hebt het tekort helpen maken en dus moet jij er ook voor boeten,’ zeide
ds. Terhorn. ‘Het eenige, wat er voorloopig gedaan kan worden, is dat jij in huis
komt wonen.’
Clemens barstte in lachen uit.
‘Nu nog mooier!’ zeide hij schamper. ‘Denk toch aan de menschen, papa.’
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‘Wat dan?’
‘Waarom dadelijk gedacht aan dat achterbuurtsche bezuinigen?’ antwoordde
Clemens, opstaande en de kamer op en neer loopend. ‘Hebt u niet een dochter, die
aan iederen vinger een man kan krijgen, tot den meest gefortuneerden toe! Ik heb
vrienden genoeg. Geef één royale partij in de soos, dan is Betsy geëngageerd met
een rijken hans en ons krediet blijft zooals het is.’
‘Dat komt voor een predikant niet te pas,’ zuchtte ds. Terhorn.
‘Nu, een buitenpartij dan,’ antwoordde Clemens ongeduldig.
Ds. Terhorn staarde eenige oogenblikken peinzend op het papier, dat hij nog
werktuiglijk vergeleek met het andere.
‘Is er niet iets aan de hand?’ vroeg hij zonder op te zien.
‘Dat ik weet niet.’
‘Ik dacht,’ zeide ds. Terhorn, nog naar het papier ziende, ‘dat Van Zelheim haar
het hof maakte. Hij komt hier in den laatsten tijd veel meer dan vroeger en zij heeft
nu een boek van hem ter leen, zooals ik straks zag. Ook bewoog zij hemel en aarde
om naar Nieuw Zuilenstein te gaan, toen ik verhinderd was door hoofdpijn.’
Clemens staakte zijne wandeling en zag van de plaats, waar hij stond, zijn vader
doordringend aan.
‘En al was dat zoo, papa, zoudt u dan uw dochter willen geven aan Walter Van
Zelheim?’
‘Waarom niet?’ antwoordde ds. Terhorn, den straatweg opziende, als zag hij daar
iets bijzonder belangrijks. ‘Goede gunst, hij holt een beetje door dik en dun, hij
amuseert zich misschien met een chanteuse of koopt cadeautjes voor mooie actricetjes,
maar die wilde haren gaan er immers wel uit. In den tegenwoordigen tijd mag men
op zedelijk gedrag zoo nauw niet zien. Voor de rest is hij de beste partij uit Z.’

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

158
Clemens stond vlak voor ds. Terhorn; voor het eerst verloor hij zijne bedaardheid.
‘Hij is een bon-vivant, papa. Hij is....’
‘O, dan is hij juist wat jij ben,’ zeide ds. Terhorn sarrend.
‘Mijne vrienden denken anders over mij,’ antwoordde Clemens fier. ‘Ik ben
verkwistend, lichtzinnig, al wat u wilt, maar nooit heb ik uit het oog verloren wat ik
mijn naam en familie verschuldigd ben. Waar ik genoemd word, tot in de geringste
standen toe, is het met een glimlach misschien, niet met minachting. Maar vraag naar
Walter Van Zelheim en iedere keukenmeid zal veelbeteekenend hare vriendinnen
aanzien en iedere dame du demi-monde zal u kunnen zeggen wie hij is.’
‘Wat niet weet, wat niet deert,’ zeide ds. Terhorn luchtig. ‘Betsy weet daar niets
van.’
‘Neen, maar u weet het, haar vader. Gelukkig is er nog geen quaestie van
genegenheid tusschen hem en Betsy. Zij amuseert zich met hem en Van Zelheim
heeft zich nog nooit langer dan zes weken door eenig vrouwelijk wezen aangetrokken
gevoeld.’
Ds. Terhorn zag op; blijkbaar speet hem dat nieuws.
‘Maar zij is geen meisje om een voorbijgaande liefde op te wekken, zelfs bij een
papillon als Van Zelheim,’ zeide hij, zich vasthoudende aan die laatste mogelijkheid.
‘Neen, waarachtig niet!’ antwoordde Clemens uit den grond van zijn hart.
‘Wij zouden alles kunnen doen om het tot een engagement te brengen,’ wierp ds.
Terhorn op. ‘Jij vooral hebt het in je macht, daar Betsy je haar vertrouwen schenkt.’
‘Ik zal alles doen om het te beletten,’ zeide Clemens vastberaden.
Ds. Terhorn had dit verwacht; uiterlijk geheel kalm, antwoordde hij op denzelfden
vasten toon: ‘Dan moeten wij bezuinigen en het begin is dat jij tegen Augustus je
kamers opzegt.’
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Hij had goed gemikt. Hij kende het zwakke punt in het karakter van zijn zoon; het
ophouden van naam en fatsoen was voor Clemens Terhorn bijna een levensdoel.
‘Maar er zijn immers nog andere partijen,’ antwoordde hij onrustig. ‘Daar heb je
De Casmare bij voorbeeld. Gisteravond maakte hij haar bepaald het hof.’
‘Ei wat! Hij heeft niet de helft van den rijkdom der Van Zelheims. Er zijn zes
kinderen. Walter heeft zijn vaders versterf reeds.’
‘Maar de Casmare is een eerlijk man.’
‘Dwaasheid! Van Zelheim is ook een beste jongen. Ik laat het aan jou over. Wil
je haar al niet overhalen, neem haar dan ten minste niet tegen hem in. Kun je haar
niet eens polsen?’
‘Neen, ik bemoei er mij niet mee,’ zeide Clemens norsch, een stoel
omverschoppende, die hem in den weg stond. ‘Doe wat u goeddunkt. Het komt voor
uwe rekening, niet voor de mijne. Ik ben haar vader niet,’ en met een slag viel de
deur achter hem dicht.
Betsy zag hem voorbij het venster gaan en meenende dat hij ontstemd zou zijn,
als gewoonlijk na zijne gesprekken met dr. Terhorn, klopte zij hem niet in.
Hij zag even op, knikte haastig en liep door. De teedere, bezorgde blik, waarmee
zij naar hem gezien had, bleef hem voor den geest, terwijl hij naar huis wandelde.
Die vriendelijke oogen vervolgden hem overal. Zij zaten tusschen de struiken, in het
zand voor zijne voeten, in de wolken boven hem, tusschen het golvende graan; en
het was hem of zij hem telkens zeiden dat zij voor hem wel zwaarder offers zou
willen brengen dan het verwisselen van gehuurde kamers tegen die in het ouderlijk
huis.
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XIV.
No other words than these he said.
But they were like a funeral wail;
My life was ended, my heart was dead.
LONGFELLOW.

Koelenhove lag in kalme middagrust. Aan de zonzijde waren de jaloezieën alle
neergelaten of slechts ten halve opgetrokken. Het venster van de leeskamer alleen
was minder beschermd, en de donkerroode meubelgordijnen zouden zeker tegen den
avond bleeker blosje vertoonen dan nu.
Voor hem, die op den straatweg zijn paard tot sneller draf aanzette, scheen het
huis als uitgestorven. Toch had zich op het geluid van den naderenden hoefslag
iemand aan het venster vertoond en zich daarop achter het gordijn verborgen; toch
was een blanke hand van buiten zichtbaar, die zenuwachtig het zware damast
vasthield; toch zou het koeltje, dat verkwikkend langs het gelaat van den ruiter streek,
hem hebben kunnen verhalen van blonde lokken, waarmede het zoo even ongestoord
speelde. Maar de ruiter zag niets, hoe hij ook tuurde en zocht, hoezeer hij ook den
stap van zijn paard vertraagde.
En achter het gordijn klopte Betsy's hart luider en luider. Zou hij het hek inrijden?
Hoe onderzoekend keek hij naar het raam, waar zij stond, en naar de bovenvensters,
als vroeg hij zich af waar hare kamer was, - waar hij haar zoeken moest!
Nu was hij vlak bij het hek,... zij haalde nauwelijks
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adem. Als hij kwam, moest hij den teugel links trekken, nu!
Het paard stapte door, knikkend met den fijnen kop, bezweet en beschuimd door
den snellen rit.
Nu was hij recht tegenover het venster, waar zij stond. Hoe tuurde hij naar binnen
over het kreupelhout heen... Maar hij kon haar niet zien. Onmogelijk. Toch verborg
zij zich nog dieper en toen trad zij meer naar voren en zag hem met ingehouden adem
na. Zij hoorde den fellen slag van een karwats, een kort gehinnik als van pijn, en het
paard schoot met een sprong voorwaarts en was in een oogwenk met zijn berijder
uit het gezicht.
Een zucht van verlichting steeg uit hare borst. Zij ging de gezellige leeskamer uit
en begaf zich naar de eetkamer, waar op dit uur niemand kwam dan de juf of de
meiden. 't Was hier veiliger dan voor het venster van de leeskamer, waar ook
doorgaans nog ontvangen werd, wanneer de visites niet al te deftig waren. Zoo Walter
dus toch nog mocht komen, hetzij met Clem, hetzij met de eene of andere boodschap
van zijne familie, - hoeveel voorwendsels had hij in de laatste dagen niet voor zijne
bezoeken gehad en dikwijls ook geen voorwendsel! - behoefde zij hem niet te
ontvangen. Gisteren op den receptiedag was hij weer met Clem meegekomen, maar
hoofdpijn, die meisjeskwaal, bezocht ook Betsy soms en ditmaal was het een welkome
bezoekster, daar zij er door ontslagen werd van haar plicht te recipieeren. Zij had
hem gisteren zien voorbijrijden, juist als heden, maar hij had haar niet kunnen zien
O! langzamerhand zou hij het wel begrijpen, dat zij niets bedoeld had met hare
aanmoediging; dat hare duidelijk betoonde voorkeur een gril geweest was en dat zij
zijn gezelschap niet hooger schatte dan dat van andere heeren. Hij zou.... o misschien
zou hij haar niet meer achten!
Een pijnlijke blos kleurde hare wangen, terwijl zij haar naaiwerk kreeg en voor
het venster ging zitten achter de neergelaten jaloezieën.
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Neen, dat niet; dat zou zij niet verdienen. Zij was gestruikeld, maar had den steen
niet vermoed, die haar struikelen deed. Had zij dien gezien, zij zou uitgeweken zijn....
Wat had haar zoo verblind? Was het die snelle overgang, welke haar gemaakt had
van een schoolmeisje tot een koningin der gezelschappen! Was het dat zich plotseling
aan haar opdringend bewustzijn geweest, dat zij schoon was en dat die schoonheid
haar bevoorrechtte boven velen en haar een schepter gaf, waarmede zij naar willekeur
regeeren kon? Hadden niet al die bewonderende blikken haar in hare verbeelding
hooger en hooger verheven, tot zij zich eindelijk op een troon gewaand had, vanwaar
zij glimlachend had neergezien op den man, die haar voor zich begeerde! Hadden
niet ijdelheid en behaagzucht, haar voor weinig tijds bijna nog onbekend, plotseling
haar hart ingenomen en haar medegesleept in den stroom, waarin zoo menig jong
hart ondergaat?
Voor haar was een oogenblik gekomen, waarin zij zichzelf halt had toegeroepen.
Het woord coquette had haar doen ontwaken. Zij had haar vijand onder de oogen
gezien, hem herkend, bestreden en verjaagd. Maar de geringste misslag brengt zijne
straf mede. Betsy wist en gevoelde het reeds. Ieder bewijs van belangstelling, ieder
teeken, dat hij nog niet vergeten had, was haar een zwaard door de ziel. Zij vroeg
zich af wanneer dat alles voorbij en zij weer even vroolijk zou kunnen zijn als
voorheen. Zeker niet zoolang Walter nog iederen dag langs Koelenhove reed en
mevrouw Van Zelheim haar bouquetten zond. Als dat alles voorbij was, zou zij eerst
weer ruimer ademhalen; dan zou zij beter, edeler kunnen worden dan zij tot nu toe
was. 't Scheen haar toe dat haar misslag haar niet vergeven was, zoolang zij er de
gevolgen nog van droeg. Maar zij droeg ze blijmoedig. Zij wist dat zij schuld had
en nam de pijnlijke straf bijna blijde aan, ja, zij legde die zichzelf op.
Zij schrikte. Er naderde een voetstap op het kiezelpad.

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

163
Zou het Walter zijn! Zij had nooit met genoeg aandacht naar zijn stap geluisterd, om
dien van andere te kunnen onderscheiden.
Gelukkig! 't Was Clem maar.
Zij hoorde hem naar haar vragen en op haar geroep trad hij de kamer binnen en
ontving lijdelijk haar welkomstkus. Hij scheen toch niets bijzonders te zeggen te
hebben; want na zijn ‘goeden morgen!’ - voor veel menschen is de middag morgen
- ging hij zwijgend aan het andere venster staan en zag door de plankjes der jaloezieën
naar buiten.
‘Hadt je mij iets te zeggen, Clem?’
‘Neen, meidlief. Ik kom je maar even goedendag-zeggen.’
Eigenlijk had een zekere onrust hem naar Koelenhove gedreven. Hij had een gevoel
gehad, alsof Betsy eenig leed zou overkomen, zoo hij het niet nog tijdig afwendde.
De mensch legt zich niet altijd vragen voor. Hij voelt zich drijven door de duistere,
eindelooze gedachtenzee in hem en vraagt niet welke wind, welke strooming hem
medevoert.
Onbestemde denkbeelden hadden Clemens verontrust. Welke? - Hij had het niet
gevraagd. Hij was naar Koelenhove gegaan. Waarom? - Hij wist het niet. Hij had
alleen gewenscht Betsy te zien en nu hij bij haar was en haar vond, schijnbaar even
rustig en tevreden als altijd, was hij voldaan.
‘Hoe zit je zoo in de eetkamer, Bets?’
‘Waarom denk je?’ vroeg zij, naar hem opziende.
‘Omdat je 't hier prettiger vindt, of om papa te ontloopen, of.....’
‘Neen,’ antwoordde zij, het hoofd schuddend, als dacht zij wel dat hij het toch niet
raden zou, ‘kom bij mij zitten, dan zal ik het je vertellen.’
Nieuwsgierig naar haar ziende, weifelde hij een oogenblik, maar toen nam hij toch
een stoel en ging naast haar zitten, niet tegenover haar. Uit den stroom zijner ge-
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dachten dook nu en dan iets op, wat hem verschrikte, iets, wat het hem nu moeilijk
maakte haar recht in de oogen te zien en hem die zorgelooze stemming ontnam,
welke hem anders niet licht verliet.
‘Welnu?’ vroeg hij, een klosje uit haar werkmandje nemend en er mede spelend.
Maar zij vertelde nog niet. Zij vroeg bezorgd of er iets was, wat hem hinderde.
Zij vond hem stil vandaag, zeide zij met hare eigenaardige stembuiging, die hem zoo
lief was, en als hij verdriet had, moest hij zijn hart maar eens uitstorten. Maar hij
betuigde dat hij heel opgeruimd was.
‘Nu, dan zal ik je eens vertellen waarom ik hier zit, Clem,’ zeide zij, even hare
hand op zijn arm leggende en na eenige aarzeling begon zij, terwijl Clemens den
blos op hare wangen zag komen en weer verdwijnen.
‘Je weet wel dat wij Zondag, toen wij naar den toren gingen, spraken over..... eerst
over mij. Je zei dat ik coquet was en dat ik Van Zelheim's liefde reeds had opgewekt.’
Zij werkte voort zoo snel zij kon, want het was haar moeilijk hem aan te zien,
terwijl zij hare pijnlijke bekentenis deed.
‘Ik meende toen zeker te weten dat je, wat het eerste punt betrof, je vergiste en
wat het tweede aangaat... ik lette er nauwelijks op, want ik dacht toen even weinig
over Van Zelheim als over ieder ander, dien ik op onzen receptie-avond ontmoet
had. Maandag bemerkte ik zelf dat ik hem niet onverschillig was en toen.... vond ik
het aardig. Ik was er trotsch op dat hij mij het hof maakte. Ik voelde mij veel meer,
toen ik gecourtiseerd werd... Maar dat alles zou nog zoo erg niet geweest zijn, had
ik slechts nagedacht. Al het gebeurde van den laatsten tijd, Clem,’ hier werd hare
stem zachter, ‘heeft mij anders gemaakt dan ik behoor te zijn. Ik kreeg een gevoel
of alles wat ik zeide en deed aardig was....’
‘Dat was het ook.’
Zij zag op met zooveel ernst en droefheid, dat hij er zich over verwonderde.
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‘O! stil toch, Clem! Ik weet beter. Luister verder... Ik was vol overmoed, vol ijdelheid
en eigenwaan en in die stemming overtuigde ik mij van Walter's genegenheid. Toen
werd ik wat je mij Zondag schertsend genoemd hebt....’
‘Maar daar behoef je zoo bedroefd niet over te zijn, Bets. Kom, wees niet zoo
kinderachtig.’
Zij was spoedig weer kalm en ging voort zonder op te zien van haar werk.
‘Dinsdagavond gingen mij de oogen open. Je gaaft er zelf aanleiding toe. Clem,
waarom liet je mij zoo begaan? Je hadt mij moeten waarschuwen. Vondt je 't niet
slecht van mij?’
‘Een beetje coquetterie?’ vroeg hij verwonderd. ‘Wel, dat vind ik heel aardig.’
‘Dat meen je niet,’ zeide zij op vasten toon, ‘of,’ voegde zij er glimlachend bij,
‘je zegt het om mij genoegen te doen. Maar wij beiden weten wel dat coquetterie
laag en slecht is. Het is het hart van een man, edel en groot als het zijn kan, lokken,
veroveren en dan, als het zich overgegeven heeft met al zijne liefde en toewijding,
wegwerpen en er lachend op trappen. Het is geluk verwoesten voor korter of langer
tijd, zielevrede storen, misbruik maken van Gods heerlijke gave: de schoonheid,
waarmede men zooveel goeds kan doen. En ik was een coquette!’
Er was zooveel wanhopige droefheid in de laatste woorden, dat Clemens er door
getroffen was en teeder haar gebogen hoofd ophief.
‘Maak je niet ongerust, kindlief,’ zeide hij met een geruststellenden glimlach. ‘Van
Zelheim is de man niet om de dupe eener coquette te worden.’
‘Denk je van niet?’ vroeg zij met onuitsprekelijke verlichting. ‘Denk je dat hij mij
spoedig vergeten zal?’
‘Och ja! en als je niet van hem houdt, behoef je hem dat immers maar te toonen.
Waarom zou je hem nemen, als je niet wilt, meidlief!’
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‘Maar het is zulk een hinderlijke, verwijtende gedachte dat ik zijne liefde eerst heb
opgewekt en dan verwerp,’ antwoordde zij, bedroefd voor zich uitziende. ‘Het is zoo
schandelijk voor een meisje.’
‘Kom, trek je dat maar niet aan,’ hernam Clemens luchthartig, ‘dat gebeurt zoo
dikwijls in de wereld. Maar Bets,’ en hij wierp het klosje in zijne hand op en neer
zonder haar aan te zien, ‘hoe denk je nu eigenlijk over hem? Zeg mij dat eens
nauwkeurig.’
‘Ik hield wel van hem,’ antwoordde zij neerslachtig. ‘Het spijt mij zoo dat dit
gebeurd is, want nu zal ik hem wel nooit weer ontmoeten, of wij zullen heel stijf
tegenover elkaar zijn.’
‘Hieldt je wel van hem?’ herhaalde Clemens met afkeurend ongeduld.
‘Ja. Waarom zou ik iets tegen hem hebben? Hij is altijd vriendelijk voor mij
geweest.’
‘Je neemt hem toch nooit tot man, niet waar?’ vroeg hij, haar gespannen aanziende.
‘O neen, nooit! Maar wat heb je toch tegen hem, Clem? Hij is immers een aardige
jongen. Ik zou heel veel van hem kunnen houden, denk ik, als ik bij voorbeeld zijne
zuster was.’
‘Dus je neemt hem nooit tot man?’
‘Zeker niet,’ zeide zij, hem verwonderd aanziende.
‘Nooit?’
‘Nooit.’
‘Nu, hoe meer je hem dan ontmoet, hoe beter, want dan is hij verloren. En als ik
nu weer kom, wil ik geen tranen zien, hoor!’ en hij liep fluitend het vertrek op en
neer met alle blijken van opgeruimdheid. Hij legde zich nu evenmin vragen voor als
hij sedert het gesprek met ds. Terhorn gedaan had. Hij gevoelde zich verlicht, dat
was alles.
‘Als je weer komt, is dit zeker lang vergeten,’ zeide zij, ‘want ik krijg niet dikwijls
zulk een bezoekje. Je komst verwonderde mij waarlijk. Kwam je afleiding
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zoeken, Clem? Er was straks iets wat je hinderde; spreek het maar niet tegen.’
‘Nu ja, er was iets,’ antwoordde hij met een beweging van hoofd en armen, als
schudde hij het nu geheel van zich af. ‘'t Is er nu niet meer. Adieu, zus.’
‘Ik wilde nog wel eens op ons onderwerp van Dinsdag terugkomen,’ zeide Clemens,
het vertrek van ds. Terhorn binnentredende, die zich omringd had van tabaksdamp
en geleerdheid, ‘en dus ben ik zoo vrij u even te komen storen.’
Die inleiding was blijkbaar slechts voor den vorm, want Clemens ging zonder
nader verlof af te wachten in een fauteuil zitten en nam een sigaar uit den standaard
op den breeden schoorsteenmantel.
‘Weet je doelmatige bezuinigingen?’ vroeg ds. Terhorn, zonder uit het boek op te
zien, waarin hij gelezen had.
‘Neen, daar heb ik geen oogenblik over gedacht,’ antwoordde Clemens, zijne
laarzen beschouwende. ‘Ik heb met Betsy gesproken.’
Ds. Terhorn legde het boek op de tafel.
‘Het doet mij genoegen dat je je plicht begrepen hebt,’ zeide hij, er van ter zijde
naar ziende.
‘Ik vrees dat uw compliment onverdiend is,’ antwoordde Clemens en boog spottend.
‘Ik kwam niet met dat voornemen naar Koelenhove. Zij schonk mij ongevraagd haar
vertrouwen.’
‘En?’
‘Zij zal Van Zelheim nooit nemen.’
‘En waarom niet?’ vroeg ds. Terhorn op dien eigenaardigen, zangerigen toon, dien
men aanneemt, wanneer men verbergen wil dat een bericht onaangenaam treft.
‘Omdat zij 't zegt,’ antwoordde Clemens kortaf. ‘U weet dat zij meent wat zij
zegt.’
‘Neen, dat weet ik niet. Zij was op het concert zóó lief voor hem, dat ik er niet aan
twijfelde of zij vond zijne courtoisie aangenaam.’
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‘Nu ja, zij houdt ook wel van hem,’ zeide Clemens, heen en weer schommelend met
zijn stoel en met dwalenden blik de portretten aan den muur monsterend, ‘maar zij
wenscht hem niet tot man. Zij heeft hem voor de grap aangemoedigd en nu spijt het
haar, het goede kind.’
‘Spijt het haar? Dacht zij eerst beter over hem?’ vroeg ds. Terhorn, schijnbaar
onverschillig, terwijl hij den rook zijner pijp nazag.
‘Neen, maar zij heeft hem het hoofd een beetje op hol gebracht door hare
aanmoediging en op eens heeft zij ontdekt dat zij er niets van meende en is nu geheel
tranen en berouw. Wie kan zoo'n meisjeshart begrijpen!’
‘En wat wil zij dan nu?’
‘Hem ontloopen, geloof ik. Zij meent daardoor goed te maken wat zij in haar oog
misdaan heeft.’
Ds. Terhorn gaf weinig blijk van belangstelling. Hij toonde dat hij geluisterd had,
door met gesloten mond: ‘hè!’ te zeggen, zijne gewone wijze van antwoorden, als
het gesprek hem niet beviel. Soms beteekende het ja, soms neen.
‘Ik wilde u maar zeggen dat u moet afzien van dat engagement en ik ben er van
harte blij om. Nu wil ik met plezier meewerken om haar een goed huwelijk te laten
doen. Er zijn goede partijen genoeg; zij mogen dan al niet de schatten der Van
Zelheims hebben, het zijn kerels uit één stuk, die den handdruk van een eerlijk man
waard zijn.’
‘Hè,’ zeide ds. Terhorn weer, zich peinzend langs de kin strijkend. ‘We zullen
zien... Nu, ik moet studeeren. Tot ziens.’
Clemens ging heen, maar ds. Terhorn studeerde niet. Hij liep de kamer op en neer,
staarde uit het venster en mompelde onverstaanbare woorden. Eindelijk knikte hij
tevreden en trok aan de schel.
‘Laat juffrouw Betsy eens hier komen, Jansje.’
Hij zette zich weer in zijn fauteuil en veranderde iets
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in zijn gezicht. Zelfzucht en verwaandheid waren er altijd; zooeven echter schreden
zij om den voorrang met sluwe hebzucht; nu waren zij op den achtergrond gedrongen
door vroomheid, heilige droefheid en afkeuring, en zóó duidelijk spraken de laatsten
uit zijn gelaat, zóó strak en onbeweeglijk bewaarde het de aangenomen plooi, dat de
opgeruimde stem, die vroeg of pa weer wat over te schrijven had, plotseling bleef
steken en Betsy hem bezorgd aanstaarde.
‘Ga dáár zitten,’ zeide ds. Terhorn plechtig, haar den stoel wijzende, door Clemens
verlaten. ‘Ik heb je over iets te onderhouden.’
Zij plaatste zich recht tegenover hem en zag hem vrijmoedig aan. Zij had hem lief.
Wat is er dat men niet belijden wil voor den vader, dien men liefheeft! Welken
misstap wil men niet beweenen met hem, van wien men naast God, het eerst vergeving
mag verwachten? Aan wiens hand kan men liever den beteren weg zoeken?
Zij hoorde dat hij haar over iets wilde onderhouden, maar zij kon niet bedenken
over wat. Na dien eersten storm had zij bij alles gezwegen; na dien eersten fellen
strijd tusschen hare zelfzucht en hare liefde was de oude toewijding geheel in haar
hart teruggekeerd. Hare genegenheid was dezelfde van vroeger, neen, onbaatzuchtiger,
verhevener.
Een grief van persoonlijken aard kon het dus niet wezen. Met de juf of de meiden
had zij ook nog geen onaangenaamheden gehad. Voor de jongens deed zij zooveel
zij vermocht. Wat kon het dan zijn?
Misschien had pa hare onbedrevenheid in huishoudelijke zaken bemerkt. Die
gedachte joeg haar een blos op de wangen. Wat toch is voor de vrouw meer
beschamend dan dat de man, naar wiens achting zij streeft, hare onervarenheid in
vrouwelijke bezigheden ontdekt?
Zij overdacht dit alles in de weinige seconden, welke ds. Terhorn gebruikte om
zijn boek en uitgedoofde pijp
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neer te leggen, die hij voor de leus weer opgenomen had, zich in zijn stoel te schikken,
te zuchten en haar ernstig aan te zien. Van de ware reden zijner verstoordheid had
zij geen vermoeden. Wat in haar hart was omgegaan had zich niet naar buiten
geopenbaard. Er was geen verandering gekomen in hare gewoonten. Iedere dag was
voorbijgegaan, alsof haar binnenste zoo kalm was als een onbewogen meer. Zij dacht
niet dat Clem haar geheim had verraden, evenmin als hij zelf vermoedde dat hij haar
daardoor benadeeld had.
‘Toen je thuis kwam,’ begon ds. Terhorn streng, ‘meende ik je toevertrouwd te
hebben aan waardige handen. Ik meende me dochter terug te ontvangen als een
welopgevoed meisje, dat haar ouden vader geen schande zou aandoen. En wat heb
ik moeten zien! Betsy! Betsy! als je goede moeder dát beleefd had!’
Hij sloeg met schijnheilige aandoening het oog naar boven en Betsy staarde hem
aan met verbleekend gelaat. Wat was er gebeurd? Waarvan kon pa haar verdenken?
‘Pa, wat bedoelt u? Wat heb ik gedaan of wat meent u dat ik gedaan heb?’
‘Ik heb niet terstond gesproken,’ ging hij voort. ‘Ik wilde, ik kon niet gelooven
wat me oogen toch zagen. Het deed zoo zeer. Een vader erkent zoo moeilijk voor
waarheid wat zijn kind de kroon van het hoofd rukt. Toch werd het me plicht en
vandaag kon ik er eindelijk toe komen je te laten roepen.’
Van schuld onbewust zat zij tegenover hem en zag hem ongeduldig, bijna gebiedend
aan, als wilde zij hem noodzaken zich nader te verklaren; maar terwijl hij voortging,
kromp zij ineen, vernederd en verpletterd, en verborg het gelaat in hare handen.
‘Een besten, braven, edelen jongen,’ vervolgde ds. Terhorn op zalvenden toon,
‘den trots zijner familie, de eenige hoop eener teedere moeder, die je met
beleefdheidsbewijzen overlaadde, verwar je in de strikken van
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laakbare behaagzucht. Je pogingen gelukken maar al te wel en nu je meent hem
genoeg te hebben bekoord en verlokt, trek je je plotseling terug en laat hem aan de
wreedste onzekerheid ter prooi. Had ik dat geweten, toen ik tot me genoegen zag dat
je met welgevallen de hulde aannam van dien jongeling, voor mij het ideaal van al
wat goed en edel is, zeker zou ik hem gewaarschuwd hebben, gewaarschuwd tegen
de laagheid van me eigen dochter.’
Zij zag niet dat hij op theatrale wijze de hand aan de oogen bracht, want hare
krullen omsluierden haar neergebogen gelaat.
‘Heb je iets tot je verdediging aan te voeren?’ vroeg hij, als was dat zijne laatste
hoop.
‘Niets, pa,’ snikte zij, bijna onverstaanbaar, maar het oplettend oor van ds. Terhorn
begreep hare woorden wel. ‘Alleen handelde ik niet met opzet en door mij terug te
trekken, meende ik alles nog te herstellen.’
‘Begreep je dan niet dat je daardoor juist te dieper zonk?’ vroeg hij streng. ‘Door
zóó te handelen, verwoest je een menschenleven, kind, een kostbaar, jong leven, dat
velen dierbaar is. Ieder uur dat je zóó voortgaat, knaagt de worm dieper in zijn hart
en wordt de wond ongeneeslijker.’
Betsy verdedigde zich niet; zij kon niet.
‘Je weet dat je mij al meer verdriet hebt gedaan,’ ging hij voort met weergalooze
zachtmoedigheid, ‘maar dat was niets. Het betrof mij alleen. Nu sleep je ook anderen
mee. Het doet mij zeer, Betsy, dat kan ik je wel zeggen.’
Zij sprong op met een kreet van wanhopige smart en sloeg hare armen om zijn
hals. ‘Spreek zóó niet, pa, o! ik bid u, spreek zóó niet! Denk niet zoo slecht over mij!
Ik wil alles doen, zoo u mij maar weer achten en liefhebben wilt. Ik wist niet dat ik
kwaad deed. Geloof mij toch en denk niet zoo slecht over mij!’
‘Me eigen kind zoo ver afgedwaald te zien grieft mij
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vreeselijk,’ zeide ds. Terhorn plechtig en koud, weinig geroerd door hare droefheid,
ongevoelig voor de schoonheid van het blonde hoofdje, dat tegen zijn schouder rustte.
‘Alleen kan ik God nog bidden dat Hij in Zijne goedertierenheid je in de gelegenheid
stellen zal alles weer goed te maken. Ik zei straks dat je op weg waart om één
menschenleven te verwoesten, maar ik vergat nog zijne arme moeder, die lijden zou
met haar kind; ik vergat mijzelf. Hoe zou me haar grijzen, me rug zich krommen
onder de schaamte over me eigen dochter!’
Zij was verslagen, verbrijzeld. Zij gleed neer op den grond en lag geknield aan
zijne voeten als een boetvaardige zondares.
‘Er is maar één middel om alles te herstellen,’ zeide ds. Terhorn, die nu het
oogenblik gekomen achtte, dat hij had voorbereid.
Zij zag plotseling op, smeekend en verschrikt, zooals een hond den beminden
meester aanziet, die hem mishandelt.
‘Het kan zeer goed zijn,’ ging ds. Terhorn voort, recht voor zich uit ziende, ‘dat
Walter je nooit vraagt. Waarschijnlijk, vergeet dat niet, heeft hij je niet lief genoeg
meer na al het gebeurde.’
Hij wachtte even, maar er kwam geen antwoord.
‘Stel dat dus op den voorgrond. In dat geval ben je niet in de gelegenheid iets goed
te maken, maar het is ook mogelijk dat God in Zijne eindelooze genade je die
gelegenheid schenken wil. Dank Hem op je knieën, zoo Walter je ooit vraagt. Door
één woord kun je dan de achting herwinnen van je vader en allen, die je kennen, door
één woord herstellen wat je zoo roekeloos begon te verwoesten. O!’ hier klonk zijne
stem, als weende hij van smart, ‘kon ik toch nog eenmaal denken: zij verdient de
liefde van haar armen vader weer.’
Een oogenblik bleef zij nog roerloos liggen. Een vreeselijke tweestrijd werd gevoerd
in hare ziel. Walter Van Zelheim zou haar vragen; de mogelijkheid van het tegen-
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deel verleidde haar niet. Doch zij dacht nauwelijks aan hem, noch aan wat het is een
man te huwen zonder hem liefde toe te dragen. Zij wist dat het een offer was dat zij
bracht; wat ging er echter boven de liefde van hem, die nu over hare dwalingen
weende! Was het niet reeds zaligheid zijne tranen te doen ophouden door hem de
belofte te schenken, die hij vroeg, zijn kus te voelen op haar voorhoofd en met het
oude vriendschappelijke vertrouwen hare hand in de zijne te mogen leggen!
Zij hief het gelaat naar hem op en zag hem aan, als had zich bij zijne laatste
woorden een hemel voor haar geopend.
‘Misschien,’ ging hij voort, niet wetende dat hij zijn doel reeds nabij was, ‘fluistert
Satan je in dat je Walter niet lief genoeg hebt en dat er dus zelfverloochening zal
noodig zijn tot het uitspreken van dat ééne woord, dat ik van je verwacht; maar zóó
diep gezonken zul je niet zijn, hoop ik, dat je naar die stem luistert. Is Van Zelheim
dus, - laat ik niet zeggen: onverstandig, want je ben me eigen kind, - maar is hij
toegevend genoeg om je hand te vragen, mag ik dan hopen dat je mij niet voor de
tweede maal het hart zult breken?’
Hij luisterde met gespannen aandacht. Een oogenblik heerschte er in het vertrek
een doodelijke stilte. Toen zeide zij zacht: ‘Ja, pa.’
‘Durf je het zweren?’
Hoe vreemd knipten zijne oogen, toen zij verwonderd opzag en den argeloozen
blik op zijn gelaat vestigde.
‘Ik zweer het.’
‘God ziet op dit oogenblik zegenend op je neer,’ hernam ds. Terhorn, vriendelijk
knikkende, ‘en je vader is tevreden over je. Je kunt nu heengaan. Nog iets: zeg aan
Clemens geen woord van dit alles. Vergeet dat niet. Nu, ga je haar wat in orde brengen
en kom straks kalm aan tafel. Je moogt nu weer een gerust geweten hebben.’
Zij bleef nog staan. Waar wachtte zij op?
‘Je kunt nu gaan,’ zeide hij, verwonderd naar haar ziende.
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Zij zag hem zonderling aan, wendde zich als in een droom om en ging heen, en toen
de deur achter haar dicht ging, wreef hij zich vergenoegd in de handen en glimlachte
zegepralend.
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XV.
Het geeft niets daaraan te denken en toch denkt men daaraan.
ANDERSEN.
Klingeling - ling - ling! Klingeling!
Gewoonlijk doet de angst zich te verslapen iemand vroeg ontwaken en zoo was
ook dit bellen overbodig; Dora Volkertsma lag reeds geruimen tijd wakker. Het deed
slechts de anderen opspringen en in een oogwenk was het geheele huis in rep en roer.
Er was een aanhoudend gedraaf op de trappen, geroep in de gangen, gepraat boven
en beneden.
Moeder had oogen en handen te weinig. Het goed, dat gisteravond nog laat
gestreken was en na had moeten drogen, moest zorgvuldig worden ingepakt. Aan
een nieuwe japon ontbraken nog eenige steekjes. Een van de jongens werd nog
uitgezonden om een pakje haarspelden en Klaartje moest naar den naasten boekwinkel
om een spoorboekje. Jan zat, zoo mooi hij kon, een adres voor den koffer te schrijven
en vader, die eigenlijk niet wist wat hij zoo vroeg op deed, stond bij den schoorsteen
en sloeg de bedrijvigheid gade.
Dora was uit haar humeur. Zij had juffrouw Volkertsma aanwijzingen willen geven
omtrent het pakken van het goed en deze had haar zonder eenige kwade bedoeling
weggezonden met de geruststellende verzekering, dat zij al meer koffers gepakt had.
Dora had daarop met
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een ruk de broodmand gekregen en met een slag de messen op de tafel geworpen.
Nu stond zij broodjes te smeren en borg ze zeer onzacht in haar reistaschje.
Mijnheer Volkertsma's blik drukte bezorgdheid en smart uit. Zijne verwijtende
blikken werkten echter niets uit; integendeel verergerden zij de zaak, want hoewel
het zonderling klinkt, het is zeker dat slechtgemutste menschen er behagen in scheppen
ten aanzien van anderen hunne kwade luim bot te vieren.
‘Doe nu maar kalm aan op reis, Doortje,’ zeide mijnheer Volkertsma, om door
eenige afleiding de bui te doen overdrijven. ‘En stap niet uit, als de trein nog niet
geheel stilstaat. Dat je te A. moet overstappen weet je zeker wel?’
‘Och ja, pa, dat weet ik al lang.’
‘Doe je nu bij die mevrouw ook zoo?’
Er kwam geen antwoord en ontevreden op zichzelf en haar, ging mijnheer
Volkertsma de kamer uit.
Toch hadden zijne laatste woorden doel getroffen. Zij wist wel dat zij dáár altijd
vriendelijk was en dat die booze buien haar alleen tehuis overvielen. Allen waren
hier ook zoo vervelend lief; niemand bijna sprak haar ooit tegen of zette haar op hare
plaats. Zoo iemand het gedaan had, zou zij het zich ongetwijfeld zeer aangetrokken
hebben, maar dat bedacht zij niet.
De bui begon over te drijven, zooals gewoonlijk spoedig het geval was, wanneer
men haar met hare vermeende grieven alleen liet, en mijnheer Volkertsma was dan
ook nauwelijks weg, of het mooie kopje boog zich en er glinsterde iets aan de zijden
wimpers.
‘Moe, ik heb nog eens voor het laatst het ontbijt voor u klaargezet,’ klonk het
spoedig daarop, toen juffrouw Volkertsma, vermoeid van het pakken, in de huiskamer
trad. ‘Ga nu wat zitten. Ik zal u nog eens heelemaal bedienen. En u moet nu in het
geheel niet bedroefd zijn, want ik kom in Augustus terug en blijf dan zes weken lang.
Wie zorgt er voor pa's stoel, als ik
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weg ben? Jij, Klaar? Denk er aan dat je het kussen goed schudt. Nu, niemand kan
het toch zoo goed als ik, hé vadertje?’
Groote eetlust was er niet; alleen de kinderen lieten zich hunne boterhammen goed
smaken.
Er werd als gewoonlijk gelezen, hoewel niet uit den bijbel. Nergens kon het boek,
dat zooveel schoons bevat, meer gewaardeerd worden dan in deze eenvoudige woning,
maar juist omdat men de waarde er van recht wist te schatten, werd al het schoone,
verheffende en troostvolle er in niet opgedrongen aan kinderzielen, die niet wisten
van dichterlijke schoonheden of stichting en geen behoefte hadden aan troost. De
kleine Volkertsma'tjes hadden nog geen gelegenheid woorden te hooren, die voor
kinderen òf onverstaanbaar zijn òf ten halve door hen begrepen worden, tot verkeerd
nadenken en onderzoek leiden en een geheel andere uitwerking hebben dan de ouders
er van verwachten. Daar werd geen blos verwekt door onheilige woorden, omdat zij
in een heilig boek staan.
In zijn gebed sprak mijnheer Volkertsma van ‘de lieve huisgenoote’, die een korten
tijd bij hen had mogen vertoeven en zoo noode weer afgestaan werd. Toen pinkte
juffrouw Volkertsma een traan weg, Dora barstte op hare hartstochtelijke wijze in
snikken los en de jongens zagen elkaar aan, twijfelend of zij voor elkander wel
durfden, en schreiden toen ook.
‘Moe, vergeet nu maar dat ik zoo dikwijls onaardig was,’ snikte Dora met haar
hoofd op moeders schouder.
‘Dag, vader.’ In haar innigen kus lag dezelfde bede.
Niemand antwoordde. Haar mond werd gesloten door hunne lippen, op haar hoofd
daalden duizend zegeningen en gebeden.
Maurits kwam en met hem de laatste handdruk. Na eenige nasporingen in japonen mantelzakjes of de portemonnaie niet vergeten en de sleutels niet boven gebleven
waren, groette Dora voor het laatst hare huisgenooten en werd de deur weer achter
haar gesloten.
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Maurits trachtte eenige afleiding aan hare gedachten te geven door een gesprek te
beginnen. Toevallig koos hij een gelukkig begin.
‘Waarom drong je er zoo op aan dat vader thuis zou blijven?’
‘Het is goed dat je er mij aan herinnert,’ antwoordde Dora, haar zakdoek
wegstekende. ‘Ik had je nog iets te zeggen.’
‘Biecht dan maar op,’ zeide hij, daar zij een oogenblik zweeg.
‘Het betreft Betsy.’
Hij zweeg op zijne beurt.
‘Als het waar is wat men zegt,’ ging Dora voort, ‘namelijk dat zij met Walter Van
Zelheim geëngageerd zal raken....’
‘Och! maar het is niet waar,’ antwoordde hij met saamgetrokken wenkbrauwen
en een ongeduldige beweging van het hoofd. ‘Ik zeg je dat het niet waar is, Dora.
Betsy Terhorn is geen meisje om zoo iemand tot man te nemen. Ik meen haar vrij
wel te kennen.’
‘Maar men kan nooit weten,’ zeide Dora peinzend. ‘Hij is aardig en rijk en.... hij
komt er druk aan huis.’
‘Goed, maar ieder weet genoeg wie hij is en dat weet zij ook wel.’
‘Zij, Maurits!’ riep Dora uit. ‘Ik durf zweren dat zij er niet het minste vermoeden
van heeft. Zij kent de wereld alleen van den besten kant.’
‘Dwaasheid!’ antwoordde Maurits hoofdschuddend, ‘De meisjes van de negentiende
eeuw zijn zoo onnoozel niet.’
Dora's gezichtje teekende toorn.
‘Praat jij ook al zoo?’ zeide zij, met haar donker oog naar hem opziende. ‘Je hebt
geen andere reden dat te zeggen, dan dat je vrienden het je voorgezegd hebben.’
Er was zulk een fiere verontwaardiging in hare stem, dat Maurits er door getroffen
werd.
‘Het kan zijn dat je gelijk hebt,’ antwoordde hij ernstig.
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‘Er wordt door zulke uitdrukkingen zooveel goeds miskend,’ ging Dora zachter voort.
‘Er zijn vrouwen, zóó onschuldig, dat zij ieder onrein woord of onheilig denkbeeld
afstooten als de klip de golf. Ik bid je, denk nooit weer wat je zooeven zei. Het moet
een man zooveel beter stemmen dat hij in de vrouw gelooft.’
‘Behoort Betsy tot de vrouwen van wie je spreekt?’ vroeg hij.
‘Ja, zij meer dan iemand.’
‘Hoe weet je dat?’
‘O! dat gevoelt men als bij instinct, en iedere vrouw eerbiedigt het en zal het niet
wagen voor haar den sluier op te heffen, die bedekt wat zonde is.’
‘Zou je haar niet op de een of andere wijze kunnen waarschuwen?’
‘Wat zou het baten?’ was Dora's wedervraag. ‘Als zij hem liefheeft, zou zij mij
toch niet gelooven op de bloote verzekering, dat hij niet goed genoeg voor haar is;
en onder woorden kan ik de reden mijner waarschuwing niet brengen.’
‘Weet je er geen woorden voor?’
‘Ja wel,’ antwoordde zij kalm, ‘ik weet vrij wel wat er in de wereld te koop is.
Moeder heeft er voor mij nooit doekjes om gewonden, want als men onder vreemden
gaat dient men de wereld een weinig te kennen. Ik weet evenwel bij ondervinding
dat die kennis niet gelukkiger maakt.’
Zwijgend liepen zij een poos voort.
‘Wat er van de zaak is zal gauw genoeg blijken,’ hernam Dora. ‘Wij hebben elkaar
beloofd in alle bijzondere gevallen van ons leven elkaar te schrijven en een
engagement is gewichtig genoeg, vindt je niet? Wij zouden onze brieven over jou
zenden, omdat onze adressen niet altijd dezelfde blijven. Jou adres weten wij beiden
wel en jij de onze. Als je dus dezer dagen van Betsy's hand een briefje krijgt aan
mijn adres, weet je dat Walter Van Zelheim en Betsy Terhorn geëngageerd zijn. Ach!
wat zijn wij er gauw!’
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Maurits Volkertsma wandelde, toen de trein uit he gezicht verdwenen was, langzaam
terug, sloeg de bedrijvigheid gade, die overal ontwaakte, las aanplakbiljetten, luisterde
naar het geschreeuw der straatventers en verdiepte zich eindelijk op het kantoor in
de moeilijkste akten, die hij vinden kon; maar geen oogenblik gelukte het hem de
gedachte aan hetgeen Dora hem had medegedeeld uit zijn brein te verdrijven.
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XVI.
In deinem Haupte wird 's Nacht,
Und es zucken hindurch die Blitze des Wahnsinns
Und du prahlst vor Schmerzen!
HEINE.

Ds. Terhorn las de courant. Als hij hier of daar in het vluchtig overzien een woord
ontmoette, dat met T-e-r begon, zocht hij het zorgvuldig weer op om te zien of er
wellicht de naam Terhorn stond. Men kan nooit weten....
Toen hij met de courant klaar was, begon hij aan de juist bezorgde brieven en
eindelijk aan zijne boterham, zonder er zich in het minst om te bekreunen dat de
jongens reeds lang gereed waren en hunkerden om naar school te gaan.
Er werd niet veel gesproken. Jan keek ieder hapje na, dat in den grooten mond
verdween, en berekende den tijd, die verloopen moest, eer het gekauwd en doorgeslikt
zou zijn.
Wim keek naar de schaal met broodjes en vergeleek zijn lust er een boven het
gesteld rantsoen te eten met zijn moed om er nog een te vragen. Betsy en Hermine
zaten kalm te breien en beantwoordden de vragen van ds. Terhorn, die zich iederen
morgen even geregeld herhaalden als het slaan eener klok.
‘Is er niets anders voor mij gekomen?’
‘Is me ei klaar?’
‘Geef het dagboek maar aan.’
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‘Roep de meiden.’
‘Het stukje dat ik ga lezen, is van een knap man,’ want ds. Terhorn noemde alle
orthodoxe predikanten knap in tegenstelling van de moderne, van wie hij steeds met
de diepste minachting sprak.
Dezen morgen zeide hij niets, toen hij begon te lezen, hetgeen Hermine, die reeds
eenigszins met zijne gewoonten bekend was, deed vermoeden dat hij zelf de schrijver
was van het te lezen stukje. Zooals altijd, las hij ook nu met veel nadruk, zonder te
bemerken dat er nauwelijks naar hem geluisterd werd. De meiden zaten hem met
godvreezende gezichten aan te zien, maar begrepen er niets of weinig van. Hermine
luisterde juist genoeg om nu en dan een woord of halven zin op te vangen, maar dan
weer hare gedachten te laten afdwalen. De jongens maakten uit de richting van ds.
Terhorn's blikken op hoe ver hij met de lezing gevorderd was en hoe lang het dus
nog duren zou, eer hij aan het witte plekje zou gekomen zijn, waar het stukje voor
den volgenden dag begon. Betsy alleen was gewoonlijk geheel aandacht, maar in de
laatste dagen speelden haar zooveel andere zaken door het hoofd, dat zij niet meer
met hare gedachten zijn kon bij iets, wat er volstrekt niet mede in verband stond. Zij
zag bleek. Straks, toen zij was opgestaan had zij het zelf opgemerkt en er over
gepeinsd wat pa wel denken zou, als hij het ook bemerkte; en vóór zij naar de
eetkamer was gegaan, had zij hare wangen gewreven tot zij, ten minste tijdelijk, rood
waren en getracht er zoo vroolijk mogelijk uit te zien.
Clemens had het plan, om naar het hooiland te gaan, doorgezet, en van avond zou
zij Walter Van Zelheim weer ontmoeten, voor het eerst na hare gelofte. Daaraan
dacht zij, terwijl zij naar de breinaalden zag, die zij werktuiglijk bewoog.
Haar hart beefde. Maurits zou ook medegaan. Zou zij den moed hebben om hem
aan te zien of te antwoorden, als hij haar toesprak?
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Het stukje was uit en ds. Terhorn zweeg even.
Niemand sprak.
‘Nu, die man weet hoe het in de wereld toegaat,’ zeide hij.
Nog sprak niemand.
‘Morgen het vervolg. Over de gevolgen der aardschgezindheid,’ hernam hij met
nadruk en daar er nog Liemand sprak behalve Jan, die vroeg of hij naar school mocht
gaan, dankte ds. Terhorn en men ging uiteen.
Betsy ruimde het ontbijt weg en liep toen langzaam de trap op naar hare kamer.
Zij ging naar boven, omdat er beneden niets meer voor haar te doen was, maar
eigenlijk wachtte haar boven ook geen bezigheid en zij was ook niet voornemens
die te zoeken. Een volslagen lusteloosheid, zooals soms over ons komen kan in dagen
van spanning of droefheid, had zich van haar meester gemaakt en ontnam iederen
arbeid zijne bekoorlijkheid. Zoo de deur, die zij voorbijging, zich slechts had geopend;
zoo iemand daarachter haar slechts uitgenoodigd had binnen te komen en aan zijne
voeten te gaan zitten keuvelen zooals in den tijd, toen zij nog een kind was, - hoe
zouden hare oogen geschitterd en hare wangen gegloeid hebben van geluk en
levenslust! Maar zijne deur bleef gesloten evenals zijn hart en geen van beide scheen
zich te zullen openen, vóór hare belofte was volbracht.
Bij hare kamer gekomen, stond zij stil en scheen zich met blijdschap iets te
herinneren, wat werkelijk nog eenige aantrekkelijkheid voor haar had, want met meer
veerkracht dan straks liep zij nu de trap op, die naar den zolder voerde. Het was een
zeer warme dag in het midden van Juni en de hitte deed zich onder de dakpannen
reeds gevoelen, maar zij stoorde er zich niet aan en ging recht op een der oude
boekenkasten af, die langs de muren stonden.
Wat lagen zij vol stof, die oude folianten, welke eens in de studeerkamer van ds.
Terhorn de eerste plaats had-
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den ingenomen op schrijftafel en boekenplank, maar langzamerhand naar boven
waren verhuisd, toen nieuwe uitgaven ze van daar verdrongen. In de kast, waarvoor
Betsy stond, waren negentien deelen van: De aarde en hare bewoners, door
Zimmerman; dertien lijvige dito's van: De levens van Plutarchus; Bachiene's Heilige
geographie; Martinet's Catechismus der Natuur; Liefting, Over den Heidelbergschen
Catechismus, en vele andere, behalve tal van Latijnsche, Grieksche en Hebreeuwsche
boeken in perkament, waarvan Betsy de titels niet eens kon ontcijferen.
Zij overzag dat alles haastig. Neen, hier kon niet zijn wat zij zocht. Hier waren
slechts boeken, geen papieren. En toch had pa gezegd: ‘op zolder’, of ‘boven;’ dat
wist zij zeker en hij kon geen andere plaats bedoeld hebben.
Mistroostig keek zij de kasten langs van links naar rechts en van boven naar
beneden, tot zij zich moedeloos omkeerde om den zolder nog eens te overzien.
Wacht! daar stond een ouderwetsche, hooge schrijflessenaar op vier pooten met
een soort van bak, waarin papieren konden zijn. Zij snelde er heen en lichtte het
deksel op. Een groote spin, uit haar duister verblijf opgeschrikt, liep snel over de
bladen en brieven, die in den lessenaar verspreid lagen, en kroop in een hoekje weg.
Betsy huiverde voor het zwarte insect, maar zette volhardend hare onderzoekingen
voort. Met zenuwachtige haast las zij de papieren door.
‘Eindelijk,’ zeide zij na een kwartier zoekens en den gevonden schat in het zakje
van hare morgenjapon verbergende, sloot zij behoedzaam den lessenaar weer en ging
naar hare kamer terug, waar zij een stoel bij de tafel zette en terstond met de ellebogen
onder het hoofd begon te lezen.
We l e e r w a a r d e Z e e r g e l e e r d e H e e r !
‘Het schijnt mij plicht u, vóór ik als lidmaat der Her-
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vormde kerk word aangenomen, in te lichten omtrent mijne persoonlijke overtuiging.
Wel heb ik in de catechisatie-uren mijne denkbeelden over sommige punten nu en
dan geopenbaard, maar overtuigd dat de bijzondere meening van dezen of genen
catechisant u weinig belang kan inboezemen en spoedig uit het geheugen moet gaan,
achtte ik het noodig u de mijne te herinneren. In geen geval toch zou ik willen dat
U of de Heeren Ouderlingen, onbekend met mijne gevoelens mij als lidmaat toelieten,
terwijl er bezwaar gemaakt zoude zijn, zoo men er mede bekend ware geweest.
Ik schrijf U afzonderlijk, omdat ik dit alles, hoewel het er in behoort, niet in mijne
geloofsbelijdenis zoude kunnen zeggen; de tegenwoordige geloofsbelijdenissen toch
zijn niet meer dan een vorm, geen oprechte uiting van eigen gedachten en is het uw
verlangen dat ik er een schrijf, met genoegen zal ik, met eenige wijziging niettemin,
de gewone volgorde van ‘ik geloof's’ in acht nemen, maar ik verzoek u dit schrijven
als de ware belijdenis van mijn geloof te beschouwen.
Ik verklaar dan met hart en ziel de moderne begrippen, zoover ik ze ken, te zijn
toegedaan.
Ik geloof aan een God, een almachtigen, goeden, zelfbewusten Geest, den schepper
van al de wonderen, die ons oog dagelijks ziet zonder ze te begrijpen. Die den mensch
schiep in zijn bewonderenswaardig samenstel en dus ook mij. Ik geloof dat Hij mij
kent en liefheeft en - zoo er een hemel is - ook eenmaal dien hemel zal binnenleiden,
niet omdat Jezus van Nazareth, dien ik als de grootste Zijner profeten beschouw,
gestorven is uit liefde tot Hem, maar omdat ik, struikelend en vallend, toch mijn best
doe.
Ik geloof in geen verdoemenis. Hij, Die altijd goed, altijd groot is, zou Hij uit
wraakzucht of lust tot straffen een zijner schepselen tot eeuwige rampzaligheid
veroordeelen, terwijl ik, kind van het stof, in mijne beste oogenblikken de gansche
menschheid liefheb en een
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hemel zou willen binnenleiden! Daartoe moet Hij te groot, te barmhartig zijn, of Hij
is de aanbidding zijner schepselen niet waardig. Neen, ik gevoel Zijne eindelooze
liefde mij omgeven en val ik, zoo weet ik dat Hij altijd weer gereed is den gevallene
de hand te reiken, op te heffen en te zeggen: ‘Mijn kind! kom tot Mij.’ Arm hij, die
het niet weet!
Ik stem dus ook niet in met de leer, dat slechts zij zalig zullen worden, die een
zekere richting zijn toegedaan en zekere leerstellingen als onfeilbaar beschouwen.
Wat doet het er toe of de mensch het Wezen, dat hij in zijn gebed aanroept, Odin,
Ahuramazda, Zeus, Elohim of God noemt, of hij één dan meer Goden aanbidt of wel
de deugd tot zijn God gemaakt heeft, zoo slechts die God voor hem de
verpersoonlijking is van het Goede en hij er naar haakt Hem gelijk te worden!
Zal God vragen: ‘Hoe hebt ge Mij genoemd in uwe gebeden en welke vormen
hebt gij gebruikt om Mij te verheerlijken?’ Zal Hij het schoone, onschuldige kind
verdoemen, dat nooit de knie voor Hem boog, maar alles om zich heen gelukkig
maakte? Zal Hij den edelen Israëliet tot eeuwige rampzaligheid veroordeelen, omdat
hij Jezus niet als Verlosser erkende; of den ongeloovige, die bad om een teeken, tot
hij moedeloos de opgehevene handen zakken liet en kreet: ‘Daar is geen God!’ Zal
Hij den ongelukkige van zich stooten, die op aarde werd gesmaad, veracht, in boeien
geklonken en onschadelijk gemaakt, omdat hij een ellendeling was, maar die een
ellendeling was, omdat hij geboren werd in een hel; omdat de eerste klanken, die hij
opving, verwenschingen en de eerste woorden, die hij leerde nazeggen, vloeken
waren; omdat zijne moeder hem geen goede indrukken gaf, wijl zij ze zelf nooit had
ontvangen, en omdat zijne makkers hem vormden tot een booswicht? God geeft ons
ieder onze plaats en aan Hem alleen zij het oordeel.
Het eenige gebod, waarin men alle godsdiensten der
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wereld zou kunnen oplossen, zoo de menschheid er rijp voor ware, schijnt mij dit:
Lief te hebben en in alles zijn best te doen.
U.M. VOLKERTSMA.
Lang nadat Betsy het laatste woord gelezen had, bleef zij onbeweeglijk zitten.
Neen, zij was niet tevreden. Dit was wat hij geloofde, toen hij een knaap was;
zijne tegenwoordige overtuiging openbaarde haar dit schrijven niet. Had hij niet
gezegd: ‘Ik ben noch modern, noch orthodox!’
Hoe vreemd schenen zijne denkbeelden! Hoe vermetel kwamen zij haar voor! En
toch!.... kon het zonde zijn zoo te gelooven?
Lief te hebben en zijn best te doen.... Was er nog wel iets anders noodig! Lag
daarin niet alles besloten, wat den mensch welgevallen kan doen vinden in het oog
van God! Was dat niet altijd naderen tot God's volmaaktheid, tot Jezus' reinheid!
Er rezen vragen in hare ziel, die haar verbijsterden en beangstigden. Wàt was goed,
zijn geloof of het hare?... Was het zijn geloof, dat hem zoo rustig, zoo sterk, zoo
altijd meester van zichzelf deed zijn en waarom was zij dan zoo zwak, zoo slecht,
zoo wankelend?....
En wàt gaf hem dan zooveel kracht?....
Zij had schatten willen geven om het te weten. Wat Van Zelheim, wat Clemens,
wat allen geloofden, die zij kende, het was haar onverschillig; maar hij.... hij, dien
zij zoo lang reeds kende, wiens gesprekken haar zooveel hadden leeren begrijpen,
wiens zielenadel zij boven allen twijfel verheven achtte, wiens vriendschap haar
leven liefelijk had gemaakt, evenals de vriendschap van Dora en de liefde van pa,
wat geloofde hij!
Waarom mocht zij niet meer als vroeger lezen in zijne ziel! Was hij haar dan
waarlijk minder genegen? Achtte hij haar minder?
Ach! nog weinig tijds slechts en hij zou zich verwon-
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derd afvragen of hij het wel ooit gedaan had. Hij, die te goed in haar hart gelezen
had om er niet al de bladzijden van te kennen, zou beter weten dan iemand dat Walter
Van Zelheim de man niet was om hare liefde te winnen! Zij sloeg de handen voor
het gelaat. Tranen druppelden door hare vingers.
De avond was gekomen, een liefelijke Zaterdagavond vol Sabbathstilte, vol vrede,
vol schoonheid!
Zoele zomerwind zweefde voorbij en voerde hooi- en bloemengeuren met zich.
Kinderen zaten in het gras langs den weg en pasten elkander juist gevlochten kransjes
op. Van de verwijderde heide klonk een belletje van een ram.
Zij waren op weg. Betsy liep gearmd met een vriendinnetje, dat zij had
meegevraagd, een van die lachebekjes, welke gezocht zijn, omdat zij door hare
vroolijkheid ‘den boel aan den gang’ maken. Clemens en Walter deden hun best zich
aangenaam te maken en Hector vermoeide zich braaf met de vogels achterna te
loopen, die hier en daar van den weg opvlogen bij het geluid der naderende stemmen.
‘Waarom gaat Volkertsma niet mee?’ vroeg Van Zelheim.
‘Het is niet zeker dat hij komt,’ gaf Clemens ten antwoord. ‘Als hij niet verhinderd
werd, zou hij zorgen tegelijk met ons bij de weide te zijn. De straatweg is voor hem
een omweg en daarom haalde hij ons liever niet af.’
‘Is het ver?’ vroeg de jonge dame.
‘O, neen, wij zijn er aanstonds. Het is reeds bij dat hek.’
‘Daar is hij al,’ zeide Betsy.
‘Wie?’
‘Mijnheer Volkertsma.’
Een gloeiende blos kleurde hare wangen en was nog
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zichtbaar, toen Maurits tegenover haar stond en voor haar boog.
Het hooiland was een groot vierkant, omgeven door laag elzenhout en half
uitgedroogde slooten. Hier stond het hooi in oppers, ginds lag het in lange strepen
te drogen in den laatsten zonnegloed en wat verder was het nog lang, welig gras, dat
golfde in de avondkoelte en tot schuilplaats strekte aan myriaden van insecten.
De wagen, bespannen met paarden van Koelenhove, was omringd door het
arbeidsvolk. Het waren verbrande en verweerde mannen zonder jas of buis, met
ongekamde haren en gescheurde vesten. De een nam het hooi van den grond en reikte
het een ander, die op den wagen stond als op een troon, waar een derde het naar
behooren schikte en een vierde maakte de opgepakte vracht langs de kanten gelijk,
opdat er geen halmpje onderweg verloren zoude gaan. De mannen raakten even aan
hunne petten, toen zij Clemens herkenden, doch schenen overigens niet bijzonder
ingenomen met het bezoek, vooral daar het lachebekje en Walter terstond begonnen
elkander met hooi te werpen.
‘Hoeveel wagens nog?’ vroeg Clemens, die met Maurits naar het opladen stond
te zien.
‘Dit is de laatste, mijnheer,’ antwoordde een der mannen. ‘We kunnen voor morgen
wel op goed weer rekenen en dus laten wij wat er nu ligt liever nog wat drogen.’
Betsy had een der paarden gevoerd, dat zij gewoon was haar paard te noemen,
omdat het mooier was dan het andere en zij er soms een handje gras voor plukte,
maar toen zij Clemens, wien het kijken spoedig verveelde, de anderen zag volgen
om in hun spel te deelen, wierp zij het hooi voor de dieren neder en wandelde,
bloemen plukkende, weg, schijnbaar zonder te zien dat Maurits Volkertsma nog bij
den wagen stond. Zij wist dat in hare gelofte meer lag opgesloten dan er in gezegd
was. Voortaan behoorde zij bij Walter Van Zelheim, voortaan moest zij hem boven
anderen kiezen. Door geen daad,
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geen woord, geen gebaar mocht zij den dag harer verloving vertragen.
Maurits haalde haar in.
‘Heerlijk weer, niet waar?’ vroeg hij, maar eigenlijk was het hem volkomen
onverschillig wat Betsy Terhorn op dat oogenblik over het weer dacht. Zulk een
aanloopje heeft nu eenmaal burgerrecht verkregen in ons land en men vangt er
gewoonlijk mede aan, ook wanneer men vrij wat gewichtiger dingen te bespreken
heeft, die echter zoo dadelijk niet over de lippen willen.
‘Ja, heel lief,’ antwoordde zij, eenigszins verschrikt, want zij had niet gedacht dat
hij haar volgen zou.
‘Heb ik iets gedaan, dat u minder aangenaam is?’
Dat was het eigenlijk, waarmede hij had moeten beginnen en wat hij zich sedert
het laatste kwartier aanhoudend had afgevraagd, terwijl hij met haar in hetzelfde
gezelschap was geweest en op geen drie passen afstands van haar gedurende
verscheidene minuten stilgestaan had, zonder dat zij hem met een woord
verwaardigde.
Zij sloeg den blik verwonderd naar hem op.
‘Als ik mij vergiste, vergeef mij dan,’ zeide hij, niet zonder eenige verlegenheid,
als ergerde hij zich nu over zijne vraag. ‘Ik ben niet gewoon,’ voegde hij er als
verontschuldiging bij, ‘eenigen tijd met u in gezelschap te zijn zonder....’
Het werd nog dwazer. Wat zou zij wel denken, als hij zijne gedachten eens
openbaarde en haar zeide wat hem zoo gehinderd had!
Zij bemerkte zijne verwarring niet, want zij durfde nauwelijks zelf de oogen
opslaan. Hoe had hij toch zoo spoedig bemerkt dat er iets aan haperde en wat moest
zij als reden opgeven van hare teruggetrokkenheid? Zij gevoelde dat hij den blik op
haar gelaat vestigde en was niet in staat den haren onbevangen op te slaan.
‘Er is iets,’ zeide hij, vast overtuigd. ‘Het spijt mij geducht.’
‘Wel neen,’ antwoordde zij haastig, terwijl zij stilstond
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en hem aanzag, als vreesde zij dat hij nog een oogenblik langer zoo denken zou. ‘Er
is geen enkele reden voor mij om boos op u te zijn.’
‘Daar ben ik blij om,’ zeide hij van harte. ‘Maar is er dan iets anders, wat u hindert
of bedroeft? - Ik hoop niet onbescheiden te zijn.’
‘Och! neen, misschien wat meisjeszorgen,’ antwoordde zij met een poging tot
glimlachen. ‘Denk er maar niet meer over. Belooft u mij dat?’
Hij stak zijne hand uit, mannelijk en ernstig, en terwijl zij opzag in zijn open gelaat
en hare hand voelde rusten in de zijne, wenschte zij hare gansche ziel voor hem bloot
te mogen leggen en troost te vinden in zijne kracht, zijn ernst, zijn vrede.
‘Zoo ik spoedig iets doe,.... iets.... iets wat u niet van mij dacht en u van mij
tegenvalt, denk dan niet het ergste van mij!’
In die woorden lag een deel van het lijden, dat haar in de laatste dagen had
gepijnigd. Hare stem beefde en zoo Maurits ook in hare betraande oogen had kunnen
lezen, zou hij zeker meer geloof aan hare woorden hebben gehecht dan nu; maar zij
hield den blik neergeslagen en trachtte vastheid te geven aan haar toon.
‘Ik verwacht niets van u, waarvan dat gezegd zou kunnen worden,’ antwoordde
hij half gestreng, half schertsend. Al zijn geloof aan haar lag in die woorden, en zij
dacht met wanhopige droefheid dat zijne verachting beter te dragen zou geweest zijn.
‘Kom,’ vervolgde hij vriendelijk, als sprak hij tot een kind, ‘verzet u tegen die
zenuwachtigheid. Dat is beter. Hoor de anderen eens een pret hebben. Gaat u mee?
Maar neen, veeg eerst die tranen weg, terwijl u doet of u bloemen plukt. Ik ga vast
vooruit.’
Hij was als een oudere broeder, die goedhartig de dwaasheden zijner zuster
verdraagt. Zóó ten minste dacht Betsy, terwijl zij haastig eenige bloemen
bijeenschikte. Hoe jong en kinderachtig moest zij hem ook zijn voorge-
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komen, hem, die niet geloofde dat er werkelijk eenige reden was voor haar verzoek!
Telkens nadat hij haar ontmoet had, moest hij wel minder achting voor haar gevoelen
en de vriendschap, die eens in zijn hart voor haar woonde, was zeker lang voorbij
en vergeten. Een man is ook zoo geheel anders dan een meisje! Het was maar gelukkig
dat zij hem nu niet dikwijls meer zag of sprak. Dat dwaze streven naar zijne achting,
dat verlangen naar de vroegere verhouding zou vanzelf wel ophouden.
‘Zou er werkelijk iets zijn, waarover zij zich ongerust kan maken?’ mijmerde
Maurits, terwijl hij langzaam door het hooge gras voortliep. ‘Neen, meisjeszorgen,
zooals zij zeide.... Wat een held!.... Was ik de eerwaarde Terhorn zelf geweest, ik
kon niet zalvender en verstandiger gesproken hebben....’
Zeker zouden de hooiers weinig tevreden zijn geweest, zoo zij eenige oogenblikken
later de verwoesting hadden gezien door het jonge volkje aangericht. Men wierp met
gras en poogde er elkander onder te bedelven. Hier werden oppers verwoest, ginds
in het wilde weer opgestapeld en allen maakten zich zoo warm en moe, als men van
stedelingen maar verwachten kan.
‘Poeh! wat ben ik warm!’ riep Walter eindelijk, zich in het hooi werpend. ‘Ik kan
niet meer!’
‘Laten wij dan onze kersen eens proeven,’ stelde Clemens voor. ‘Als de dames
het ten minste goedvinden.’
Het denkbeeld vond algemeen bijval en spoedig had men zich rondom een servet
geschaard, waarna al de meegebrachte proviand, bestaande in broodjes, kersen en
wijn, langzamerhand uit de mand in de magen der aanwezigen verdween.
Walter zat naast Betsy en overlaadde haar met beleefdheden en complimentjes,
die zij dezen keer niet met een hooghartig zwijgen beantwoordde.
Clemens amuseerde zich kostelijk met het lachebekje, hetgeen Walter de
geestigheid ontlokte, dat Maurits ook wel voor een dame had mogen zorgen.
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‘Ja, ik zit hier wel wat ongelukkig,’ stemde deze lachend toe.
‘Maar wie zegt dat Betsy niet graag eens van cavalier verandert?’ riep het jonge
dametje, dat alles zeide wat haar inviel. ‘U hebt u haar maar toegeëigend, mijnheer
Van Zelheim, en het is de vraag of dat met wederzijdsch goedvinden is gebeurd.’
‘Ja, ja!’ zeide Clemens lachend. ‘Biecht op, Bets, wien van beiden heb je het liefst
naast je?’
‘Och, nu geen dwaasheid,’ antwoordde Betsy gejaagd.
‘Neen, neen, je moet kiezen!’ riep Clemens, die slechts wenschte door een
aanmoediging van Betsy's zijde Walter's aanzoek te verhaasten. ‘Geen der heeren
zal het je kwalijk nemen.’
‘Neen, zeker niet,’ antwoordde Walter, opgewonden door den strijd. ‘Beslis zelf
wie het zijn moet.’
Maurits had zich al dien tijd beziggehouden een kersesteeltje met aandacht om
zijne vingers te winden en zette een gezicht, als ging de geheele zaak hem volstrekt
niet aan.
‘Welnu, Bets?’
‘Mijnheer Van Zelheim,’ zeide zij koud.
‘Bravo!’ riep Clemens en barstte toen in een luid gelach los.
Er zijn van die opgewonden oogenblikken aan menigen disch, die door een
onaangename stilte gevolgd worden.
Ieder had de bleekheid opgemerkt, die bij het uitspreken van Walter's naam Betsy's
gelaat had overtogen, en daar niemand die verklaren kon, gaf zij stof tot nadenken.
Het lachebekje alleen praatte door als een opgewonden speeldoos en had reeds lang
het geheele geval vergeten, toen Betsy, nog geheel onder den indruk er van, haar
vroeg of zij lust had mede te gaan bloemen plukken.
‘Ja zeker, heerlijk! Wij mogen niet van een hooiland thuis komen zonder een
veldbouquet. Zie die kamillen eens hoog staan en die wilde zuring! De heeren mogen
in dien tijd eens rooken.’
De meisjes verdwenen bijna in het hooge gras en ge-
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leken met hare witte kleedjes en verhitte gezichtjes zelf bloemen. Betsy's vriendinnetje
begon soms een vertrouwelijk praatje over Van Zelheim, geëngageerd raken of
officieren, maar wijl Betsy haar hart niet ontsloot voor dat vriendelijk kloppen,
bepaalde zich ten laatste het gesprek geheel bij de kinderen van Flora. Zij dwaalden
verder en verder af naar andere weiden, waar de bloemen weliger schenen te groeien,
en langs den kant der slooten, waar varens en waterplanten haar oog bekoorden.
De witte kleedjes, die nu en dan door het elzenhout zichtbaar waren, hadden te
veel aantrekkingskracht voor Walter Van Zelheim, om hem lang smaak te doen
vinden in zijne sigaar en het gesprek over een Fransch dichter, dat door Maurits en
Clemens geopend was, en hij liet hen spoedig alleen.
‘Hoe gaat het met den oogst?’ vroeg hij, toen hij de meisjes bereikt had.
‘Perfect!’ riep Betsy's vriendinnetje. ‘Ik heb haast genoeg om al de kamers van
ons huis met een bouquetje te versieren.’
‘U hebt nog zooveel niet, juffrouw Terhorn. Mag ik u wat helpen?’
‘Och neen, doe dat niet,’ zeide zij met een verlegen lachje.
Als zij niet geweten had dat hij eenmaal haar echtgenoot worden zou, had zij het
hem gewis vroolijk toegestaan en haar kennisje een knipoogje toegeworpen; maar
nu kon zij het niet verdragen. Zij had zich voorgenomen hem anders te maken dan
hij was en hoopte dat hij hare achting en liefde nog eens waardig worden zou.
‘Pas op!’ riep Walter plotseling, ‘daar komen koeien.’
‘Daar ben ik niet bang voor,’ zeide zij, met minachting en droefheid denkende dat
hier alweer een nieuw punt ter verbetering was. Een man bang voor koeien, ba!
‘Kijk dan toch, Hector is hier!’ riep Walter nog eens en nu sprak uit zijne stem
zooveel angst, dat Betsy niet langer aarzelde, maar verschrikt opsprong.
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Een tiental koeien, nieuwsgierig naderbij gekomen uit het verst verwijderde gedeelte
der uitgestrekte weide, hadden Hector, die zijne meesteres gevolgd was,
ternauwernood ontdekt, of zij kwamen met snellen stap op den hond af. Betsy zag
dat er nu werkelijk gevaar dreigde en haastte zich Walter en haar vriendinnetje te
volgen, die haar reeds een groot eind vooruit waren en haar toeriepen, ‘toch mee te
komen.’
‘Weg, Hector, weg!’ riep zij, begrijpende dat zij veilig zijn zoude, als de hond
slechts vooruitloopen of een anderen weg kiezen wilde; maar Hector scheen van
meening dat zijne meesteres bescherming noodig had en bleef, luid blaffende, om
haar heen springen.
Zij zag de anderen stilstaan.
‘Keer terug!’ riep Walter haar toe. ‘Hier is een breede sloot. Ik geloof dat daar
ginds de uitgang is.’
Hij wees haar een andere richting. Met klimmenden angst volgde zij die
werktuiglijk. Zij was onbekend in de weide waarvan zij niet eens wist of zij het
eigendom van ds. Terhorn was of aan anderen toebehoorde. Het dicht ineengegroeide
elzenhout scheen nergens een opening te hebben dan aan de zijde, waar zij
binnengekomen was, en daarheen terug te keeren zoude hetzelfde zijn als de koeien
te gemoet te loopen.
Zij hoorde de snuivende dieren meer en meer naderen en Walter's stem klonk
ergens uit de verte: ‘Hector, hier!’ maar Hector luisterde niet.
Haar mond werd droog, haar hart bonsde. Zij kon bijna niet meer, maar de vrees
door de logge dieren bereikt, misschien wel gestooten te worden, joeg haar voort.
Was er dan niemand die haar helpen kon? Hector begon reeds achter haar weg te
schuilen en liep haar voor de voeten en nog altijd zag zij geen uitweg.
Zij dacht aan Maurits, die nu rustig in het gras zijne sigaar lag te rooken en luisterde
naar de vroolijke verhalen van Clem.
Op eens was het haar als werd alles rondom met een

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

196
zwart floers overtrokken; het blaffen van Hector klonk als uit de verte: alles draaide
in het rond. Zij hoorde nog een luid janken. Iemand liep haar voorbij en de koeien
snelden langs haar heen en verwijderden zich in loggen draf van haar. Toen viel zij.
Het was geen volslagen bewusteloosheid, want zij gevoelde het koele gras tegen
hare wangen en kon denken; hare slapen klopten als hamers en hare keel brandde.
Zij gevoelde het alles duidelijk en toch miste zij de kracht om op te staan, of de oogen
te openen en iemand te roepen. Zij verlangde er ook niet naar. Rusten wilde zij, o
rusten den ganschen, langen avond nog!
Toen kwam er iets of iemand tusschen hare oogen en de heldere lucht, want het
licht viel minder sterk op haar gelaat. Een hand hief zacht haar hoofd op en verkoelde
hare slapen met koud water. Hoe heerlijk was dat gevoel! En toen zeide iemand met
onuitsprekelijke, teedere bezorgdheid haar naam.
Zij sloeg de oogen op en zag Maurits Volkertsma in het bleek gelaat, waarop de
spanning te lezen was, waarmede hij wachtte op eenig teeken van bewustzijn.
Een oogenblik zagen zij elkaar in de oogen; toen sprong hij luchtig op en zeide:
‘Hoe gaat het? Al bekomen van den schrik?’
Het was haar als voelde zij plotseling al hare pijnen terugkeeren. Hare keel werd
weer zoo droog en hare oogen vielen dicht van vermoeidheid.
‘Water,’ fluisterde zij.
‘Clem haalt het al op die boerderij. Hij zal wel dadelijk hier zijn. Het slootwater
hier in mijn hoed kunt u niet drinken.’
‘Wie heeft mij toch bevrijd?’ vroeg zij, hem aanziende; zij wist als bij ingeving
dat hij het geweest was.
‘Wel,’ antwoordde hij lachend, ‘wij begrepen uit het geroep van Walter dat er iets
gaande was en toen wij eenmaal hier waren, was het gemakkelijk den moeielijken
strijd van u over te nemen. Ik pakte dus uw vriend bij den
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halsband, ging een anderen kant met hem uit en begon een wedren tegen de koeien
en misschien zouden ze ons nog te pakken hebben gekregen, zoo we niet juist bij
een sloot gekomen waren, die we heel vriendschappelijk samen oversprongen. Clem
heeft Hector toen vastgelegd aan een boom en de koeien konden niets anders doen
dan weer gaan grazen.’
‘Ik dank u van ganscher harte,’ zeide zij, hem de hand reikende.
Hij stak de zijne uit, maar meer om de hare zachtjes terug te duwen dan om die te
drukken. ‘Het was me een loopje, hè?’
Zij antwoordde flauw ‘ja.’ Had dezelfde man, die nu koel over het gebeurde
schertste, zich zooeven met bleek gelaat over haar gebogen en met zoo wonderen
klank haar naam genoemd? Het was zeker een droom geweest, een zinsbegoocheling.
‘Daar komt Van Zelheim ook aan,’ zeide hij op ietwat spotachtigen toon.
Een gloeiend rood kleurde Betsy's wangen. Zou Maurits haar aanstaanden man
minachten, den spot met hem drijven! O! dat was meer dan zij dragen kon! Wanhopig
rukte zij aan de keten, die haar boeide, maar herinnerde zich plotseling, dat zij die
zichzelf had aangelegd. Hoe had zij het een oogenblik kunnen vergeten! Pa's liefde
zou haar immers alles vergoeden. Ook dit.... Neen, neen, dit kon door niemand
vergoed worden, dit was te veel!
Zij kwamen nu allen. Clemens verkwikte haar met een glas frisch putwater, Van
Zelheim en het lachebekje waren geheel informatie naar haar welstand. Zij was nu
in staat weer op te staan, en te glimlachen, als Maurits over het gebeurde schertste.
‘Wie had dat kunnen denken!’ zeide hij. ‘Geen steile rotswanden, geen
bergstroomen, geen wilde dieren of gletschers, en toch een avontuur te hebben, dat
leelijk had kunnen afloopen!’
Zij lachten allen en Betsy deed mee; men moet soms lachen in de ernstigste,
droevigste stemming der wereld.
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XVII.
Hoe vreemd en hoe deerniswaardig is het als men bedenkt hoeveel
rampzaligheid er wonen kan in een fraai menschelijk lichaam, in fraaie
kleederen gedost, met juweelen in hare doorgestoken ooren, met opgeheven
hoofd en een mond vol ongemeende glimlachjes!
GEORGE ELIOT.
Het salon was helder verlicht. Jans en Trui hadden het zooeven verlaten, met een
laatsten, goedkeurenden blik het geheel overziende.
't Was er stil. Alleen rinkelde het nu en dan geheimzinnig in de veelkleurige
prisma's van de gaskroon en de pendule tikte eentonig voort. De twee marmeren
vrouwenbeelden, die het uurwerk droegen, zagen onbeweeglijk naar den slinger, die
nu het eene, dan het andere naderde. De bronzen Napolitaan en zijne vrouwelijke
vis-à-vis, zwoegende onder den last der vazen, die zij met beide handen
omhooghielden, zagen met achterwaarts gebogen hoofd, ieder op een hoek van den
schoorsteenmantel, smachtend naar elkander. Trui had ze eerst gedachteloos zóó
geplaatst, dat zij elkaar den rug toekeerden, maar Jans had onder het mompelen van:
‘Die buitenmeiden weten toch nergens van!’ die vergissing hersteld. De cherubijntjes
in het beeldhouwwerk boven den schoorsteenmantel, dat tot het plafond opliep,
maakten hunne bolle wangen nog boller en bliezen onhoorbare fanfares op hunne
bazuintjes, van
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blijdschap dat zij weer eens iets anders zien zouden dan duisternis of schemerlicht:
want in het belang van meubels en tapijt werd het daglicht slechts zelden door
Hermine in die kamer toegelaten. De leliën en rozen in den rand van het fluweelen
tafelkleed bogen zich bevallig naar elkaar en knikten hare zusters toe in het mollig
tapijt. De ouderwetsche dames op het behang maakten elkaar complimentjes over
haar goed gesoigneerd uiterlijk en zagen tersluiks naar de heeren, die in de verte
kwamen aanwandelen in jachtkostuum of zich met roeien vermaakten langs met
biezen begroeide oevers. Op een commode stond de photografie eener jonge vrouw,
die glimlachend in het vertrek rondzag. Twee kinderbeeldjes lagen op een zijtafeltje
geknield en boden bloemen aan uit een mandje, dat zij samen omhooghielden, maar
er was nog niemand, die ze van hen aannam en hunne vriendelijke gezichtjes staarden
in de ledige ruimte. Op een ander tafeltje schitterden de prachtbanden van uitgezochte
boeken in het gaslicht.
De portière werd ter zijde geschoven en Betsy trad binnen. Zij zag rond en bleef
besluiteloos staan, als was zij hier in gedachten verdiept gekomen. Langzaam trad
zij op een der vensters toe en trok aan een koord, dat langs de draperieën afhing.
De avond was nog niet gevallen. De zon ging in alle pracht onder en tooverde
blosjes op hare wangen, glans in haar oog. Alles onwaar, alles valsch.
Zij keerde zich weer om en zag even lusteloos rond als straks. De cherubijntjes
glimlachten schalks; de geknielde beeldjes boden hunne bloemen aan; de gaskroon
hulde haar in een zee van licht als het schoonste, wat zij bestralen kon; het
vrouwenportret zag haar vriendelijk aan; alles in het vertrek lachte haar tegen, zooals
de gansche wereld deed, maar haar oog dwaalde somber en doelloos rond. Eindelijk
bleef het rusten op het portret. De doode en de levende oogen ontmoetten elkander
en Betsy vouwde als in gebed de handen. Zij beschouwde
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het schoone gelaat, de kanten op het rijke kleed, de armbanden om de slanke polsen.
‘Zij was ook eens jong en mooi en rijk. Zij heeft zich misschien ook wel eens zoo
zwak en alleen gevoeld als ik nu. Ach, ik hoop het niet.’
Zij fluisterde die woorden als in een droom en toen, plotseling de gevouwen handen
opheffend, zeide zij op dien lieven toon, dien men van kinderen hoort: ‘Moesje,
waarom ziet u mij zoo aan? Weet u nu wat ik zeg en denk? Waart u ook wel eens
zoo heel, heel ongelukkig?’
Zij was altijd gewoon geweest op het eenvoudige Bloemveld mevrouw Terhorn
moesje te noemen en nadat zij gestorven was, zou het haar heiligschennis geschenen
hebben mama te zeggen. Zag zij er zich bij vreemden al eens toe genoodzaakt, als
zij alleen was, gebruikte zij slechts den welbekenden naam, waarvan niemand wist
wat hij voor haar beteekende dan zij zelf.
Een voetstap deed haar opschrikken. Smart en zieleleed op haar gelaat maakten
plaats voor opgewektheid; lijdelijke onverschilligheid voor levenslust. Zooeven was
zij Maria Magdalena aan den voet van het kruis, nu scheen zij wat de menschen haar
noemden: gelukkig, benijdenswaard.
Zij stond aan het venster toen hij, wiens voetstap zij herkend had, binnentrad en
zich omkeerende, terwijl hij de deur sloot, zeide zij, als had zij met belangstelling
naar buiten gezien: ‘De zon gaat prachtig onder, pa, en dus zal het morgen wel mooi
weer zijn. Dat treft goed, hè?’
‘Ja, dat is al een eerste vereischte voor een buitenpartij.’
‘Kom, nu de gordijnen dicht,’ ging zij voort, vlug het koord aantrekkende. ‘En nu
moet u eens zien of ik naar uw zin ben.’
Hoe opgewekt was haar blik, hoe schalk de glimlach om hare lippen!
‘Vrij goed, vrij goed,’ antwoordde hij, tevreden knikkende. ‘Maar moet er niet
zoo'n ding in je haar, een bloem of strik?’
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‘Wel zeker, als u dat beter vindt,’ zeide zij eenvoudig en zij zocht een rozeknopje
uit den schat van bloemen, dien morgen uit den tuin in het mandje overgebracht. De
steenen beeldjes zagen op naar het schoone menschengelaat, dat zich over hen boog,
en hunne trekken bleven onbeweeglijk en hunne lippen stom, toen zij voor een
oogenblik den lach zagen weggevaagd en het gladde voorhoofd vol smartelijke
rimpels, waarlangs tersluiks de kleine hand streek als om er verzachting aan te brengen
van pijn. Maar toen zij zich omwendde, was zij weer dezelfde van straks en luchtig
trad zij voor den grooten spiegel, die hare liefelijke gedaante geheel weergaf. Zij zag
naar hem, niet naar zichzelf. Zij sloeg hem gade, zooals hij het salon op en neer liep,
de handen in de zakken, de schouders opgetrokken, zacht neuriënd en met iederen
stap schommelend of zich opgevend, alles teekenen van zijne aangename stemming.
Geheel liefde en vroolijkheid stond zij weer vóór hem en onderwierp zich opnieuw
aan zijn oordeel.
‘Ja, nu is het beter,’ zeide hij, zeer voldaan over zijn inval. ‘Je ziet er van avond
bijzonder goed uit, dunkt me.’
Zij glimlachte zonder te antwoorden en zette zich op een ottomane bij het tafeltje
met boeken, die zij begon te doorbladeren.
Ds. Terhorn hield zich bezig de ornamentjes op den schoorsteenmantel op te nemen
en ze te bekijken. Hij stond met den rug naar Betsy gekeerd. Er was een lange stilte,
die eindelijk door hem afgebroken werd.
‘Wij hebben na dien morgen’ - hij omschreef dien niet nader, maar zij wist terstond
welken morgen hij bedoelde - ‘niet meer over je voornemen gesproken. Ik meende
je daar genoegen mee te doen. Hoe lang is het geleden?’
‘Ik denk.... een week of zeven pa,’ zeide zij nadenkend.
‘Droom je, kind? 't Is pas gebeurd.’
‘Pas!’ herhaalde zij verschrikt. ‘Laat eens zien. Het is toch minstens zes weken....
Neen, toch niet.... U
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hebt gelijk. Het wordt overmorgen vier weken. Hoe is het mogelijk? Ik dacht dat het
veel langer geleden was.’
‘Hm! Vier weken dus nagenoeg. Ik heb al dien tijd gezwegen, want het scheen
mij toe dat het aangenamer voor je zijn zou ongestoord je heilig voornemen te kunnen
volbrengen of, liever, je ongestoord te kunnen voorbereiden op een toekomst, door
je vader met zorgende liefde voor je gekozen, een levenspad, dat volgens menschelijke
berekening slechts met rozen bestrooid kan zijn. Ik heb met genoegen opgemerkt
hoe gelukkig het vooruitzicht van je misslag te kunnen herstellen je maakte, en het
komt mij voor dat de gelegenheid daartoe niet lang meer zal uitblijven, want Van
Zelheim's gedrag toont genoeg dat zijne genegenheid onveranderd is.’
De bladen van het boek op haar schoot ritselden tusschen hare vingers, maar hij
hoorde het niet.
‘Als vader meende ik het recht te hebben je eens te vragen hoe ver het nu tusschen
jullie gekomen is. Zou je mij dat willen zeggen?’
‘Het is zóó ver, pa,’ antwoordde zij, schijnbaar kalm, ‘dat ik ieder oogenblik zijn
aanzoek kan verwachten.’
‘Zoo, zoo.’
Het boek in hare hand had kunnen veranderen in een adder, zonder dat zij het zou
bemerkt hebben, hoe onbewogen hare stem ook klonk.
Het duurde lang eer een van beiden weer sprak. Betsy sloeg geen bladen meer om
en ds. Terhorn bekeek het paarlemoeren aschbakje in zijne hand. De pendule tikte;
het gas suisde.
‘Zoo, zoo,’ herhaalde hij eindelijk. ‘Dan zal hij je morgen wel vragen.’
‘Ik denk het ook.’
Ds. Terhorn scheen bijzonder in zijn humeur. Zich vriendelijk naar haar
omkeerende, voor het eerst gedurende hun gesprek, zeide hij: ‘Als je de gedane
belofte volbrengt, me beste, zul je veel goedmaken.’
Zij zag glimlachend naar hem, doch sprak niet. Zij
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dronk met haar blik de onware liefde in, die een oogenblik op zijn gezicht te lezen
was, en had meer willen lijden dan het geledene om zijn oog altijd zóó op haar
gevestigd te mogen zien.
‘Je vader zal dan volkomen tevreden zijn en je weer al zijne liefde waardig keuren.’
Hij had er geen flauw denkbeeld van wat die woorden voor haar beteekenden.
Voor hem was het slechts: op den preekstoel staan, zijne catechisaties houden, in
één woord, zijne plichten vervullen, zooals iedere vader dat behoort te doen, en verder
- haar niet onvriendelijk behandelen en soms eens, wanneer de bezigheden het
toelieten, belangstelling in haar toonen.
Maar voor haar bevatten die woorden een wereld van geluk. Reeds scheen hare
eenzaamheid, al de ledigheid van haar hart te verdwijnen bij de liefelijke belofte, die
haar in de ooren klonk, en met een sprong was zij bij hem en sloeg de armen om zijn
hals.
‘O pa!’
‘Stil, daar is visite. Je moet niet zoo onnatuurlijk zijn, meisjelief.’
Hoe ijdel streek hij zich om de kin, toen de deur nog juist tijdig genoeg geopend
werd om zijne gasten te doen zien hoe hij in huis werd vergood! Hoe glom zijn
gezicht van genoegen! Voor hem was er geen liefelijker muziek dan dat gegons van
vleierijen om hem heen, die nu eens zijne laatste preek, zijn huis of receptie-avonden,
dan weer zijne dochter golden, maar door hem altijd op zichzelf werden toegepast.
Onder al de blikken vol hulde, welke hij ontmoette, was er geen enkele zoo trouw
en teeder als die van zijn kind en terwijl er veel geglimlacht werd bij de streelende
gezegden, die men hem toevoegde, was er geen enkele glimlach zoo welgemeend,
zoo trouwhartig, als de hare. Onder de gedaanten, die zich om haar bewogen, was
hij voor haar de eenige wezenlijke gestalte in een vertrek vol schimmen; in het rumoer
hoorde zij zijne stem alleen
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als de heldere solozang tegen een zacht, eentonig koor.
De receptie-avonden op Koelenhove waren dezelfden niet meer van voorheen.
Oorspronkelijk werden er eenige theevisites ontvangen, die afliepen als iedere andere
theevisite, doch een predikant, vooral een gezocht en gefortuneerd predikant, krijgt
spoedig een kring van vrienden en aanhangers. De bezoeken op Woensdagavond
werden te talrijk om ze langer als gewone bezoeken te kunnen beschouwen. Hadden
de gasten er den gastheer toe gebracht den avond zoo in te richten, of had de gastheer
er zich toe gedwongen gezien door zijne gasten? Hoe het zij, langzamerhand was
het uur verlaat, er werd meer toilet gemaakt, men was niet meer onzeker of men het
verzoek een glas wijn te blijven drinken, zoude inwilligen of niet; de speeltafeltjes
stonden klaar, de muziekrollen bleven niet ongeopend en het aantal bezoekers nam
steeds toe.
Voor dezen avond waren er daarenboven door ds. Terhorn eenige uitnoodigingen
gedaan, want hij brandde van verlangen om de wereld te toonen dat zijne dochter
bestemd was tot aanstaande eigenares van Nieuw Zuilenstein en de aanzienlijke
bezittingen daaraan verbonden. Het oogenblik was gunstig, want grooter dan
gewoonlijk was het aantal gasten. De oudere heeren waren gekomen op aandrang
hunner echtgenooten en dochters; de echtgenooten om hare kinderen in aanraking
te brengen met wat men ‘goede partijen’ noemt; de dochters met het oog op de
jongeheeren; de zoons met het oog op de jonge dames; en na al die redenen van
persoonlijken aard kwam de voorname drijfveer: ‘Bestaat er waarlijk iets tusschen
Walter Van Zelheim en Betsy Terhorn, dan zullen wij er dezen avond iets van
bemerken.’
Clemens kwam met eenige vrienden en eerst toen begon die ongedwongen, recht
aangename toon te heerschen, welke zoo onmisbaar is in een gezelschap. Er vormden
zich groepjes. Men hoorde lachen, redeneeren, toejuichen. De jonge meisjes waren
opgeruimder dan straks, toen
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het aantal heeren beneden hare verwachting was, en de ouders loken op, nu de
gezichten hunner kinderen van genoegen schitterden. Daarenboven was de algemeene
belangstelling gaande gemaakt door het binnenkomen van Walter. Men had reeds
opgemerkt dat Betsy, die met een collega haars vaders stond te praten, gebloosd had.
Een oude dame in paarse zijde had haar daarop schertsend met den waaier gedreigd
en was niet tevreden geweest vóór Betsy tegen haar gelachen had, ‘wat zij maar niet
doen wilde, die ondeugd!’
Er werd gefluisterd dat zij wel wat geretireerd was, daar zij in het geheel niet naar
hem omzag, ofschoon men zeer goed aan haar zien kon dat zij zijn binnenkomen
had bemerkt.
De oude heer, die juist met haar sprak, merkte lachend aan dat zij maar zeggen
moest wanneer zij hem weg wilde hebben en zij beloofde het met een glimlach.
Terwijl geen enkel gesprek gestaakt werd en ieder voortging zich voor te doen als
zijn buurmans beste vriend, werd er geen oog van Walter en Betsy afgewend. Zoo
had ieder tot dusver opgemerkt dat hij vrij luid het woord had gevoerd in het groepje
rondom ds. Terhorn en nu nam hij met een buiging afscheid. Het oogenblik, dat de
belangstellende wereld verbeid had, was daar: hij stond tegenover Betsy.
Zie, zij bloosde weer en de hand, die zij hem had toegereikt, trilde, nu zij die op
de tafel liet rusten. Neen, het kon niet waar zijn wat reeds hier en daar op de soiréetjes
gefluisterd was, dat het van haar kant een mariage de raison zijn zou.
Hij schoof een fauteuil voor haar bij en nam zelf ook plaats. Het was duidelijk aan
haar te zien dat zij met welgevallen naar hem luisterde. Evenwel vond men dat zij
wel iets meer geagiteerd kon wezen. Zij zag kalm neer op den armband, die aan hare
hand schitterde en onbewust door haar op en neer geschoven werd. Waarom keek
zij zoo zelden naar hem op? Het kon verlegenheid
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zijn, want zijn blik was aanhoudend op haar gelaat gericht. Hij had zoo iets bijzonders
in zijne oogen, vond een der getrouwde dames met een glimlach, iets, waarvoor een
jong meisje licht de oogen neersloeg.
Wat was zij toch bekoorlijk, niet waar? Nu lachte zij hartelijk. Waar of zij over
spreken zouden? Die Van Zelheim kon soms zoo geestig zijn.
Ook andere heeren kwamen haar nu aanspreken, maar duidelijk gaf zij Walter de
voorkeur. Zij scheen gelukkig te zijn door zijne hulde. - - De wereld was teleurgesteld.
Clemens had een zijner dolste buien. Hij behoorde tot die menschen, van wie men
nooit met zekerheid zeggen kan of zij in ernst, dan wel in kortswijl spreken. Zijn
gezicht tintelde van dwaasheid en geest. Overal spatten de vonken zijner scherts en
waar hij was, was gelach en vroolijkheid. Toen eindelijk de speeltafeltjes bezet
werden en de muziekliefhebbers naar de andere helft der suite gingen, trommelde
hij op eens een bezielend galopje op de pianino en zijn daarop volgend voorstel
‘stilletjes in de vestibule een dansje te maken,’ vond algemeen bijval. Ds. Terhorn
kwam hoofdschuddend protesteeren, toen hij bemerkte wat er gaande was, en vroeg
op dien schalks beminnelijken toon, welken hij zoo alleraardigst wist aan te slaan
en die bij niemand ooit de gewenschte uitwerking miste dan bij zijn zoon, of de
jongelui het voor hunne rekening wilden nemen dat er op Koelenhove gedanst werd,
waarop ieder lachend riep daartoe bereid te zijn.
‘Mag ik het genoegen hebben?’
Hoe dikwijls werden die woorden herhaald, toen de pianino hare opwekkende
tonen liet hooren en menig gezichtje van danslust stralen, menig voetje ongeduldig
trippelen deed.
Hier sprak slechts beleefdheid, ginds hartelijke genegenheid uit toon en blik; hier
fluisterde men ze half, als vreesde men een weigering, dáár sprak men ze luide uit,
als zeker van zegepraal.
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Zóó klonken zij uit Van Zelheim's mond, terwijl hij Betsy zijn arm bood en langs
zijn schouder haar lachend aanzag.
Zij wandelde naast hem voort; andere paartjes volgden hen, van oordeel dat Van
Zelheim en Betsy Terhorn de rij behoorden te openen.
‘Clem heeft altijd zulke vermakelijke invallen, niet waar?’ zoo begon hij het
gesprek.
‘Ja,’ antwoordde zij rustig. ‘Het dansen geeft een aangename afwisseling in den
avond. Doorgaans volgt men denzelfden regel: praten, spelen en muziek maken.’
‘Dat is eenmaal gewoonte en die moet men huldigen in de negentiende eeuw.’
‘Dunkt je?’ - Zij waren sedert eenige dagen overeengekomen elkaar te tutoyeeren.
- ‘Het zou veel prettiger in de wereld zijn, geloof ik, als men dat minder deed. De
menschen zouden allen oorspronkelijker zijn.’
Walter hield er niet van over onmogelijkheden te spreken en hij zeide dan ook
niet veel meer dan ‘ja,’ terwijl toch zijn goedkeurende glimlach en toon beletten dat
zijn kort antwoord onbeleefd kon genoemd worden.
‘De conversatie zou nooit vervelend worden,’ hernam Betsy.
‘Maar dat is zij nu immers ook niet!’
‘Dat vind ik wel.’
Het gesprek kwijnde. In den laatsten tijd was zulks dikwijls het geval geweest en
Betsy poogde niet meer de stiltes aan te vullen.
Walter bemerkte het nauwelijks. Hij was niet gewoon belangrijke geprekken te
voeren en verwachtte die allerminst van dames.
‘Zullen wij dansen?’ vroeg zij.
‘Met genoegen.’
Zij mengden zich onder de paartjes en menig mannenhart klopte sneller, als zij
voorbijzwierde, menig oog rustte donker op den man, die haar omvat hield en
glimlachend den kostbaren last met zich voerde. Teedere
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woorden werden door Walter onder den dans gefluisterd en Betsy zag naar hem op
met een blik, die hem de schoonste toekomst voorspelde.
De planten en heesters schenen zich voorover te buigen, als wenschten zij het
zijden kleed te raken. De leliën en rozen in het mollig tapijt hieven zich op, als haakten
zij naar den druk van haar voet. De cherubijnen glimlachten. De menschen benijdden
haar.
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XVIII.
Et tu, Brute!
CAESAR.

‘Zoo!’
Hoe dreigend klonk dat woord uit Clem's mond Betsy in de ooren. Het was nog
vroeg. Zij zat voor het open venster een briefje aan Dora te schrijven en verwachtte
weinig zijne komst, daar hij niet gewoon was op dat uur reeds wakker te zijn. Zij
bemerkte terstond dat hij bleek zag, maar dezen keer vroeg zij niet bezorgd naar de
oorzaak er van. Voor zijn vasten blik sloeg zij den haren neer, doch terstond ook
weer opziende, zag zij hem rustig vragend aan.
Door geen enkel teeken wilde zij verraden dat de gedane stap niet uit eigen
beweging was geschied. Zouden op die bekentenis niet noodzakelijk andere moeten
volgen en zouden die pa niet in een verkeerd daglicht kunnen stellen? Zij wist dat
hij haar langs dezen weg gelukkig wilde maken, hoe weinig hij vermoedde dat hare
gelofte haar meer had doen lijden dan zij gedacht had ooit te kunnen dragen; maar
Clem en anderen konden dat alles niet zoo goed begrijpen en zouden hem licht
verkeerd beoordeelen. De gedachte, dat pa in haar aanstaand geluk geloofde, dat zij
hem genoegen deed door haar stap en dat zij zijne liefde weder verdienen zou, in
waarheid verdienen, had haar tot alles moed geschonken en gaf haar ook kracht, nu
het oogenblik daar was, dat zij met angst en vreezen had verbeid.
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‘Je wist dat ik komen zou, Bets,’ ging Clemens voort op denzelfden dreigenden toon,
maar minder kalm.
‘Ja, natuurlijk dacht ik dat je gauw zoudt komen. Heeft Walter het je verteld?’
‘Neen, om alle duivels niet!’ zeide hij, nu nader tredend en haar onheilspellend
aanziende. ‘Daartoe zou hij den moed niet hebben.’
‘Is daar dan moed toe noodig?’ vroeg zij met bevreemding.
‘Ja, voor hem is er moed noodig om mij te zeggen dat hij mijne zuster overgehaald
heeft zijne vrouw te worden,’ antwoordde hij met nadruk en voegde er bitter bij:
‘Men heeft mij gefeliciteerd met mijn aanstaanden zwager.’
‘Hoe weten zij het zoo gauw!’ zeide Betsy losweg, terwijl zij naar buiten zag.
‘Ja,’ hernam hij op den toon van het diepste, smartelijkste verwijt, ‘hoe weten
vreemden het eerder, zou men zeggen, dan de eigen broer, die meende dat zijne zuster
hem liefhad.’
Wij zeggen veel meer in een gesprek door blik, toon, houding, gang of gebaar, ja,
met de beweging onzer zwijgende lippen of de houding van ons hoofd dan met
woorden, en al die kleine tolken onzer gedachten verraden en verkoopen ons.
Een ondeelbaar oogenblik hadden Betsy's lippen getrild, even hadden de fijne
neusvleugels zich bewogen. Bij de gedachte hem niet te mogen zeggen dat zij naar
hem verlangd en slechts pa's verbod haar weerhouden had, was een diepe, vlijmende
smart door hare ziel gegaan en Clemens had de weerspiegeling er van op haar gelaat
gelezen.
Vergeefsch was de strijd, in lange nachten gestreden, voorbereiding tot deze
ontmoeting; nutteloos het pantser, waarin zij zich veilig gehoopt had tegen ieder
beroep van zijn kant op hunne wederzijdsche genegenheid; verloren de uren van
angst en droefheid, waarin zij over-
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legd had hoe zich in dit uur te verantwoorden. Om het oog zijner liefde te misleiden,
had zij zich nog te weinig in het veinzen geoefend.
Clemens twijfelde niet meer. Wat hij eerst slechts vermoed had was nu zekerheid
geworden.
‘Bets!’ zeide hij, plotseling bij haar knielend en haar in de neergeslagen oogen
ziende, ‘bedrieg mij niet. Stort je hart voor mij uit. Mij kun je niet misleiden, zooals
je het de wereld doen zult... dat weet je immers wel, kind! Vertel mij wie er je toe
overgehaald heeft. Je broer Clem kun je wel vertrouwen, niet waar?’
Zij zag naar zijne hand, die teeder de hare omvat hield. Hij wachtte vruchteloos
op antwoord.
‘Ik weet alles, alles, wat er in je omgaat,’ ging hij voort. ‘Vertel mij je leed. Het
zal je goeddoen en ik zal je helpen alles te herstellen.’
‘Ik heb je hulp niet noodig,’ zeide zij koud. ‘Walter heeft mij tot vrouw gewenscht
en ik heb “ja” gezegd. Is dat iets ongewoons?’
‘Ik weet dat je nooit liegt,’ antwoordde Clem, haar vast aanziende. ‘Zeg mij dan
dat je hem liefhebt.’
‘Wie geeft je het recht mij zulke vragen te doen?’ vroeg zij en trachtte hare hand
los te maken. ‘Ik ben niet voornemens je op alles te antwoorden, wat je verkiest te
vragen.’
‘Och, het is zulk een natuurlijke, eenvoudige vraag aan een meisje, dat zich pas
verloofd heeft,’ zeide hij met een bitteren glimlach, ‘maar ik behoef het antwoord
niet. Ik wil je niet langer folteren, want ik ken je geheim. Ik zal je alles zeggen en
meer nog dan je zelf wist. Luister eens. Dominee Terhorn had geld noodig; hij
verteerde te veel en zijn zoon verteerde ook te veel. Zijne eigene genoegens en
gemakken op te offeren was niet van hem te vergen en dus verzocht hij zijn zoon
zoo goed te willen zijn. Maar de zoon had er ook geen zin in en toen zei Dominee
Terhorn: ‘Kom aan, ik heb een mooie dochter, die veel van mij houdt; die liefde kan
met vrucht geëx-
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ploiteerd worden.... Is Betsy maar eenmaal rijk, dan helpt zij mij.... En toen heeft hij
er je toe gekregen. Hoe, dat weet God, maar dat alles zijn werk is, weet ik zeker en
dat weet jij evengoed als ik.’
Zijne stem had steeds hartstochtelijker geklonken en nu trachtte hij op haar gelaat
de uitwerking zijner woorden te lezen.
Natuurlijk,’ ging hij voort, ‘geloof je mij niet. Nu wil je nog niets in zijn nadeel
hooren, maar er zal een tijd komen, wanneer je met tranen zeggen zult: ‘Clem had
gelijk.’
Hij vermoedde weinig dat de waarheid, die hij slechts geraden had, in dit oogenblik
als een bliksemstraal in haar hart was gevallen met verwoestende kracht; - dat hij
een afgodsbeeld van zijn voetstuk had gestooten, en een lang gedroomde droom voor
altijd voorbij was.
Zij had haar gelaat naar het venster gekeerd en zag schijnbaar onverschillig naar
buiten, maar in haar was zielesmart en pijn. Een oogenblik kwam er een nevel voor
hare oogen, maar zij was het zich nauwelijks bewust. Het was haar of met iedere
ademhaling een diepe onderdrukte kreet zich uit hare borst een uitweg wilde banen.
Zij zag de kust verdwijnen, die zij, arme schipbreukelinge, had gehoopt te bereiken
en gevoelde zich nu alleen en hulpeloos op de eindelooze zee van het leven.
Voor het oog van Clemens evenwel zat zij daar zoo kalm, als had zij nauwelijks
geluisterd.
‘'t Was in de laatste weken niet goed tusschen ons, Bets, niet als vroeger,’ ging
hij voort. ‘Pa had mij wijsgemaakt, - en ik was stom genoeg het te gelooven - dat je
boos waart, omdat ik laatst met die promotiepartij de stad een beetje van mij heb
doen spreken. Weinig vermoedde ik de oorzaak van die vriendelijke waarschuwing.
Hij wou mij van je verwijderd houden en je liefde voor mij uitblusschen. Ik vrees
dat het hem maar ál te wel gelukt is.’
Hij legde zijn hoofd op hare knieën; het bewoog krampachtig, alsof hij schreide.

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

213
Met innige liefde legde Betsy hare hand op zijn hoofd en noemde zacht zijn naam
op den teederen toon, dien een vrouw aanneemt, wanneer zij een man ziet lijden om
harentwil.
‘Ik vrees dat ik erg jongensachtig ben,’ zeide hij, het hoofd weer half opheffende,
doch zonder haar aan te zien, ‘maar ik ben ook nog niet veel meer dan een jongen,
vooral bij jou, Bets. Grootere mannen dan ik waren bij hunne moeders of de vrouw,
die zij liefhadden niet anders. Denk er maar niet meer over.’
Hij stak zijn zakdoek weg, als wilde hij daarmede alle jongensachtigheid voorgoed
vergeten en stond op om de kamer op en neer te loopen.
‘Walter is een ellendeling,’ zeide hij plotseling, blijkbaar hare aandacht op een
ander willende vestigen, omdat hij zich schaamde over zijne tranen.
‘Bedenk dat je in mijne tegenwoordigheid spreekt,’ antwoordde zij met zacht
verwijt.
‘Ja, natuurlijk moet je zijne eer ophouden, maar dat zou je niet doen, als je wist
wat ik weet. Een ellendeling is hij; eens zul je het zelf zeggen. Hij weet niet welk
een lieven beau-frère hij aan mij krijgt, Ha, ha!... Adieu, ik heb nog een appeltje met
papa te schillen.’
Het was zóó duidelijk dat hij verlegen was over zijne tranen, dat Betsy nauwelijks
over zijne woorden nadacht.
Hij ging, als op den dag, toen hij meende het gevaar van haar te kunnen afwenden,
de studeerkamer binnen en dezen keer werd hij hartelijker verwelkomd.
‘Goeden morgen,’ zeide ds. Terhorn vergenoegd. ‘Je hebt het groote nieuws zeker
al gehoord, hè?’
‘Neen,’ antwoordde Clemens, verwonderd opziende. ‘Welk groot nieuws?’
‘Wel, het engagement,’ zeide ds. Terhorn, eenigszins verlegen de pen in den inkt
doopende, waarmede hij bezig was de namen op te schrijven van hen, die een
verlovingskaart zouden ontvangen.
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‘Welk engagement?’ vroeg Clemens met een even onnoozel gezicht.
‘Van Betsy en Van Zelheim. Eergisteren op de buitenpartij is het tusschen hen in
orde gekomen en gisteren is mevrouw hier geweest om accès te vragen.’
‘Van-Bet-sy-en-Van-Zel-heim!’ herhaalde Clemens met de grootste verbazing.
‘Ja.’
Ds. Terhorn zeide het zoo kordaat mogelijk, maar zijn gezicht werd rood van toorn
en hij was niet op zijn gemak, terwijl hij trachtte den blik te doorstaan, die op hem
gevestigd was. De hevigste verwijten zouden hem minder onwelkom zijn geweest
dan deze botte verwondering, die hij wel voor geveinsd hield, doch waartegen hij
zich zoo spoedig niet wist te wapenen.
‘Maar dat meent u niet,’ zeide Clemens. ‘Hoe zou ik achting voor u kunnen
gevoelen, als dàt waar was!’
‘Je behoeft geen achting voor mij te gevoelen!’ riep ds. Terhorn driftig uit. ‘Je
behoeft de daden van je vader niet te ontleden, kwajongen, die je ben!’
‘Dan kunnen zij ook zeker den toets niet doorstaan,’ antwoordde Clemens rustig,
zonder den blik af te wenden van het roode gezicht zijns vaders.
‘Scheer je weg,’ zeide ds. Terhorn nog driftiger. ‘Je ben mij een doorn in het oog.
Voor jou geluk heb ik het gedaan en je beloont mij nog met ondank!’
‘Dank u, dank u vriendelijk. Ik zal dit vaderlijk liefdebewijs niet aannemen. Betsy
en ik zouden al te veel verplichtingen aan u krijgen. Voor haar hebt u ook prachtig
gezorgd.’
‘Je ben gek. Trouwen er niet duizenden meisjes met jongelui als Van Zelheim!’
‘Goed, goed,’ antwoordde Clemens tandenknarsend, ‘maar zij niet; zij in
eeuwigheid niet.’
Zijne drift gaf ds. Terhorn kalmte en spottend naar zijn zoon ziende, zeide hij met
sarrenden glimlach: ‘Zij is anders al aardig op weg, hè?’
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‘Luister goed, vader,’ antwoordde Clemens en zelfs uit zijne lippen was alle kleur
geweken, ‘luister goed, zeg ik. Ik zweer niet dat ik dit huwelijk verhinderen zal, want
het arme kind schijnt zelf te willen en tegen vrije keuze is moeilijk te strijden, maar
wat gedaan kan worden om het te beletten zal ik doen. Voor mij verder geen vaderlijke
weldaden meer dan die u als vader verplicht zijt tegenover een minderjarigen zoon
of om uw naam niet durft laten. Met Augustus kom ik thuis wonen en eten, en
daarmede kunnen vanzelf de grootste uitgaven ophouden. Om mijnentwil behoeft u
Betsy's geluk dus niet te verwoesten; als het gebeurt, is het alleen voor u. Het is ook
nog niet te laat om het engagement niet publiek te maken. Door minder kostbaar te
gaan leven, kunnen wij veel spoediger ons doel bereiken.’
‘En wat zullen de menschen dan wel zeggen?’ zeide ds. Terhorn schamper,
Clemens' eigene, dikwijls herhaalde woorden gebruikende als een wapen om hem
te bestrijden.
‘Laten zij naar den duivel loopen! Zoolang men niemand ongelukkig behoeft te
maken, kan men naar hunne meening vragen, maar verder niet. Dus nog eens papa,
bedenk u,’ en hij ging de kamer uit.
Een hatelijke lach klonk hem na.
Er lag een klein, driekantig briefje op de kamer van Maurits Volkertsma, toen hij
dien middag van het kantoor thuis kwam en terwijl hij het opnam en bezag, verbleekte
de bruine tint van zijn gelaat.
Mademoiselle DORA VOLKERTSMA,
aux soins de Monsieur U.M. VOLKERTSMA.
Op de sluiting van de enveloppe stond een sierlijke B.
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XIX.
Ich beugte mich und sagte: ‘Sind Sie Braut? Ei! ei! so gratulir' ich, meine
Beste!’
HEINE.
Zij zat op hare gewone plaats en zag naar hem uit, op haar gelaat geen spoor van
vreugde of blijde verwachting, zelfs niet van angst, als toen zij vreesde dat hij het
hek binnenrijden zou. Die vrees, dat kloppen van haar hart, toen de hoefslag van zijn
paard haar zeide dat hij naderde, geleken misschien meer naar liefde dan dit lijdelijke,
onverschillige wachten.
Gisteravond op de engagementspartij had hij haar gezegd op dit uur te zullen
komen en dan zou weer die storm van bezoeken volgen, welke in de laatste dagen
nog niet opgehouden had.
Stil! hoorde zij pa niet in de gang?... Ja, maar hij ging naar boven. Waarom was
zij geschrikt? Ach, tegenwoordig bestierf de lach haar op de lippen, wanneer zijn
voetstap werd gehoord; als hij binnenkwam, staakte haar gesprek en scheen zij zelfs
te vergeten dat zij gesproken had; haar blik ontmoette nooit den zijnen zonder zich
snel af te wenden en raakte zij hem toevallig aan, dan trok zij zich haastig terug.
Sedert zij hem doorzien had, scheen haar de toestand, waarin zij vóór dat oogenblik
verkeerd had, nog begeerlijk toe. Zij had in hem geloofd, hem liefgehad, en dat
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geloof, die liefde, zij hadden haar tot alles moed gegeven, zelfs tot het offeren van
haar leven. Niet door één oogenblik van pijn om dan levenloos neder te liggen zonder
bewustzijn of gevoel, maar door de eindeloos moeilijker taak te aanvaarden, die
bestaat in het blijmoedig brengen van de duizenden kleine offers, welke iedere nieuwe
morgen oplegt aan het levensmoede menschenkind.
Hoe gemakkelijk zou het haar gevallen zijn, dacht zij nu dikwerf, Walter gelukkig
te maken, indien zij zich daardoor de liefde van den aangebeden vader had mogen
verwerven. Maar nu vroeg zij die niet meer. Zoo zij hem niet eenmaal vurig bemind
had, zou zij hem nu gehaat of althans veracht hebben, doch in haar hart was noch
haat, noch liefde; zij beklaagde en schuwde hem slechts.
Verkocht! verkocht!
Die kreet klonk soms, half gesmoord door snikken, in het diepst van den nacht
van hare lippen. Verkocht door hem, dien zij zoo eindeloos had bemind!
Met moeite en strijd zou zij Walter zijn schoonen droom ongestoord laten droomen,
tot... Zou zij kunnen volhouden? Volhouden gedurende een lang, lang leven?
Zij gaf geen antwoord op die vraag; zij wenschte en wilde slechts. Misschien zou
zij nog wel eens een weinig gelukkig worden, dacht zij, als zij gewoon zou zijn aan
den nacht rondom haar. Er zouden zonnestralen vallen door kleine openingen, die
zij nu nog niet kon opmerken, omdat hare oogen te plotseling van licht in duisternis
waren overgegaan. Misschien ook zou zij haar man wel kunnen liefkrijgen. Maar
wat was het toch dat haar gisteren had doen huiveren, toen hij haar zoo diep in de
oogen had gezien, en waarom had zij zulk een afkeer van hem gevoeld, toen hij den
eersten kus op hare lippen drukken wilde?
Zij zou er aan gewennen, dacht zij. Vandaag zou zij trachten niet zoo dwaas te
doen en het hem in ieder geval toestaan. Dat behoorde immers bij hare belofte. Ach!
zij had niet bedacht dat die zooveel omvatte!
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Het was in het laatst van Juli, maar de Julizon scheen het stralen moede. De heldere
hemel had zich in den nacht na de buitenpartij met wolken overdekt en was sedert
in donkergrijs négligé gehuld, blijkbaar vast voornemens het vooreerst tegen geen
vroolijker kleed te verwisselen.
Terwijl Betsy droomerig naar de vallende droppels tuurde, zag zij Walter het hek
inkomen, en weer school zij weg achter het gordijn; niet uit scherts of luim, slechts
omdat zij vreesde voor zijn groet. Hij kon haar immers groeten, als hij binnenkwam;
dat was vroeg genoeg.
Ondanks alles dacht zij welk een knap man hij was, zooals hij daar in zijne regenjas
het tuinpad overging.
Daar was hij.
Zij stond op en reikte hem de hand met die vriendelijkheid, welke zij zich tot plicht
had gesteld.
‘'t Is geen mooi wandelweer, hè?’ zeide zij, als was het een gemeenschappelijk
leed, dat zij maar geduldig moesten dragen.
‘Neen, wij treffen het niet best. Misschien wordt het van avond beter.’
Hij hield hare hand tusschen beide de zijne tegen zijne borst. Misschien wilde hij
dat zij hem zou aanzien, maar zij keek naar de sterretjes op zijn kraag.
‘Heb je goed geslapen, Bé?’
‘Ja wel, en ik ben laat opgestaan: pas om tien uur.’
‘Noem je dat laat?’ riep hij lachend. ‘Ik zou mijzelf bewonderen, als ik ooit eerder
op was.’
‘Foei!’ zeide zij met een glimlach.
‘Ja, je zult veel aan mij te verbeteren hebben, vrees ik. Loop je nu alweer weg?
Wat ben ik blij, dat ik nu het recht heb je te vragen waarom je van mij wegloopt!
Waarom ontweek je mij soms zoo, kleine coquette? Ik kan er niet tegen dat men mij
dwarsboomt.’
‘Ik wou maar bij het raam gaan zitten,’ antwoordde zij met iets pijnlijks in hare
stem. ‘Vindt je 't niet een mooi gezicht op het veld met die wolken van regen, welke
er over waaien?’
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‘Neen,’ zeide hij met de opgewondenheid van een vurig minnaar, ‘ik zie liever naar
jou. Er is geen mooier gezicht voor mij op de wereld dan mijn meisje.’
Zij lachte even en terwijl hij, met den rug naar het venster gekeerd, bewonderend
naar haar zag, dacht zij er over na in hoeverre het hem smarten zou, zoo hij wist wat
er in haar omging.
‘Weet je dat de juf ziek is?’
‘Zoo? Wat scheelt er aan?’ vroeg hij onverschillig.
‘De dokter zegt er weinig van. Soms heeft zij koorts en ijlt dan wel eens, maar
soms is zij ook dagen lang heel wel. Het is geen bepaalde ziekte.’
‘IJlt ze?’
‘Ja,’ zeide Betsy bezorgd. ‘Is dat een slecht teeken?’
‘Neen.... Ik weet het niet, maar ik ben er toch tegen dat jij haar oppast, Bé. Het
kon gevaarlijk worden.’
‘Maar Walter!’ antwoordde Betsy verwijtend, ‘wie zou haar oppassen, als ik het
niet deed! Denk je dat ik het aan de meiden zou willen overlaten! Als ik in den laatsten
tijd wel eens hoofdpijn had, zorgde zij als een engel voor mij. Ik ben blij het haar
een weinig te kunnen vergelden.’
‘Dat was haar plicht,’ hernam Walter, wrevelig zijne nagels bekijkende. ‘Jij ben
tegenover haar vrij.’
Er was een oogenblik stilte. Toen zeide zij kalm: ‘Onze meeningen loopen op dat
punt uiteen.’
‘Enfin!’ gaf hij haastig ten antwoord, als schrikte hij van haar koelen toon en hij
keek bezorgd naar haar, als wilde hij om niets ter wereld haar ongenoegen wekken....
‘Mama wilde je morgen graag te dineeren hebben. Vindt je 't goed?’
‘O, best,’ zeide zij, naar buiten ziende, waar op dat oogenblik iemand over het
tuinpad ging.
‘Waarom heb je zoo'n kleur? Kom eens hier.’
Zij deed een stap vooruit en zag hem met onrustigen blik aan.
‘Doorgaans zie je bleek,’ zeide hij. ‘Ik wilde wel dat
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je altijd zoo'n kleurtje hadt, dan zou je het mooiste meisje van de wereld zijn.’
‘Zoo?’ vroeg zij achteloos, terwijl zij luisterde naar iets, wat hij niet hoorde.
Lachend legde hij zijn arm om haar schouder en kuste haar op het voorhoofd, als
had hij datzelfde reeds honderdmaal gedaan, een aanraking, die haar het bloed in de
aderen deed stollen.
Op dat oogenblik ging de deur open en Maurits Volkertsma trad binnen.
‘Op heeter daad betrapt!’ riep Van Zelheim lachend. ‘Hoe gelukkig dat jij het maar
ben. Dank je, dank je,’ antwoordde hij op Maurits' felicitatie. ‘Ik zal even dominee
Terhorn gaan roepen, want daar zal hij op gesteld zijn.’
Er was een pijnlijke stilte, toen Walter de deur achter zich gesloten had.
Was het Maurits, die zich herstellen moest, of Betsy?
Zij was weer gaan zitten en zag neer op den verlovingsring aan haar vinger. Het
was haar onmogelijk de oogen op te slaan. Hij zou daarin lezen wat voor de wereld
verborgen moest blijven, hij, beter dan iemand. Zij had hare rol goed gespeeld; zij
had gepraat, gelachen, geschertst, al naar het noodig was; maar nu ontbrak haar de
kracht.
Aan hem had zij het meest gedacht, als zij zich het moeilijke der visites voorstelde,
doch de pijnlijkste harer voorstellingen waren nog heerlijkheid in vergelijking van
dit samenzijn. Zij had gedacht te zullen zitten in een kring van bezoekers, in druk
gesprek gewikkeld met de dames rondom haar, zonder eenige verplichting tegenover
hem, die kon binnenkomen en haar gelukwenschen, zonder dat zij hem veel aandacht
behoefde te schenken en dan waarschijnlijk ver van haar af geplaatst worden en niet
in de gelegenheid zijn zou haar weer aan te spreken.
En nu!... Alleen met hem!... Recht tegenover hem, die - zij was er zeker van - wel
wist dat zij zich een
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ander ideaal gesteld had dan een Walter Van Zelheim. Zij voelde hare wangen gloeien
en hare vingers, waarmee zij den ring zenuwachtig op en neer schoof, trillen.
‘Het was mij waarlijk onverwacht,’ zeide hij. ‘Ik wist het al heel spoedig, daar
Dora mij gezegd had wat het beteekenen zou als ik een briefje aan haar adres ontving.’
Zij zag op. Hoe verlegen stond haar lief gezicht!
‘Had zij?’
‘Ja, maar ik heb uw geheim goed bewaard.’
‘Daar twijfel ik niet aan,’ zeide zij, naar de figuren in het tapijt ziende. ‘Ik ken u
lang genoeg om daar altijd gerust op te durven zijn.’
‘Dank u,’ antwoorde hij met zonderlingen ernst.
Hij keek naar de randen zijner laarzen, zij naar haar horlogeketting, waarmede
hare hand werktuiglijk speelde.
Wat tikte de pendule luid!
‘U treft geen mooi weer,’ zeide hij, weer zijne toevlucht nemende tot het gewone
middel om een stilte te verbreken.
‘Neen,’ antwoordde zij met een zenuwachtig lachje. ‘Men beschouwt dat
gewoonlijk als geen goed teeken.’
‘Och kom!’ hernam hij geruststellend, ‘dat is natuurlijk maar dwaasheid. - Zijn
die bloemen ter eere van de blijde gebeurtenis?’ voegde hij er bij, op een bekoorlijke
pyramide van geraniums wijzende, die een hoek der kamer geheel vulde. Hij greep
nu het eerste onderwerp maar aan, dat hem inviel.
‘Ja, zij staan aardig, niet waar?’
‘Geraniums zijn almede mijne liefste bloemen,’ zeide hij.
‘Zoo?’
Hoe vreemd zaten zij toch tegenover elkander! Waarom waren zij niet als vroeger,
ongedwongen en op hun gemak! Het was toch zulk een wonder niet dat zij
geëngageerd was en hij kwam gelukwenschen! Ha! daar klonken voetstappen in de
gang; ds. Terhorn en Walter traden binnen.
‘En wat dacht je wel, Volkertsma, toen je 't hoorde?’
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vroeg de predikant na wederzijdsche begroeting, een vraag, die hij bijna iederen
bezoeker deed en waarvan hij de beantwoording met genot scheen te hooren.
‘Och, ieder verwachtte het wel eenigszins, mijnheer,’ zeide Maurits, naar het
scheen geheel vergeten dat hij het in het geheel niet verwacht had.
‘Ei! Nu, ik geloof dat de jongeluitjes al dadelijk zin in elkander hadden en dat is
het rechte. Eén blik beslist voor de eeuwigheid. Zeg, Volkertsma,’ en ds. Terhorn
voegde een vertrouwelijk knipoogje bij zijne vraag, ‘vindt je niet dat zij wat op elkaar
gelijken? Dat blonde, hè, en dan die fijne mondjes, precies, precies! Dat is het rechte.’
Ds. Terhorn was aardig op zijne manier en lachte, dat hij schudde.
‘En ik hoor dat je gaat zingen?’ vroeg hij, toen hij weer bedaard was, op dien
luidruchtigen toon, welken hij altijd aannam, als hij in zijne nopjes was. ‘Wat zal
het zijn?’
‘Het begin van het tweede gedeelte uit Haydn's Jahreszeiten.’
‘Zingt u met Dora?’ vroeg Betsy.
‘Neen, zij komt te laat thuis om het nog te kunnen studeeren,’ antwoordde hij,
‘maar zij zingt wel mee in het koor.’
Er volgde een stilte, die door Walter werd afgebroken met de vraag of een zijner
kennissen, die ongesteld was geweest, beter was en ook weer zou meedoen.
‘Ik geloof het niet,’ antwoordde Maurits, ‘en hoe het hem gaat zul jij beter weten
dan ik, want ik heb altijd gehoord dat hij nogal druk met je op en neer ging.’
Daar het jongmensch iemand was van zeer twijfelachtige reputatie, was deze
opmerking Walter juist niet aangenaam en het was dan ook op vrij gedwongen toon,
dat hij zeide: ‘Druk juist niet, maar ik heb indertijd eens kennis met hem gemaakt
en dan blijft men vanzelf met elkaar omgaan.’
‘Ja,’ zeide Maurits vergoelijkend, ‘met onze kennissen gaat het ons nu en dan als
met sommige boeken. Een eerste kennismaking bevalt ons; een tweede stelt ons
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teleur en ten laatste betreuren wij onzen verloren tijd, terwijl wij de kennismaking
zouden kunnen afbreken, maar het niet doen, omdat wij haar eenmaal begonnen zijn.’
‘Wel zeker,’ voegde ds. Terhorn er bij, ‘oude vrienden te laten varen voor nieuwe
is het teeken van een wuft karakter, zegt Cicero. Ik heb al de vrienden nog uit me
jongen tijd. Och, wat word ik al oud! een dochter te hebben, die in October gaat
trouwen!’
‘Kom, kom, dat gaat nogal,’ zeide Walter op dien goedwilligen toon, welken jonge
menschen dikwijls aanslaan tegenover oude, die zij niet achten. - ‘Kijk eens, wat een
wandelaars op den straatweg! Een goed deel er van zal Koelenhove wel komen
bestormen.’
Gedreven door die geheimzinnige stem, welke ons zegt dat iemands oog op ons
rust, zag Betsy op dat oogenblik naar Maurits Volkertsma. Er lag soms iets in zijn
oog, wat meer zeide dan de welsprekendste betuiging van genegenheid zou kunnen
doen: iets van een glimlach, iets van liefde, iets van ernst, en zóó zag zij zijn oog op
haar gevestigd; één oogenblik slechts, want hij sloeg het terstond neer.
Eén oogenblik!
Wat wordt er niet gedacht, geleden, begrepen in één oogenblik!
Waarom zag zij weer naar hem op met half verschrikten, half verlangenden blik,
als had zij iets gezien, wat haar gelukkig maakte, maar haar niet gelukkig maken
mocht - om weer zijn oog te ontmoeten, welsprekender nog dan zoo even!
Het was van beiden een onwillekeurige beweging, maar zij was niet meer ongedaan
te maken.
Zij sloegen tegelijk den blik neer; zij zagen elkaar niet weer aan, zelfs bij het
afscheid niet.
Hare hand was koud, even koud als de zijne, toen zij in elkander rustten.
Hij ging heen; zij bleef. Walter's hand lag op haar schouder en het oog haars vaders
was op haar gevestigd.
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XX.
In mir wollte etwas knospen, ich reisse es ab, ich reisse es aus mit der
Wurzel; es darf nicht sein!
AUERBACH.
't Was stil in het vertrek. Onduidelijke geluiden drongen uit het benedenhuis naar
boven, maar verstoorden de stilte niet. Door het geopende venster klonk het kakelen
der hoenders, het knallen van een zweep, het ratelen der met rijken oogst huiswaarts
keerende wagens, het ver, eentonig gezang van een veldarbeider en die vele andere
geluiden, waarvan men zich geen rekenschap geven kan. Maar dat alles scheen de
stilte in de kamer te vergrooten.
Hermine lag op een rustbank, half slapende, half wakende, met het gelaat naar het
venster gekeerd. Vóór haar op een stoel lag haar bijbeltje en daarnaast stond een
frissche bouquet rozen, welken Betsy haar dien morgen, meer uit liefde dan uit
bekendheid met de regelen eener ziekenkamer, gebracht had. Daar lagen Betsy's
boeken, Betsy's horlogetje, waarnaar de zieke soms aandachtig tuurde, Betsy's
werktaschje, als had zij kort te voren daar gezeten, in één woord, Betsy's liefde was
daar overal en eindelijk trad zij zelf de kamer binnen.
‘Ik slaap niet,’ zeide Hermine zonder om te zien, als wist zij wel wie zoo
behoedzaam naderde.
‘Daar ben ik blij om,’ antwoordde Betsy, nu haastiger
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nader tredende. ‘Ik heb wat voor je,’ en met een verheugd gezicht hield zij Hermine
een brief voor.
‘Voor mij? Dat gebeurt niet dikwijls,’ zeide de zieke, met droeven glimlach het
adres beziende, maar terstond daarop legde zij den brief weer angstig op het dek en
verborg het gelaat in de kussens.
‘Neem hem weer mee,’ bad zij gejaagd. ‘Ik wil hem niet lezen. Laat mij rustig
liggen. Och! Ik dacht het wel.’
‘Van Frank, niet waar?’ vroeg Betsy, de vreemde postzegels beschouwende.
‘Wie anders zou mij schrijven!’ was Hermine's bitter antwoord. ‘Er is niemand
op de wereld buiten jou, die ooit aan mij denkt dan hij.’
‘Is dat dan niet genoeg?’ vroeg Betsy, haar arm om Hermine's hals slaande. ‘Die
één edel, trouw hart onverdeeld bezit is immers rijk.’
‘Ik weet het niet. Ik ben arm.’
‘Maar je moogt zoo terneergeslagen niet zijn!’ zeide Betsy, zacht bestraffende.
‘Je weet dat het niet goed voor je is.’
‘Ik zou wel graag vroolijk zijn,’ zuchtte Hermine opziende met zóó wanhopigen
blik, dat er geen twijfel was of zij meende wat zij zeide, ‘als ik maar de eene of andere
reden had; maar ik weet er geen enkele. Weet jij er een?’
‘Ja, al was het alleen maar dat je weer veel beter ben. Je hebt dagen gehad, dat je
niet van het bed kwam, en nu zit je al iederen dag op. De dokter heeft veel meer
moed.’
‘Zóó kan men om alles wel blij zijn,’ antwoordde Hermine knorrig. ‘Ik zou even
graag erger zijn. Het leven heeft niets aantrekkelijks voor mij.’
‘Wie weet welk prettíg nieuws de brief je brengt,’ zeide Betsy bemoedigend.
Hermine haalde onverschillig de schouders op. ‘Nu, wil je hem mij voorlezen! Er
kan niets instaan, dat ik niet voor je wil weten, en het lezen vermoeit mij zoo! Waarom heb je die japon aan?’
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‘Ik ga straks naar de Uitvoering van de Zangvereeniging.’
‘O, ja, dat heb je mij van morgen reeds gezegd.’
Betsy opende den brief. Hij was gedateerd 26 Juli.
‘Toen was je juist een week geëngageerd,’ merkte Hermine op.
‘Zoo? Je hebt het waarlijk nog beter onthouden dan ik. - Wat schrijft hij mooi!’
‘Ja, lees nu maar, als je wilt.’
‘Mijn dierbaar kind, wanneer je dezen ontvangt, ben ik haast op reis naar Holland.
Schrik er niet van, want wij hebben slechts reden tot onuitsprekelijke dankbaarheid
en blijdschap: ik ben boekhouder!!! En daar ik voor den chef zaken in Holland heb,
kom ik jou tegelijk halen om mijn vrouwtje te worden. Ben je blij, mijn meisje? Ben
je gelukkig? 't Is mij of ik je lief kopje zie met oogen schitterend van vreugde en een
lachje om den mond. Zoo zag je mij altijd aan, wanneer ik van het kantoor kwam en
jij voor het raam op mij stondt te wachten. Weet je 't nog? En weet je nog hoe ver
de dag ons verwijderd scheen, wanneer ik je zou komen halen om mijn vrouwtje te
worden? Nu is hij er. Ik kom! Nog een paar weken geduld en dan haal ik je voorgoed
naar huis. Nooit zul je weer je hoofdje op mijn schouder behoeven te leggen en mij
klagen dat je zoo verlangt naar een lief tehuis met mij, ver van de wereld, ver van
vreemden. Van nu aan zul je het hebben, hoor! Voel je je nog wel eens alleen bij die
Terhorns, en is die dochter, over wie je toen schreef en voor wie je eerst een beetje
bang waart, zoo vriendelijk gebleven?’
‘Ik vreesde toen dat je niet altijd lief voor mij zoudt zijn,’ zeide Hermine met een
kleur.
‘Dat is niets,’ antwoordde Betsy geruststellend. ‘Als ik je maar een beetje ben
meegevallen.’
‘Weet je wel dat ik wat ongerust ben, liefste? Sedert den brief, waarin je dat schreef,
heb ik niets meer van je ontvangen. Die laatste was daarenboven zoo kort en
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somber! Maar toen ik hem ontving, dacht ik: “Zij zal na dien tijd al dikwijls weer
vroolijk en dikwijls weer treurig zijn geweest.” Het verwonderde mij een weinig. Ik
las tusschen de regels iets, wat ik maar geen naam kon geven. Bedroefd was je over
iets, dat is zeker, maar wij beiden waren zoo dikwerf bedroefd, niet waar, en toch
schreven wij het elkaar niet. Denk niet dat het mij hinderde; je moogt altijd wel zoo
schrijven. Stort je hart voor mij uit, lieveling, er is geen aandachtiger toehoorder dan
ik. Ieder woord van je brieven is belangrijk voor mij; je geringste gedachte is niet
gering genoeg om mij te kunnen vervelen. Je zei me niet wat je treurig stemde. 't
Was maar zoo nu en dan eens: “Och, Frank! waren wij maar getrouwd! Was ik hier
maar nooit gekomen! Heb je mij nog altijd even lief?” en zoo voort. Die Terhorns
waren zeker weer niet goed voor je geweest. Zij weten niet zooals ik hoeveel behoefte
mijn meisje heeft aan een hartelijk woord of vriendelijken blik. Maar je behoeft nu
niet meer te vreezen; geen vreemde hand zal je meer kwetsen, geen stormen zullen
meer over je hoofd gaan. Voortaan draag ik alles voor je. Hoe kon je mij nog vragen
of ik je liefhad? Je weet het antwoord immers lang. Bij de gedachte alleen begint het
in mijne borst te woelen en te bruisen van een kracht, die “bergen verzetten” kan.
Drie lange jaren ben ik zonder je geweest; eindeloos lang was die tijd en toch - toch
korter dan wij dachten, niet waar, mijn kleintje? Hoe het zoo gekomen is zal ik je
wel vertellen, als ik bij je ben.
Ik ben nieuwsgierig of je nu nog zulk een fijn poppetje ben als toen. Och, ik hoop
dat je niet ongelukkig ben geweest bij die familie, maar ik heb er dikwijls voor
gevreesd. Thuis werdt je op de handen gedragen. Ieder had je lief; ons klein
koninginnetje was je. En van daar zoo op eens bij vreemden, afhankelijk en verlaten.
Ik heb er altijd over getobd, lieveling, ja, nacht en dag, en dikwijls heb ik om die
reden - ik mag het
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nu wel zeggen, want het is nu toch voorbij en je behoeft er je niet meer ongerust over
te maken - minder gegeten en minder geslapen dan voor mijn lichaam goed was.
Maar dat heeft ons nu ook spoediger vereenigd; ik heb er geen berouw van.
Wanneer ik vertrek is onzeker. Alles hangt van de drukte op het kantoor af, maar
hoogst waarschijnlijk ga ik toch in de volgende maand reeds. Ik verwacht nu iederen
dag een brief van je, maar als het nog lang duurt, kan ik hem niet meer ontvangen.
Welke Engelsche haven wij zullen aandoen is mij nog onbekend, maar schrijf naar
Brouwershaven, poste restante; dien brief zal ik wel bemachtigen. Ik verlang
onuitsprekelijk. De gedachte, dat ik deze stad weer zal binnenkomen met jou naast
mij; dat ik deze kamers voorgoed verlaten zal en met jou een lief huisje zal betrekken,
waarover ik reeds in besprek ben; dat ik spoedig geen boterham meer zal eten, dan
die door jouw handen gesneden is, o! ik kan er gek van worden, daar!
Vaarwel nu, tot ik bij je ben. Je zult uit de courant de aankomst van de boot wel
zien en dan ben ik spoedig bij je. Ik vertrek met de Euryalus.
A l t i j d d e z e l f d e .’
‘Waarom huil je?’ vroeg Hermine, want er stonden groote tranen in Betsy's oogen.
‘Ik weet het niet,’ antwoordde zij, het gelaat in de handen verbergende. ‘Het is
zulk een groote liefde.’
‘Heeft mijnheer Van Zelheim dan anders lief?’ vroeg de zieke zonder hare oogen
van de boomen af te wenden.
‘Och neen! ieder doet het op zijne eigene wijze. Walter houdt zooveel van mij als
maar mogelijk is, dat weet je wel.’
‘Ja,’ zeide Hermine, het hoofd naar Betsy keerende, ‘maar maakt je dat dan niet
gelukkig? Is dat niet een reden om onuitsprekelijk dankbaar te zijn?’

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

229
‘Natuurlijk,... maar.... het schijnt mij zoo heerlijk zulk een brief te krijgen,... zie je.
Je moet hem liefhebben, hoor, en hem spoedig schrijven. Zoo je al niet gelooft zelf
gelukkig te worden, doe het dan om zijnentwil. Het schijnt natuurlijk heel moeilijk,
maar het is toch ook een heerlijke gedachte dat men een mensch gelukkig maakt,
vindt je niet?’
Hermine schudde het hoofd.
‘Ik zie wel dat je niet uit ondervinding spreekt,’ antwoordde zij. ‘Voor een meisje,
dat liefheeft, schijnt dat geheel iets anders, maar ik heb Frank niet lief. Ik kan de
gedachte niet verdragen, dat hij mij nog als zijn meisje beschouwt. O!’ voegde zij
er bij, zich rusteloos omkeerende, ‘hoe kan ik hier zoo kalm liggen, terwijl hij ieder
oogenblik nadert. Ik heb een gevoel, of ik vluchten moet.’
‘Je moogt zulke gedachten niet koesteren,’ zeide Betsy ernstig. ‘Hij schijnt zoo
goed en hij houdt zooveel van je.’
‘Dat is het juist wat het mij zoo moeilijk maakt hem alles te zeggen. Ik zou mijne
hand wel op zijn hoofd willen leggen met de woorden: “Mijn beste Frank, ik wenschte
dat ik je kon liefhebben!” Maar zijne vrouw worden, neen, dat niet, dat niet.’
‘Maar als je toch zooveel nog van hem houdt, kun je het dan niet beproeven? Het
is zulk een vreeselijke gedachte dat hij hier zal komen, vervuld van geluk, om
plotseling alles te vernemen. Ik ken een meisje dat... haar aanstaande ook niet liefheeft,
en toch vast voornemens is hem gelukkig te maken.’
‘Dwaasheid!’ zeide Hermine met minachting. ‘Haar wil is misschien goed, maar
zij zal niet kunnen volhouden. Zooveel huwelijken uit liefde worden reeds ongelukkig,
hoe moet het dan met zulk een verbintenis gaan! En wat zal er gebeuren, als dat
meisje een hart heeft, dat naar ware liefde dorst, en zij eenmaal een ander ontmoet,
die haar aantrekt. Geloof mij, dan baten geen theorieën of vaste voornemens. Liefde
is geen kleed, dat zich naar willekeur laat omhangen en afleggen; zij is
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een wolk, die ons omhult en tot in ons binnenste doordringt; wij kunnen haar niet
ontkomen. Naar mijne gedachte mag dat meisje zoo niet trouwen. Het is zonde.’
Er volgden eenige oogenblikken stilte; toen zeide Betsy: ‘Maar als zij niet anders
mag en kan?’
‘Dan helpe haar God! Het arme kind! - Maar praat nu liever niet over de ellende
van anderen, Betsy, ik heb genoeg aan mijne eigene. Hoe spoedig kan hij reeds hier
zijn!’
‘In ieder geval moet hij weten dat je ziek ben! Je zult hem dat toch schrijven?’
‘Het zal wel moeten,’ antwoordde Hermine met een zucht. ‘Mijne ziekte kan dan
tegelijk als verontschuldiging dienen voor mijn lang zwijgen. Later kan ik hem de
waarheid wel zeggen... O, werd mij dat toch bespaard!... Betsy,’ zeide zij, ernstig
opziende, ‘ik bid soms dat God mij moge wegnemen, eer Frank hier is. Hij zou dan
kunnen gelooven dat ik hem tot het einde toe heb liefgehad.’
Betsy boog zich en kuste haar. ‘Wie weet welke heerlijke dagen er nog voor je
weggelegd zijn, arm kind! Als je hem schrijft, doe dan alsof je nog evenveel van
hem houdt als vroeger. Wanneer je beter ben, heb je misschien weer geheel andere
gedachten.’
‘Ik wenschte het wel om zijnentwil,’ zeide Hermine met een zucht, ‘maar ik kan
niet, ik mag niet. Ik heb... Spreek er niet meer over. Er is niets aan te veranderen.’
Betsy verliet haar met een kus om zich te gaan gereedmaken voor het concert.
Weken lang had zij naar dezen avond uitgezien. Weken lang had zij droomerig
voor het venster gezeten en zich verwonderd waarom Maurits Volkertsma nooit meer
voorbijging. Zijn weg leidde wel niet langs Koelenhove, noch ergens heen, waar hij
den haren kon kruisen; maar vroeger had zij hem toch dikwijls gezien, nu op een
wandeling, dan op concerten, dan als zij uit een

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

231
der vensters of in den tuin naar de wandelaars op den straatweg zag.
Sedert het oogenblik, waarop zij zijn blik had ontmoet, had zij verlangd hem weer
te zien, want zij wenschte opnieuw iets te lezen in zijn oog, maar iets, wat haar dat
andere kon doen vergeten; zij wenschte iets met kracht tot zwijgen te kunnen brengen,
wat haar nacht en dag vervolgde. Zij vroeg zich niet af, wat het was. Walter's meisje
was zij en Walter's vrouw zou zij worden. Dat was onherroepelijk zeker en zij berustte
er in.
‘Hoe moet het gaan, als zij eenmaal een ander ontmoet, die haar aantrekt?’ had
Hermine gezegd. Zij dacht over die woorden na. Ook zij zou wellicht eens iemand
ontmoeten, die haar aantrok, maar zij was niet bevreesd. Hoe slecht scheen haar
iedere gehuwde vrouw, die haar man ook maar in gedachten ontrouw werd!
Zij nam een brief van de tafel met het postmerk Parijs, waarin men haar op de
alleronderdanigste manier nadere inlichtingen verzocht aangaande sommige stukken
van haar uitzet, maar reeds terwijl zij het adres pas half gelezen had, dwaalden hare
gedachten weer af. Zij hoorde Maurits' zachte begroeting, zij zag zijn hoofd reeds
naar haar gebogen, zijne peinzende oogen op haar gevestigd, terwijl zij sprak.
Met koortsachtig ongeduld verbeidde zij het oogenblik, wanneer zij met hem
binnen dezelfde vier muren zijn zou; niet om hem te zien en te spreken, maar om te
weten of hij haar zou aanspreken, en zoo ja, wat hij dan zeggen zou en hoe zijn oog
op haar zou rusten. Weken lang had één gedachte hare ziel vervuld, een gedachte,
die haar wakker hield en uren in gepeins deed verzinken... Wàt had hij bedoeld met
dien blik?... Neen, bedoeld niet, want hij was zelf ontsteld, verward geweest, maar
wat moest zij er van denken?
Deze avond zou antwoord geven op die vraag.
Het was halfacht, toen zij naar beneden ging. Het rijtuig wachtte reeds geruimen
tijd, want om halfacht zou
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het concert beginnen, maar ds. Terhorn hield er van, vooral sedert Betsy's engagement,
laat te komen.
Hoe vervelend was dat wachten! De paarden schenen het ook te vinden: zij draaiden
de koppen naar elkander toe, rammelden met hunne gebitten en krabden met de
voorpooten in het zand. De koetsier zat in zijn kraagmantel onbeweeglijk te wachten.
Daar was Walter. Hij wuifde haar toe en zij knikte terug, want zij was er nu reeds
aan gewoon.
‘Is je pa nog niet klaar?’ vroeg hij, binnenkomende. ‘Ik was al bang te laat te
komen. Zie eens wat ik voor je meegebracht heb.’
‘Alweer wat?’ vroeg zij, juist niet blij, terwijl zij naar het doosje zag, dat hij uit
den zak haalde.
‘Ja, ik weet niets prettigers dan iets voor jou uit te zoeken,’ antwoordde hij, met
heerenvoorzichtigheid, waar het damesbijouterieën geldt, het doosje openend; en
met een soort van triomf haalde hij een gouden broche voor den dag van zeldzame
pracht. Een krans van kleine edelgesteenten was op het bovenvlak aangebracht en
daarin schitterde de letter W.
Zij stak het sieraad op hare japon en hij trok haar voor den spiegel.
‘Ik ben nieuwsgierig of er van avond een mooier meisje zijn zal dan het mijne,’
zeide hij, naar haar ziende. ‘Het staat uitstekend.’
Zij dankte hem met woord en blik, maar hij scheen niet tevreden.
‘Krijg ik nu niets, Bé?’
Zij draaide haar hoofd naar hem om en liet toe dat hij haar op de wang kuste, maar
toen legde hij zijne handen op hare schouders en zag haar aan. ‘Is er iets, wat je meer
genoegen kon geven?’
‘Neen,’ antwoordde zij, hare oogen neerslaande, ‘ik weet niets.’
‘En als ik je dan hier zoo groot genoegen mee doe,’ ging hij voort, ‘is dit dan alles,
wat mijn meisje er mij
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voor teruggeeft? Ik kan het niet verdragen,’ barstte hij plotseling uit. ‘Wat moet ik
doen om je gelukkig te maken? Zeg het mij.’
Zij zag verschrikt op naar zijn bewogen gelaat; zijn hartstocht beangstigde haar.
‘Ik weet niets,’ zeide zij.
‘Maar je hebt mij niet lief, Bé. Ik weet dat dit geen liefde is. Zoo je voeldet wat
ik gevoel, zou je zóó niet kunnen zijn. Er is iets aan mij, wat je hindert, en ik bid je,
zeg mij wat het is. Je kunt van mij alles maken, wat je wilt, als je mij maar ééns toont
dat je mij waarlijk liefhebt.’
Zij had genoeg haar best gedaan, doch wat wist zij van ware liefde! Zij huiverde
onder de handen, die op hare schouders rustten, en zag niet op naar zijn gezicht, dat
zich nabij het hare bevond. Wat het was, dat haar zulk een afkeer van hem
inboezemde, wist zij niet en zij dacht er nog minder over hem er iets van te zeggen.
‘Kom maar ééns uit eigen beweging bij mij zitten, of druk mij de hand, of zeg een
enkelen keer uit jezelf: lieve Walter. Je ben zoo schuw. 't Is of alles wat je doet van
buiten geleerd is; het komt niet uit je hart. Toen ik je het hof maakte, was het reeds
zoo en dat volkomen gebrek aan hartelijke aanmoediging wakkerde toen mijne liefde
des te meer aan en deed mij vuriger jagen naar je bezit. Ik dacht evenwel dat het in
ons engagement anders worden zou. Ik weet wel dat er veel aan mij ontbreekt, maar
ik kan alles, wanneer je liefde mij slechts aanmoedigt en beloont. Soms maak je mij
echter zóó moedeloos, dat alle energie mij verlaat. Wil je wezenlijk mijne vrouw
worden, Bé?’
‘Natuurlijk!’
‘Heb je mij daar lief genoeg voor? Misschien is het dan verbeelding van mij. Weet
je zeker dat je mijne vrouw worden wilt?’
‘Ja, dat weet ik zeker.’
‘Nu, laten wij er dan maar niet langer over spreken.
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Het ligt misschien in je aard. - Wat wordt het weer laat, hé?’ ging hij op anderen
toon voort, terwijl hij op zijn horloge keek. ‘Gelukkig begint men nooit op klokslag.
Verleden jaar was het ook bijna acht uur.’
‘Zong Maurits Volkertsma toen ook?’
‘Neen, hij houdt er niet van. Men zegt dat hij het nu alleen doet op verzoek van
den directeur, omdat hij binnenkort weggaat.’
‘Weg? Waarheen?’
‘Ik weet het niet,’ antwoordde Walter onverschillig. ‘Zie eens, ik heb een
tekstboekje voor je meegebracht.’
Zij zag er lang in, en terwijl hij bleef doorpraten op zijne eigene, luchtige wijze,
dacht zij er over na of Maurits nog op Koelenhove zou komen afscheid nemen.
Ds. Terhorn kwam eindelijk binnen en deed toen alsof niet hij, maar Walter en
Betsy op zich hadden laten wachten.
‘Gauw, kinderen! Wat is het weer laat geworden! Waarom ben je nu niet klaar,
Betsy? Help haar een handje aan dien doek, Van Zelheim.’
Zij waren nu spoedig in het rijtuig.
Hier en daar waren de winkels reeds verlicht en terwijl Betsy telkens het schijnsel
over Walter's gezicht zag glijden, dacht zij dat het de matte uitdrukking er van nog
verhoogde.
Zij reden snel. Betsy kon nauwelijks nagaan in welke straat zij waren. Eindelijk
hield het rijtuig stil voor een wijd geopende deur, waaruit een stroom van licht
straalde. Aan iedere zijde van den ingang stond een groep armen, die slechts
bewonderen mochten, niet genieten, en er ging een gemompel door de rijen dier
minder bedeelden, toen Walter en Betsy de verlichte gang intraden.
In de benedenzaal werd de doek tegen een bevallige sortie verwisseld en Betsy's
hart klopte luide, toen de man met zijn zwarten rok en witte das de kaartjes aannam
en de deur wijd voor haar openwierp.
Een verlichte zaal met een orkest aan het einde; een
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buigende, leunende, staande en zittende menigte bij tafeltjes met flesschen en glazen;
een mengeling van zijde, neteldoek, satijn en kant, helder afstekende tegen de zwarte
jassen der heeren; wuivende waaiers en afhangende sorties; gepraat en gelach; hooge
en lage stemmen, natuurlijke en onnatuurlijke; vliegende kellners en bevelende
heeren; dat was het wat Betsy zag en hoorde, toen de deur openging.
Veler blikken vestigden zich op haar, maar zij lette er nauwelijks op. Terwijl zij
naast Walter voortging, voorbij al de tafeltjes links en rechts, met aanstarende
gezichten van vreemden en buigende hoofden van kennissen, vloog haar blik door
de zaal.
Was hij op het orkest?
De heeren zaten achteraan, maar op hoogere zitplaatsen; ware hij daar geweest,
zij zou zijne hooge gestalte terstond opgemerkt hebben.
Was hij dan midden in de zaal of bij die donkere massa heeren bij de deur, die zij
reeds lang voorbij was? Het was nu te laat om daarnaar om te zien.
Nu zij zat, zag zij hem eindelijk. Hij stond rustig te praten bij het tafeltje, waaraan
zijne ouders zaten, achter in de zaal. Haar binnenkomen scheen hij in het geheel niet
bemerkt te hebben, want hij stond iets uit te leggen met dien ijver en lust, welke men
slechts hebben kan, wanneer men niet is afgeleid. Hij moest haar toch gezien hebben,
want zij was bijna rakelings langs hem heen gegaan.
Hij praatte druk. Juffrouw Volkertsma zag trotsch naar hem, zijn vader scheen
met welgevallen te luisteren. Nu lachten zij allen vroolijk en het was Betsy of die
lach haar pijn deed.
Walter was opgeruimd; ds. Terhorn meende telkens iets geestigs te zeggen en
lachte dan; en Betsy luisterde en antwoordde, maar hare gedachten waren ginds.
Daar tikte de directeur met zijn stok. Nu moest Maurits voorbijkomen.
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Ja, hij kwam. Met een haastig knikje groette hij zijne ouders en liep toen vlug, als
wilde hij niet graag op zich laten wachten, naar het orkest. Zij hield den blik strak
op hem gevestigd, in spanning wachtende of hij haar zien zou.
Zien zou!.... Hij had haar reeds gezien, straks reeds. Waarom liep hij anders nu
voorbij met dien vluchtigen groet, die voornamelijk ds. Terhorn gold, nauwelijks
haar?
‘Des te beter,’ zeide zij in zichzelf.
Diep en heerlijk viel het koor van stemmen in en gaf haar recht naar het orkest te
zien.
Hij stond daar rustig en.... koel; zij kon geen ander woord vinden. Hij zong, als
ware er geen zaal vol menschen.
Dora stond in de voorste rij. Hoe lief hief zij nu en dan haar kopje op om over het
muziekblad in de zaal te gluren of naar hare ouders te zien, die altijd gereed waren
haar knikje op te vangen. Zij dacht volstrekt niet alleen aan de muziek; dat deed
niemand eigenlijk, niemand dan de directeur en hij....
‘Des te beter,’ dacht zij weer, op het tafeltje turende.
Hij zag op, maar niet naar den kant, waar zij zat, toen een uitbundig handgeklap
volgde, en zijn stoel nader trekkende, ging hij zitten en praatte met zijn buurman.
Zien kon zij hem slechts nu en dan, hooren in het geheel niet.
‘Amuseer je je wel?’ vroeg Walter, zich naar haar keerende. ‘Je ben stil, Bé.’
‘Ik heb geluisterd,’ antwoordde zij met een kleur. ‘Het was mooi, niet waar?’
‘Ja wel,’ zeide Walter.
Zij keek weer naar het orkest. Was zij inderdaad stil? Zij had geluisterd. Waarom
zou zij stil zijn?
Dora zag haar even aan en groette met hare oogen. Zij knikte minder omzichtig
terug en keek toen onwillekeurig naar Maurits om te zien of hij het opgemerkt had.
Maar hij dacht blijkbaar volstrekt niet aan haar.
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In de vele oogenblikken, waarin zij zich dezen avond had voorgesteld, had zij
herhaaldelijk bij zichzelf gezegd niets anders te wenschen dan dat Maurits doen zou,
alsof hij haar niet kende; doch nu hij dien wensch vervulde gedurende al de stukken,
die vóór de pauze gezongen werden, vormden zich kleine rimpeltjes op haar voorhoofd
en de blik, waarmede zij rondzag, had iets dofs en weemoedigs.
‘Het gaat goed,’ zeide zij telkens. ‘Hoe gelukkig dat ik mij vergist heb!’ en dan
praatte en schertste zij met Walter, als deed zij haar best hem hare koele dankbetuiging
van straks te doen vergeten.
Het werd pauze. Met het wegstervend handgeklap stonden de zangers en
zangeressen op.
Weer liep Maurits voorbij, nu zonder groet, sprak even met zijne ouders en ging
met de andere heeren naar de koffiekamer. Op Betsy's wangen gloeide een blosje,
dat Walter verrukte. Zij praatte druk met zijne kennissen, die haar kwamen
aanspreken, en toen stond zij zelf op om oudere dames die beleefdheid te gaan
bewijzen. Waar zij kwam, was zij welkom; waar zij sprak, was ieder gereed te juichen;
waar zij voorbijging, werd zij bewonderd. En terwijl zij met vriendelijken glimlach
luisterde of zelf schertste op hare lieve wijze, hoorde zij iederen voetstap op de trap
en ontging niemand der binnenkomenden haar blik. Nu en dan kwam een der heeren
terug en sprak iemand aan uit genegenheid of plichtgevoel, maar hij kwam niet, voor
het algemeen gestommel aanduidde dat zij allen kwamen, allen, die er grooter
genoegen in gevonden hadden rustig hun sigaar en ‘Beiersch’ te genieten, dan zich
bij de dames aangenaam te maken.
Toen de directeur weder met zijn stokje tikte, was het Betsy als werd iets, wat haar
lief was, begraven, als ging een liefelijke hoop, die zij gekoesterd had en bemind,
voor altijd verloren.
Maurits trad vóór op het orkest in het volle licht der
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gaskronen en uit het groepje dames kwam een meisje te voorschijn, dat zich naast
hem plaatste. Zoo hij Betsy ooit schoon was voorgekomen, was het nu, terwijl zijne
forsche, recht mannelijke gestalte al de heeren rondom hem nietig en klein deed
schijnen. Zijn gelaat mocht niet roemen op classieke vormen, maar de zielenadel,
die er op te lezen stond, vergoedde dat gemis ruimschoots.
Een daverend applaus ging uit de zaal op, waarvoor hij eenvoudig, - het meisje
met een behaagzieke buiging dankte. Walter klapte mede.
‘Dat is nu de mooie juffrouw Gespers,’ fluisterde hij Betsy in, ‘van wie ik je laatst
vertelde dat zij de grootste coquette uit de stad is. Ik wil wedden dat zij zich zoo lang
schuilgehouden heeft om nu dubbelen indruk te maken. Kijk zij hem eens aanzien!
Als zij dat al meer gedaan heeft, is hij verloren, en natuurlijk heeft zij met hem
gerepeteerd. Pauvre cousin!’
Maurits begon. Op een roeitochtje met Dora, - lang geleden, - had Betsy hem het
laatst hooren zingen en nu zijne stem haar in de ooren klonk, stond haar alles weer
levendig voor den geest: de voorbijglijdende boomen, het avondrood, weerspiegelend
in den stroom, en zijn edel gelaat, terwijl hij eerst neuriënd, toen uit volle borst het
‘Wanderers Nachtlied’ over het water had doen klinken.
Als zij nu naar hem opzag, scheen zijn gelaat ouder, dan de sporen van eenige
jaren levens het maken konden.
Het mooie meisje stond, volkomen op haar gemak, naast hem en zag nu en dan
vrijmoedig naar hem op, als wilde zij ook eens zien hoe hij zich hield. Betsy wist er
zich geen rekenschap van te geven, waarom zij haar haatte; zeker niet omdat Walter
met haar ingenomen was.
Het applaudissement, dat los dreigde te barsten na Maurits' gezang, werd bezworen
door het interludium. Ieder wachtte en luisterde, ieder zag naar de schoone zan-
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geres, die met bedaardheid het oogenblik afwachtte, waarop zij zou moeten beginnen,
ieder behalve Betsy, en in dat oogenblik zag zij Maurits' ernstige oogen met
onmiskenbare teederheid op zich gevestigd. Zij sloeg den blik haastig neer; haar hart
klopte met felle slagen. Het duurde geruimen tijd, eer zij den moed kon vinden weer
op te zien en toen wist zij nauwelijks of hetgeen zij gezien had zinsbedrog was
geweest of waarheid.
O! zeker was het dwaze verbeelding geweest, want hij lette niet meer op haar, den
ganschen avond niet, en toen het concert geëindigd was, liet zij zich door Walter in
doeken pakken en in het rijtuig helpen, als een droom.
‘Zij heeft weer hoofdpijn,’ hoorde zij hem bezorgd tot ds. Terhorn zeggen, terwijl
zij zwijgend naar de voorbijvliegende huizen staarde. ‘Ik vreesde het straks al en zal
morgen vroeg eens komen hooren. Men kan zien dat zij moe is.’
Maar zij had geen hoofdpijn en was niet moe, want nadat op Koelenhove reeds
lang alles in rust was, keerde zij zich rusteloos om op haar leger en wischte zich de
tranen af. Niet omdat zij teleurgesteld was; niet omdat hij haar blijkbaar minachtte;
niet omdat de dag naderde, die haar voor altijd aan een man zou binden, dien zij niet
genegen was; maar omdat zij eindelijk een blik had geslagen in haar hart, omdat zij
liefhad met onuitsprekelijke liefde, omdat zij zich slecht gevoelde, te slecht om nog
te durven bidden.
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XXI.
Es sind
Nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten.
LESSING.

‘En nu blijft Geloof, Hoop en Liefde, deze drie: doch de meeste van deze is de Liefde.’
Dat waren den volgenden dag de laatste woorden van het bijbelhoofdstuk, dat ds.
Terhorn gewoon was te lezen, eer hij aan een stukje zijner collega's begon. Het was
aan den toon zijner stem merkbaar dat hij niet begreep wat hij las. De liefde, die alle
dingen verdraagt, bedekt, gelooft en hoopt was aan zijn hart vreemd.
‘Amen.’
De jongens stoven weg en Betsy begon het ontbijt op te ruimen.
‘Hoe is het met de juf?’ vroeg ds. Terhorn.
‘Nog hetzelfde. papa.’ De verbindende woordjes: ‘vadertje,’ ‘oudje’ en dergelijke
hadden sedert lang plaats gemaakt voor het scheidende: ‘papa.’
‘Het is een beroerde geschiedenis,’ zeide ds. Terhorn knorrig. ‘Of zij ziek is of
gezond, wij hebben haar altijd tot onzen last. Was zij geen familie van ons, dan lag
zij al lang in het ziekenhuis.’
‘Het is mij volstrekt niet te veel haar op te passen,’ gaf Betsy zacht ten antwoord,
‘en heel lang zal zij hier niet meer blijven, want zij is geëngageerd en haar aanstaande
is waarschijnlijk reeds op reis hierheen om haar te halen.’
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‘Zoo? Dat had zij mij wel eens kunnen zeggen. Dus moet ik naar een andere juf
omzien?’
‘Ik weet het niet. Zoudt u niet nog wat wachten? Alles is nog zoo onzeker.’
‘Ja, er een te krijgen is geen kunst. Was de brief, die gisteravond kwam, van dien
galant? Nu ik mij goed bezin, heeft zij mij toch wel eens van hem gesproken, maar
wie kan al die verhalen onthouden!’
‘Als er vóór het eten visites komen, ben ik niet bijdehand, Jans,’ zeide Betsy tot
de meid, die binnenkwam.
‘Waarom niet?’ vroeg ds. Terhorn ontevreden, toen zij weer alleen waren.
‘Ik heb geen tijd, papa. Er moet gestreken worden en u weet wel dat de meiden
het niet naar uw zin doen. Daarenboven moeten de bovenkamers gedaan worden en
de juf zegt dat de meiden dan geen tijd hebben op het eten te letten.’
‘Dan moet er nog een meid of een juffrouw als noodhulp genomen worden. Dat
heb ik al meer gezegd. Jij, die over een paar maanden reeds mevrouw Van Zelheim
zijn zult, zou jij gaan staan strijken en koken! Laat de kamers ongedaan blijven en
zorg op het visite-uur klaar te zijn.’
‘Ik zal mijn best doen,’ zeide zij met een zucht.
Zij deed haar best ook; maar toen er om twee uur gescheld en Maurits Volkertsma
binnengelaten werd, zag hij haar nog ongekleed met een stapel gestreken overhemden
op de armen en een kleur van vermoeidheid door de gang gaan.
Vluchtig groetend liep zij voorbij en kwam met een kloppend hart op hare kamer.
Zij had plan gehad zich haastig te kleeden, wanneer hare taak volbracht zou zijn,
maar nu deden hare handen zeer langzaam haar werk en scheen zij volstrekt geen
haast te willen maken. Gedachtig aan de waarschuwing van ds. Terhorn durfde zij
toch eindelijk niet langer blijven en ging binnen.
...... ‘en dus is het voor onbepaalden tijd. De man
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is ernstig ziek en mevrouw schreef aan mijn patroon, die een oud vriend van hen is,
hoe de zaken stonden. Nu, er eenigen tijd het kantoor aan den gang houden, is wel
een aardig werk en toen de patroon mij het voorstel deed, had ik er dadelijk zin in.
De notaris behoeft dan alleen tegenwoordig te zijn bij het passeeren der akten.’
Dat waren de woorden, die Betsy opving, toen zij binnentrad en rustig voor het
venster plaats nam.
‘Is het een mooi dorp?’ vroeg ds. Terhorn.
‘Ik geloof een dorp zooals er honderden zijn, met een kerk, een school, een dokter,
een burgemeester en een notaris. Heel ver van uwe vroegere gemeente ligt het niet
af; ik meen een paar uur.’
‘Maar wandelen konden wij er toch niet heen, ofschoon.... ik meen mij toch te
herinneren dat Clemens het wel eens gedaan heeft, is 't niet, Betsy?’
‘Dikwijls, pa.’
‘Ik denk die wandeling wel eens te doen,’ zeide Maurits, de punt van zijne sigaar
beschouwende.
‘Nu, dan moet je eens zien of ze dien kastanjeboom vóór de pastorie hebben laten
staan,’ antwoordde ds. Terhorn. ‘Ik heb toen gehoord dat hij omgehakt zou worden.
Hij nam wel licht uit de kamers weg, dat is waar, maar het zou toch jammer zijn.’
‘Ik beloof het u,’ zeide Maurits en voegde er lachend bij: ‘Hebt u ook bestellingen,
juffrouw Terhorn?’
Zij wilde reeds zeggen: ‘dank u,’ toen haar iets inviel. Het was ook immers niets
hem op een vraag te antwoorden; daardoor zou zij haar geheim niet verraden. Zij
had strijd gevoerd, tot zij overwonnen had, en in volle wapenrusting was zij hem te
gemoet getreden. Zij gevoelde zich sterk.
‘Ik had een tuintje,’ zeide zij, hem rustig aanziende, ‘en korten tijd vóór wij
Bloemveld verlieten, heb ik er een witten rozeboom in geplant. Ik zou wel eens willen
weten of hij is blijven staan en hoe groot hij nu al is. En dan.... ja, eigenlijk zou ik
wel iets willen hooren
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van al onze oude boomen en bloemen en ieder hoekje van het huis, doch dat is
natuurlijk onmogelijk. Vertel mij later alleen maar eens hoe het met mijn rozeboom
ging. Ik vrees evenwel dat hij onbereikbaar zijn zal; hij stond achter in den tuin.’
‘Mijnheer, daar is die vrouw weer om een attestatie,’ zeide de meid,
binnenkomende.
‘Ja, aanstonds.’
Aangezien het evenwel 's menschen gewoonte is te zeggen: aanstonds,
oogenblikkelijk, onmiddellijk, of eenig ander bijwoord van tijd, dat een dadelijke
handeling uitdrukt, juist als hij voornemens is nog eenige minuten te wachten, bleef
ds. Terhorn rustig zitten.
‘En wat heb je gisteravond knap gezongen!’ zeide hij. ‘Is het je goed bekomen?’
‘Dank u,’ antwoordde Maurits lachend. ‘Zulk zwaar werk was het niet. - A propos,
is het waar dat Van Zelheim den dienst verlaat? Gisteravond hoorde ik zoo iets
vertellen.’
‘Ja, met die aanstaande verplaatsing zou hij elders moeten gaan wonen en daar
heeft zijne mama, noch ik, noch me dochter zin in. Hij gaat nog een week of wat
mee, tot alles in orde is met den Minister en dan vestigt hij zich hier.’
‘Ik zou het hem niet licht aanraden,’ zeide Maurits. ‘Een man, die niets te doen
heeft, krijgt aan zichzelf het land.’
Weer stak de meid het hoofd door de deur. ‘Die vrouw vraagt of u haar niet helpen
kunt, mijnheer. Zij woont een uur ver en is er gisteren ook al tweemaal geweest. Zij
heeft haast.’
Ds. Terhorn stond morrend op en met de woorden: ‘Ik ben dadelijk weer hier,’
verliet hij de kamer.
Betsy voelde een blos van schrik op hare wangen komen, maar zij bedwong zich
en wachtte tot Maurits spreken zou.
Hij vroeg of zij een prettigen avond gehad had.
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‘Ja, het was recht aardig,’ antwoordde zij, hem aanziende met dien rustigen blik,
welke van een onbewogen ziel getuigt. Hij zou haar geheim niet weten! Zij had alles
willen dragen om het voor hem te kunnen verbergen.
Hij had allerlei opmerkingen over den zang en de begeleiding; zij over de zaal, de
decoraties en de menschen. Wat vonden zij het beiden een aangenaam onderwerp
van gesprek! Ja, het was zeer interessant.
Toen er niets meer van te zeggen viel, begon zij over zijn vertrek en vroeg of hij
lang zou wegblijven, want zij gevoelde zich nu zeer moedig en zou in staat geweest
zijn moeielijker vragen te doen.
Hij moest den volgenden morgen reeds op reis en het zou zeker een paar maanden
worden, zeide hij.
‘Als u dan terugkomt, ben ik reeds mevrouw Van Zelheim,’ antwoordde zij met
een lachje.
Hij betuigde dat het hem waarlijk speet haar trouwen niet te kunnen bijwonen,
wat zij ook jammer vond. Daarop vroeg hij, lachend op haar werk wijzende, of zij
al aan haar uitzet bezig was en zij lachte mede.
Het was een zeer vroolijk paartje, zooals zij daar tegenover elkaar zaten, gescheiden
door een diepe klove en toch dicht genoeg bijeen om elkaar de hand te kunnen reiken
en die klove te dempen. Maar geen van beiden deed het en toen de deur weer
openging, was het oogenblik voor altijd voorbij.
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XXII.
O, that men should put an enemy in their mouth to steal away their brains!
That we should with joy, revel, pleasure and applause transform us into
bears!
SHAKESPEARE.
Rozengeur vervulde de lucht. In de enkele zonnestralen, die door het bladerdak vóór
Betsy's voeten vielen, zweefden ontelbare vliegjes, zich koesterend in de warmte,
terwijl zij, kleine ijdeltuitjes, niet langer het plekje verlieten, waar de lichtstraal hen
geheel bescheen, dan om er even in een kringetje omheen te vliegen of krijgertje te
spelen met hun naaste buurjuffertje. Het was te warm voor de vogels om te zingen,
maar hier en daar hoorde men ze tjilpen in het geboomte. De muzels in hunne grijze
monnikspijen zwermden om ieders hoofd. Floks en violier hadden hare schoonste
kleedjes aangedaan, terwijl de boomen hunne lichtgroene en gele bladeren tegen
donkergroene hadden verwisseld, die hun grootsten wasdom hadden bereikt. Alles
verkondigde den zomer, den volkomen, weelderigen Augustuszomer.
Betsy zat in de schaduw van een beuk en las, of liever, zij deed alsof zij las, want
hare gedachten waren bij een heer en dame, die den straatweg waren afgekomen en
nu dicht langs haar heen gingen. Zij zag even op of zij groeten zouden, maar zij zagen
haar niet en gingen voorbij. Zij kende hen nauwelijks. De man was zeeofficier, nu
voor het eerst weer tehuis na zijn huwe-
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lijk, de dame zijn vrouwtje, dat Betsy wel eens hier en daar had ontmoet en met
verlangen had hooren spreken over zijne terugkomst.... Nu was hij er dus. Daar
gingen zij samen heen, hij tot haar neerziende met de teedere, ernstige liefde eens
mans, zij, stralende van geluk, zich veilig voelende aan zijn arm.
Er zijn oogenblikken in het leven, wanneer de aandoeningen van anderen een echo
wekken in ons eigen hart en er wakker roepen wat sluimerde.
Betsy staarde lang die beiden na. Dàt was liefde, dàt was geluk! Nooit was die
jonge vrouw gedwongen tot de keuze van dien man. Als een engel, een bode des
hemels, was de liefde in haar hart gekomen en had tot op dit oogenblik haar leven
liefelijk gemaakt ondanks veel ontbering. Hoe gelukkig moest zij zijn!
De liefde-harmonieën, die tot haar overruischten, de blik, dien zij een oogenblik
in het hemelrijk had mogen slaan, toonden haar de sombere leegte in haar eigen hart.
O! ledig, ledig! Daar haakten duizend wenschen naar vervulling, daar klonken de
wegstervende stemmen harer illusiën, en de dag naderde, wanneer zij voor eeuwig
zouden zwijgen. Was dit dan nu het leven, dat zij zich eens op school droomde?
Dwaas kind, dat zij geweest was! Zij had, wat zij zich voorstelde, geput uit hare
herinneringen van het leven te Bloemveld, dat vredige leven, waar geen conversatie
stoornis in bracht. Wat zij daarvoor in de plaats gevonden had was weelde, pracht,
wereldsgezindheid en schijn; zij had zich laten meesleepen door den stroom, die zoo
liefelijk ruischte. Nu stond zij een oogenblik aan land. Hoe nietig en dwaas was de
menschendrom, waarop zij neerzag; glimlachende aangezichten en gebroken harten;
satijnen kleederen en onbetaalde rekeningen, opgeheven hoofden en onrustige
gewetens. Wie op den oever waren, stortten er zich in; wie door den stroom waren
medegevoerd, verdwenen in de diepte of werkten zich weer aan land.
O! zij zelf was een der rampzaligsten!
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Gisteren had zij met Walter hare woning gekozen uit de huizen, die hem toebehoorden
en zwaarder dan ooit had haar de keten geschenen, die zij aan zijne zijde zou torsen.
Was er dan geen uitweg, geen redding! Zoo zij pa eens smeekte... Neen, hij zou
weigeren, dat wist zij wel. Walter was immers een goede jongen. Wat wist pa van
de dwalingen van haar hart; hoe kon hij ze ook vermoeden! Zelfzucht had hem
gedreven, maar hij had het toch goed met zijn kind gemeend.
Zij hoorde hem het venster van de studeerkamer opschuiven en in zichzelf praten,
zooals sommige oude menschen gewoon zijn. Nog weinige weken en hij zou alleen
zijn in het groote huis; wel niet geheel alleen, want tante Henriëtte zou komen en
Clem en de jongens zouden er ook zijn, maar het scheen haar voor hem toch zoo
ongezellig. Wie zou hem liefde betoonen, wie hem het leven aangenaam maken?....
Ja, zij zelf deed er ook haar best niet toe, maar zij verzachtte toch soms de
onaangenaamheden, die Clem hem veroorzaakte, of voorkwam ze geheel. Nog
weinige weken en zij zou weinig meer kunnen doen om zijn leven te verzoeten en
na korteren of langeren tijd zou hij weggedragen worden uit zijn huis, voor altijd
weg.
Een nameloos wee vervulde haar hart. Hij was wreed jegens haar geweest, maar
hij was toch ook haar oude vader, dien zij eens innig bemind had, dien moesje eens
al hare liefde had waardig geschat. O! van nu aan wilde zij alles doen om hem
gelukkig te maken en vergeten wat hij over haar gebracht had. Zij wilde....
‘Je zit hier waarlijk goed,’ zeide Clemens en wierp zich in zijne volle lengte in
het gras.
‘Ja, het is hier heerlijk.’
‘Heerlijk!’ riep hij verontwaardigd uit. ‘Waar is het nu heerlijk! Van den morgen
tot den avond hapt men naar adem en dat is nu al een week lang zoo. Men zou een
standje met den hemel krijgen.’
‘Ja, het is wel warm,’ antwoorde zij droomerig; zij
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dacht aan het lieve paartje, dat het niet te warm gevonden had, zelfs om te wandelen,
en zij vroeg zich af of zij de grootste zonnehitte te warm vinden zou, als zij met
Maurits wandelen kon, hare hand rustend op zijn arm, haar hoofd dicht bij zijn
schouder en dat edele gelaat naar haar gebogen.
‘Ik moet van avond naar een fuif,’ ging Clemens voort op landerigen toon. ‘Als
het zoo drukkend blijft, drink ik mij een stuk in.’
‘Maar Clem!’
‘Wat is 't?’ vroeg hij, verwonderd opziende..
‘Je wilt je toch niet dronken drinken?’
Hij lachte luidkeels. ‘Denk je dan dat men ooit nuchter van een partijtje thuis
komt?’
‘Dat niet,’ zeide zij ernstig, ‘maar men behoeft daarom niet dronken te zijn. Als
men wil, kan men alles. Walter deed het vroeger ook wel eens, maar nu heeft hij het
zich afgewend.’
‘Heeft hij je dat wijsgemaakt?’ vroeg Clem, terwijl zijn luimig gezicht plotseling
zeer geërgerd stond.
‘Neen, dat is zoo,’ antwoordde zij, een weinig boos.
Clem zeide niets, maar begon te fluiten en sloeg al de grasbloemetjes af, die hij
met zijn stokje bereiken kon.
‘Zou je mij een plezier willen doen?’ vroeg hij eindelijk.
‘Wat dan?’
‘Het zal van avond nogal laat worden en als ik dat zeg en om den huissleutel vraag,
blijft pa weer op om te zien hoe ik thuis kom. Zou jij eens willen wakker blijven?’
‘Duurt het lang?’
‘Tot halftwee of zoo, maar daar is vooruit niets van te zeggen, dat begrijp je.’
‘Ik wil wel op je wachten,’ zeide zij vriendelijk, ‘maar als het eenigszins mogelijk
is, neem je dan wat in acht, Clem. Hoe zou ik je nog kunnen achten als ik je ééns
gezien had in zulk een toestand!’
‘Nu,’ antwoordde hij, opspringend, ‘op mijn woord, ik zal nog bij mijne zinnen
zijn. Maar zorg dan ook dat
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ik niet behoef te wachten, want als de deur niet open is, gaan de anderen bellen.’
Zij knikte hem geruststellend toe en hij slenterde weg.
‘Ik blijf van avond lang bij je,’ zeide zij een paar uur later tot Hermine, die met
kussens gesteund in het bed opzat. ‘Clem komt laat thuis en ik moet op hem wachten;
dus kan ik al dien tijd bij je zitten, Mies.’
‘Dat is heerlijk,’ antwoordde de zieke met dankbaren blik.
‘Hoe is het nu met je?’
‘Niet zoo heel goed. Mijn hoofd...’
Betsy stond op en verkoelde het gloeiende voorhoofd der lijderes op de haar eigene,
teedere wijze.
‘Wat zei de dokter van morgen! Toen hij kwam, was Walter juist bij mij.’
‘Rust houden, eeuwig rust houden,’ zeide Hermine met een zucht, ‘en dat kan ik
toch niet. Ik kan mij sommige dingen niet uit het hoofd zetten.’
‘En heb je hem gevraagd of je een klein briefje mocht schrijven, als je eens heel
wel waart?’
‘Neen, ik heb het geschreven. Wat weet hij er van of ik een briefje kan schrijven!
Dat kan ik zelf wel beoordeelen.’
‘Het spijt mij erg,’ zeide Betsy afkeurend. ‘Op die wijze maak je dat je erger wordt.
Wees nu verder maar stil.’
‘Die brief moet morgen weg,’ ging Hermine voort. ‘Het is een rustige gedachte
dat ik mijn plicht tegenover hem gedaan heb. - Nu ja, ik zal stil zijn.’
Zij knikte Betsy toe met haar afgetobd gezichtje en sprak niet meer.
Het was een lange avond, lang genoeg voor iemand, die het vooruitzicht heeft niet
vóór halftwee ter ruste te kunnen gaan, en Betsy deed haar best een weinig te
sluimeren, terwijl zij daar lag in den grooten leuningstoel, waarin Hermine soms
voor het venster zat
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Het flauwe nachtpitje gaf juist licht genoeg om het transparant te verhelderen,
waaronder het stond.
Langzamerhand zag Betsy de spelende kinderen er op in een nevel verdwijnen;
haar hoofd gleed zacht achterover; zij sliep.
Maar neen, zij was weer wakker. Zij had Walter's naam gehoord. Wie had dien
uitgesproken?
Zij schoof het gordijn weg. De zieke lag met een koortsblos op de wangen en sprak
onsamenhangend.
‘Zij ijlt weer,’ dacht Betsy bezorgd. ‘Wat heeft zij het druk over Walter! Dat zal
ik haar morgen eens vertellen en zeggen dat ik jaloersch ben. Wat zal zij schrikken!
Arm, goed kind!’
Zij kon niet weer inslapen, want Hermine was zeer opgewonden, richtte zich
somtijds plotseling op of wentelde zich rusteloos.
Aan het souper vroeg ds. Terhorn waar Clem ‘nu weer zat.’
Betsy antwoordde dat hij niet heel laat zou thuiskomen en zij hem beloofd had te
wachten. Verder bepaalde zich het gesprek tot: ‘Schenk eens in.’ - ‘Heb je geen blikje
bij de hand?’ - ‘Geef mij de kaas eens aan,’ en zoo voort. Betsy's bezorgdheid over
Hermine's toestand maakte ds. Terhorn vroolijk, en treurig gestemd verliet zij met
een nachtgroet de kamer.
Zij bleef boven aan de trap staan en luisterde. Zou pa opblijven?....
Er kwam geen geluid; ds. Terhorn bleef blijkbaar rustig zitten lezen; maar dat was
nog geen bewijs dat hij zou opblijven.
Zij wilde boven aan de trap wachten, tot hij kwam.
Het sloeg buiten halftwaalf; nog was er geen geluid in de eetkamer. Wat duurde
zoo'n half uur lang!
Twaalf uur. Had zij wel duidelijk gezegd dat zij zou opblijven of zou zij het hem
nog eens gaan herinneren?
Neen, dat zou argwaan wekken.... Nu hoorde zij iets. Ja, hij kwam. Hij sloot de
voor- en achterdeur op den
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grendel, draaide die van zijne studeerkamer op slot, deed het gaslicht uit en kwam
de trap opsloffen.
Betsy begaf zich spoedig naar Hermine's kamer, waar hij voorbijging. Hij
mompelde ontevreden in zichzelf en zij verstond iets als: ‘beroerde jongen!’ Toen
sloot hij de deur zijner kamer achter zich; het was duidelijk dat hij naar bed ging. Ze
slaakte een zucht van verlichting om Clem's wil.
Op den tast moest zij de trap weervinden. Welk een zonderling gevoel alleen te
waken in een donker huis
Bij de trap gekomen, bedacht zij dat zij evengoed boven kon wachten vóór het
raam van de gang, waar zij de straatweg zou kunnen overzien. Zij stiet het open om
het minste geluid buiten te kunnen hooren.
Hoe stil was het nu! Nergens de minste beweging, behalve waar de maan op het
kabbelende water der slooten scheen. Nu en dan ook vloog een geheimzinnige,
donkere vogel door de lucht, als uitgezonden door een boozen geest om onheil te
brengen.
Nu begon het spookuur: nu kwamen er geluiden in onbewoonde kasteelen en
geesten op het kerkhof. Onwillekeurig wendde zij den blik daarheen; zij kon de
steenen zien liggen in het maanlicht.
Zij glimlachte, maar huiverde toch.
Wat was het stil in huis! Zij keek eens om, de lange gang op, maar staarde slechts
in diepe duisternis. Dan was het nog beter naar buiten te zien, waar nu en dan toch
de maan van achter de wolken keek en eenig licht verspreidde.
Eén uur. Misschien nog wel een vol uur. Eigenlijk ging de tijd nog sneller om dan
zij gevreesd had. Haar hoofd was vol gedachten; dat maakte de trage uren zeker
korter. Hoe velen waakten nu met haar! Zieken en ziekenverpleegsters; slechte
menschen, die door hun geweten, goede, die door zorgen wakker gehouden werden.
Gevangenen, denkende aan hunne moeders; soldaten, zuchtende in de provoost;
kloosterlingen, zich pijnigende door
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tucht; schepelingen in nood; zwervelingen zonder dak. Jonge meisjes in witte kleedjes
op bals en partijen; spelers met den blos der opgewondenheid op de wangen;
studenten, gebogen over hunne boeken; dokters, gehaald bij zieken. Welk een
beweging en drukte nog op een uur, dat ieder moest slapen!
Hoorde zij niet eenig geluid op Hermine's kamer?...
Zij luisterde. Alles bleef stil. Zij durfde niet gaan zien, want zij vreesde ds. Terhorn
te wekken door hare schreden, en Clem kon nu ook ieder oogenblik komen; zij mocht
nu haar post niet verlaten. Hermine zou ook wel slapen, dacht zij, zooals gewoonlijk
op dit uur.
Walter was nu op de partij. Den volgenden avond zou hij bij haar doorbrengen,
omdat het de laatste was vóór zijn vertrek. Als hij terugkeerde, zou het zijn om aan
te teekenen en dan nog drie weken en - hare jeugd zou voorbij zijn.
Maurits sliep nu zeker ook, ver weg, in een stil dorpje, dat zij niet kende, onbewust
dat er iemand aan hem dacht en er ook onverschillig voor.
Dora zou ook wel rustig liggen te droomen, alleen of met een zusje naast zich.
Hoe weinig dacht zij er zeker aan dat haar vriendinnetje nu nog waakte en zich zoo
ongelukkig gevoelde, zoo diep ongelukkig! O! wèl was de weg nauw en de poort
eng; wèl moest zij strijden om in te gaan, zooals mevrouw Daenders bij het afscheid
gezegd had! Er was pijn in haar hart, maar het was haar of die verzacht werd door
den vrede, waarop zij staarde.
Hoe moeilijk was het zoo aanhoudend op de vensterbank te leunen. Toch durfde
zij niet op den grond te gaan zitten uit vrees van in slaap te vallen.
Twee uur. Al de klokken in de stad waren duidelijk hoorbaar. Nu zou Clem toch
eindelijk komen. Als hij niet spoedig kwam, zou zij hem morgen beknorren....
Morgen! Hoe vreemd daar nu aan te denken! Was dat morgen er reeds of moest er
eerst nog een nacht voor haar komen? Voor sommige menschen zou het spoedig
aanbreken; voor haar was het nog ver weg.
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Nu hoorde zij stemmen,.... die van Clem ook. Eindelijk dus!
Zoo zacht mogelijk sloop zij de trap af en opende de voordeur. Wat knarste die
grendel! Als pa er maar niet wakker door werd!
Zij kwamen zingend nader, maar toen zij bij het hek waren, vermaande Clem hen
tot stilte.
‘Wil iemand mij even helpen hem er in te sjouwen?’ hoorde zij hem vragen.
Er naderden voetstappen. Zij hield de deur op een kier en keek daar door. Clem
had iemand aan zijn arm, die ook aan de andere zijde ondersteund werd, iemand, die
meer zich liet meeslepen dan zijne voeten verzette, iemand, die onverstaanbaar praatte
en wiens hoofd op de borst hing.
‘Halen!’ riep een van allen met een half gesmoorden galm, terwijl het aan zijne
stem hoorbaar was dat hij met krachtsinspanning iets of iemand de stoep optrok.
‘Ziezoo, hij is er. Nu, Terhorn, jij neemt het voor je rekening dat wij hem zóó hier
laten!’
‘Ja. Waar is hij beter bezorgd dan bij mij! Vóór iemand op is, is hij lang weer
thuis, daar sta ik voor in. Je ziet zelf dat de kerel geen voet meer verzetten kan.’
‘Alles goed en wel, maar je oude heer, weet je,’ antwoordde de ander, die ook niet
vast op zijne beenen stond. ‘Hij moet er niet inloopen.... Enfin, wel te rusten!’
De deur was opengestooten en een zwaar lichaam in de gang gelegd.
‘Bets!’ riep Clemens met gesmoorde stem.
‘Hier ben ik,’ zeide zij, bevend uit de duisternis te voorschijn komende. ‘Wie is
dat, Clem, o, wie is dat?’
Hij antwoordde niet, maar haalde iets uit zijn zak. Een vreeselijk vermoeden was
in haar hart gerezen en de seconden, gedurende welke hij zweeg, schenen haar
eindeloos.
Plotseling verlichtte een lucifer de donkere gang en daar lag Walter, zonder hoed
of pet, met gesloten oogen
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en wijd geopenden mond, een gansch ander gelaat dan dat, hetwelk zij kende, met
sierlijk opgekrulden knevel en lachenden blik. Clem schopte naar hem; er fonkelde
haat in zijne oogen.
Het vlammetje was uit; diepe duisternis heerschte opnieuw.
‘Ziedaar nu hoe Walter van Zelheim zijne beloften houdt,’ hoorde zij Clem
hartstochtelijk fluisteren, ‘en zóó kun je hem bijna iederen avond vinden. Straks
breng ik hem naar zijne kamers, waar hij door zijne juffrouw en haar man uitgekleed
en te bed gelegd wordt. - Ho, meisje, niet omvallen!’ Hij had haar gegrepen, wijl zij
wankelde, en nu zette hij haar op de gangbank en maakte zijn zakdoek aan een
fonteintje nat.
‘Ik ben misschien wat onvoorzichtig geweest,’ zeide hij, bezorgd hare slapen
bevochtigend. ‘Is het nu beter?’
‘Ja,’ antwoordde zij flauw.
‘Ik weet dat je boos op mij ben, maar dat is niets. Ik....’
‘Wat is hier te doen?’ klonk het plotseling boven aan de trap.
‘Niets, papa. Blijf maar in uw bed,’ antwoordde Clemens verschrikt, terwijl hij
iets mompelde, dat veel op een vloek geleek. ‘Ik ben thuis gekomen.’
‘Wien heb je dan in huis gesjouwd?’ ging ds. Terhorn gestreng voort. ‘Ik heb het
duidelijk gehoord,’ en hij kwam de trap af en stak het ganglicht aan.
‘Iemand, die niet verder kon,’ antwoordde Clemens brutaal.
Ds. Terhorn boog zich juist over het gevoellooze lichaam, toen een kleine, witte
gedaante, in een lang nachtkleed gehuld, de trap afkwam met verwilderde oogen en
gloeiende wangen.
‘Is Betsy hier? Wat is er toch te doen? Wie ligt daar?’
Een hartverscheurende kreet weergalmde plotseling door de vestibule en Hermine
lag bij Walter geknield,
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hief zijn hoofd op van de harde steenen, streek het haar uit zijne oogen en liet hem
tegen haar schouder rusten.
‘Is hij dood?’ vroeg zij, met wanhopigen blik opziende en zonder antwoord te
wachten, zag zij weer neer op zijn gelaat en drukte zijn hoofd aan hare borst. ‘Walter,
mijn liefste!’ zeide zij klagend, ‘spreek nog ééns tegen mij, ééns slechts, en zeg mij
waarom je mij vergat. Waarom was het, Walter?’
Een oogenblik hadden allen gezwegen, verbaasd en ontzet; nu barstte Clemens in
lachen uit.
‘Alweer een nieuw liefje van onzen vriend,’ riep hij uit, met zegepralende blikken
zijn vader aanziende. ‘Ik wist er zoo tamelijk veel, maar dit is waarlijk nog een
verrassing.’
‘Marsch! Naar boven! Moet je mijn huis in opspraak brengen?’ zeide ds. Terhorn
barsch tot Hermine, daar op dit oogenblik een gestommel aanduidde dat ook de
meiden waren opgestaan. ‘Laat hem los.’
Hij greep haar ruw bij den arm.
Zij zag naar hem op, als begreep zij hem nauwelijks, maar scheen bevreesd voor
hem. Zij wankelde de trap op.
Als versteend had Betsy dit tooneel aanschouwd.
‘Pa, pa!’ kreet zij nu, hartstochtelijk zijne knieën omvattende, ‘als ik u ooit dierbaar
ben geweest, als in mijn gelaat één trek is, u herinnerend aan haar, die u eens heeft
liefgehad, laat het u dan nu zachter stemmen en ontsla mij van mijne belofte. Zie
wie hij is, pa, o! zie wie hij is!’
‘Een eed blijft een eed,’ antwoordde ds. Terhorn koud. ‘Dat je lieve broer je
ongelukkig maakt door zulke streken, kan ik niet helpen. Ziedaar je bruidegom; over
eenige weken ben je zijne vrouw.’
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XXIII.
Vous que j'aimais, m'avez-vous donc oublié?
Mme. DE STAEL.
Het was nacht, bijna morgen. Hermine was eindelijk in slaap gevallen. Zij had in de
meening verkeerd, dat zij door hare onwillekeurige uitbarsting Betsy ongelukkig had
gemaakt, en vergeving smeekende, beurtelings voor zichzelf en voor Walter, dien
zij dood waande, was zij geëindigd hare vriendin een door haar eigen hand
volgeschreven boek ter lezing te geven, opdat, zooals zij schreiende zeide, Betsy
overtuigd zou zijn dat Walter nooit ontrouw geweest was aan zijne verloofde en zij
dus ook niet minder gunstig over hem denken mocht dan zij te voren gedaan had.
Betsy was te zeer overstelpt door eigen smart om veel acht te slaan op de, nu in
koortsrazernij, dan met volle bewustzijn uitgesproken woorden. Zij had slechts haar
best gedaan de zieke tot rust te brengen en nu haar dit eindelijk gelukt was, leunde
zij vermoeid achterover en gaf hare gedachten den vrijen loop.
De toestand van Hermine gedoogde niet dat men haar alleen liet, maar Betsy
verlangde ook niet te gaan slapen. Alles in haar was in opstand tegen den man, die
zijn kind willens en wetens haar ongeluk te gemoet voerde. Hem liefhebben, hem
verontschuldigen zelfs, zij kon het niet meer. Hare ziel was vervuld van afgrijzen;
zelfs de gedachte aan hem onderdrukte zij huiverend.
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Nu eens flikkerden hare oogen om dan weer over te vloeien van tranen; het fiere
hoofd hief zich tartend op om dan weer te buigen onder het gewicht der smart, of de
kleine handen balden zich om dan zich te vouwen tot gebed.
Er is een hartstochtelijke tranenvloed, met moedwil te voorschijn geroepen door
droevige gedachten, maar er zijn ook stiller, ernstiger tranen, die vloeien, hoe moedig
ook teruggedreven en gedwongen.
Zóó schreide Betsy en eindelijk gevoelende dat hare smart dreigde haar te
overmeesteren, greep zij Hermines schrijfboek, vast besloten voort te lezen, tot zij
geheel tot kalmte zou gekomen zijn. Zij las het volgende:
10 Maart. Frank heeft mij verzocht een dagboek te beginnen. Hoe het eigenlijk
behoort weet ik niet, maar hij schrijft dat ik er iederen dag in vertellen moet hoe het
mij gaat, en dat zal ik doen. Hij wil later, als wij getrouwd zijn, kunnen lezen of ik
hier gelukkig was, welke kleine verdrietelijkheden en genoegens ik had, in één woord,
alles wat nu te veel is om te schrijven. Hoe bedroefd of ongelukkig ik hier ook word,
ik zal het oprecht vertellen, want als hij dat leest, zit ik naast hem met mijne hand in
de zijne en mijn hoofd tegen zijn schouder. Smart en droefheid zijn dan voorbij, ik
zal dan zijn vrouwtje zijn. Wel in een ver, vreemd land, maar ons vaderland is immers
altijd dáár, waar men ons liefheeft!
Het oude, liefelijke leven tehuis ligt nu achter mij, maar na een korten tijd van
duisternis, zal er weer een dag volgen, wanneer een nieuwe liefdezon mij met hare
warmte zal verkwikken.
Neef Terhorn is een groote, dikke man met een bril, een kaal hoofd en een forsche
stem. Den oudsten zoon heb ik nog niet gezien; hij is student en woont hier niet in
huis. Jan en Wim zijn nog maar kinderen; zij vertelden mij gisteren dat zij nog een
zuster hebben die op kostschool ligt. Ik ben nieuwsgierig haar eens te zien.
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Het is niets prettig dat alles hier zoo rijk en deftig is, want ik weet van alle dingen
het gebruik niet en dat is voor een huishoudster toch wel wat raar.
Het is vroeg in den morgen; allen slapen zeker nog, want ik hoor niets. Ik heb
slecht gerust en kon niet op bed blijven; thuis sliep ik op een veerenbed, zoo warm
en zacht als moeders liefde; hier is het een matras, zoo hard, dat ik schrikte, toen ik
er mijn voet op zette; misschien veel gezonder, veel beter voor mij, maar zoo koud
en onvriendelijk als het hart eens vreemden. Ik zal er aan gewennen, hoop ik.
16 Maart. Ik zie wel dat de tijd mij ontbreken zal om iederen dag te vertellen hoe
het mij gaat, maar Frank zal ook wel goedvinden dat ik het slechts nu en dan doe;
de eene dag zal toch wel op den anderen gelijken. Van middag zeide neef dat hij
beter vond voor de kinderen en de meiden dat ik hem ‘mijnheer’ noemde in plaats
van ‘neef’. Natuurlijk antwoordde ik dadelijk dat het heel goed was, maar waarom
het voor de kinderen en de meiden beter is, begrijp ik niet. Hij maakte mij verlegen
door zijn verzoek. Ben ik te familiaar geweest? Het spijt mij erg, maar ik had ook
moeten nadenken. De gedachte, dat neef niet tevreden over mij is, stemt mij treurig.
Hij zeide gisteren dat hij mij ‘miserabel jong’ vond, en wat kan ik daaraan doen?
Nooit is hij anders tegenover mij dan koel, beleefd koel, en dat doet zoo zeer. Ik zou
zoo graag nu en dan een hartelijk woordje van hem hooren. Wellicht vertrouwt hij
mij nog niet goed en hoe getrouwer ik dus mijne plichten vervul, hoe beter; misschien
zal hij zich dan met mijne jeugd kunnen verzoenen. Ik vrees evenwel dat ik nooit
geheel met hem op mijn gemak zal komen; zelfs als hij mij aan tafel iets presenteert,
krijg ik reeds een kleur. Wat is het toch onaangenaam dat ik Frank nooit om raad
kan vragen, tenzij ik geduld heb wekenlang op zijn antwoord te wachten. Nu zou ik
bij voorbeeld zoo graag weten of ik neef Terhorn zeggen moet dat ik geëngageerd
ben. Ik
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denk er iederen dag over en ik geloof wel dat ik het doen zoude, als ik maar durfde.
Het zou veel beter zijn, wijl hij mij dan wellicht vrijheid gaf om niet binnen te komen
op de receptie-avonden. Hoe hinderden mij straks al die nieuwsgierige!... neen, laat
ik de waarheid maar zeggen, die vrijpostige blikken van enkelen der bezoekers. O!
zij wisten niet wat zij deden! Zij wisten niet dat ik ook beleedigingen voel en hun
gebrek aan kieschheid mij het bloed naar de wangen drijft; zij bedenken niet dat ik
ook een tehuis gehad heb met een vader, die mij als zijn oogappel beminde, en een
moeder, die mij leerde bidden; dat er een man leeft, die mij liefheeft met een liefde,
beter en reiner dan zij wellicht kennen. Zij zien mij daar slechts zitten als een juf en
allen zijn gereed mij te kwetsen, hetzij door mij aan te staren, volstrekt geen acht op
mij te slaan of, wat het ergste is, een neerbuigend praatje met mij te houden op een
toon, die zoo geheel anders klinkt dan wanneer zij iemand van hun eigen rang
aanspreken.
24 Maart. Gisteren kwam de oudste zoon ook op den receptie-avond. Ik had er
geducht tegen opgezien hem te ontmoeten, omdat Frank schreef dat ik van hem licht
verdriet zou kunnen krijgen, maar reeds dadelijk toen hij mij aansprak, was ik gerust.
Hij behandelde mij met achting en wat mij vooral zoo gelukkig maakte was dat hij
mij vertelde pa en moe gekend te hebben. Hij was als jongen van vijftien jaar wel
eens bij ons aan huis geweest, toen hij in Den Haag logeerde, zeide hij, maar hij had
mij toen niet ontmoet. Hij verhaalde veel van mijne goede ouders en ik geloof dat
hij bijzonder zijn best deed zich om mijnentwil alles te herinneren. Pa en moe hebben
het mij toen zeker wel verteld, maar het is mij door het hoofd gegaan, doordat ik
waarschijnlijk niet veel belang stelde in het vluchtig bezoek van een wildvreemden
neef.
Ik heb het druk gehad voor Betsy. Zij is vandaag jarig en had verzocht om een
trommel met lekkers, die ik voor haar gereedgemaakt heb. Zij is nu achttien jaar oud;
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jonger dan ik en toch zal zij over mij heerschen, wie weet met welk een dwingelandij.
Dat doet het geld in de wereld. Hoe gelukkig moet zulk een rijk meisje zich wel
gevoelen!
's Avonds. Ik heb een brief van Frank, een brief vol liefde, vol moed, vol hoop.
Nu kan ik alles weer dragen.
1 April. O! geen juf meer te zijn! Het knikje der dames is een aalmoes, de hoed
der heeren gaat nauwelijks af. Wanneer zal Frank toch eens rijk genoeg zijn mij over
te laten komen!
4 April. Gisteren toen ik met de kinderen op een bank in het bosch zat kwam
mijnheer Van Zelheim voorbij en hield een praatje. Gedurende de vier weken, die
ik hier heb doorgebracht, heb ik hem reeds verscheidene keeren ontmoet, want hij
is een vriend van Clemens. Ik heb aan neef gezegd dat ik geëngageerd ben. Tot mijne
spijt lette hij nauwelijks op mijne woorden. Hij zeide onverschillig: ‘zoo?’ en vroeg
toen of er brieven voor hem gekomen waren. Toen hij ze gelezen had, wilde hij weten
of ik gauw zou trouwen. Ik vertelde hem dat Frank in New-York was en dat het
waarschijnlijk nog lang zou duren, waarop hij spotachtig aanmerkte dat mijn
aanstaande ‘zeker weer zoo'n kantoorrot’ was. Het speet mij dat hij zich niet vergiste;
ik zou hem graag hebben kunnen tegenspreken.
10 April. Neef heeft gezegd dat ik maar niet meer moet binnenkomen op de
receptie-avonden. Ik geloof niet dat hij het deed om mij moeilijkheden te besparen,
want hij zei het zoo onvriendelijk. Misschien heeft het hem gehinderd dat enkele
heeren zich nogal met mij bezighielden. Ik denk dat Frank het beter vinden zal en
dus ben ik er blij om. Alleen spijt het mij dat ik nu mijnheer Van Zelheim bijna nooit
meer spreken zal. Hij toonde altijd zulk een vriendelijke belangstelling in mij.
13 April. Frank is eerste klerk geworden, hij schrijft dat zijne vooruitzichten nu
oneindig beter zijn. Hoe gelukkig ben ik!
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Ik heb neef weer hooren preeken. De meeste menschen zullen hem wel met groot
genoegen gehoord hebben, maar wie hem thuis kent moet hem houden voor een
huichelaar of voor een mensch, door hoogmoed en eigenwaan geheel verblind. Hoe
kunnen zooveel menschen toch altijd aangenaam vinden te hooren van
vergankelijkheid, gewormte, graf en dood. Frank en ik hoorden liever een preek over
liefde, geluk en hope; bij die soort konden wij elkander eens aanzien. Heerlijk was
dat kerkgaan met hem! Als hij er was, schenen de stoffigste hoeken vol glans en het
was of de engelen door de vensters keken.
24 April. Er is iets gebeurd, wat mij om 't zeerst verwonderd en verschrikt heeft.
Ik heb over de post een prachtigen armband gekregen met een briefje, waarop alleen
deze woorden: ‘Van een oprecht vriend.’ De armband is van schildpad en goud,
prachtig! Ik begrijp niet wie de zender zijn kan. Als Frank hier iemand kende, zou
ik er hem voor houden, maar nu kan ik niet anders denken of het is.... Neen, waarom
zou een rijk heer iets zenden aan mij, arme, vergetene, onaanzienlijke! Hij sprak mij
soms aan in het bosch en was altijd vriendelijk voor mij, maar zulk een prachtig
geschenk.... En toch! er is niemand behalve hij, die de gever zijn kan. Misschien
heeft hij mij een klein genoegen willen doen; hij weet wel dat ik mij hier niet heel
gelukkig gevoel. Hoe goed van hem!.... Maar mag ik wel geschenken aannemen van
jonge mannen? Ik wilde wel dat hij ouder was of geëngageerd; dan zou niemand iets
kwaads zien in onze vriendschappelijke verhouding.
26 April. Ik vrees dat de armband van mijnheer Van Zelheim is en dat hij iets meer
dan vriendschap voor mij gevoelt. Maar hij is zoo rijk en aanzienlijk; ik kan het bijna
niet gelooven. Waarom ziet hij mij zoo ernstig aan, als ik hem ontmoet; waarom
komt hij mij zoo dikwerf tegen, als ik met de jongens wandel? Ik ben onrustig en
angstig. Wat moet ik doen? Hoe moet ik hem behandelen? Zal ik alles aan neef
Terhorn zeggen? Neen, hij
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zou mij niet gelooven en misschien uitlachen. Hoe moeilijk het mij ook vallen zal,
- want ik ben hem zooveel verplicht - ik zal onvriendelijk tegen mijnheer Van Zelheim
zijn. Had ik maar terstond alles begrepen, maar wie kon zoo iets denken! Het spijt
mij erg. Zijne vriendelijkheid gaf zooveel licht op mijn duister pad.
3 Mei. Van avond ging ik naar de stad, want ik moest wol koopen voor de pantoffels
van Frank. Toen ik terugkeerde was het reeds vrij donker, maar ik had een omwegje
gemaakt om over de markt te kunnen gaan; die is altijd zoo aardig druk. Misschien
heeft mijnheer Van Zelheim in de sociëteit gezeten, want op den straatweg haalde
hij mij in. Waarom zeide ik hem niet dat hij niet goed deed een arm meisje aan te
spreken?.... Maar hoe kon ik ook! Als hij maar één woord van liefde gesproken had,
zou ik het zeker gedaan hebben, maar nu gaf niets mij daartoe recht. Ik was alleen
doodelijk verschrikt en liep sneller en sneller voort. Dat was goed van mij, maar toen
hij bij het hek mijne hand greep en zeide dat hij mij morgenavond hoopte te zien,
als hij thee kwam drinken, bleef ik staan en dat was verkeerd van mij. Ik mag niet
binnenkomen en dat is gelukkig; hij zal denken dat ik niet wil en dan wel ophouden
mij te vervolgen.... Nog klinkt zijne zachte, lieve stem mij in het oor. Veroordeel ik
hem niet onverdiend? Wie weet hoe oprecht zijne liefde is. Hij deed niets wat niet
behoorde, geheel anders dan men van een groot heer verwachten zou. De
waarschuwingen van Frank waren overdreven, dat is zeker; ten minste zij zijn op
mijnheer Van Zelheim niet van toepassing. O! ik hoop niet dat hij mij waarlijk
liefheeft. Het zal zoo moeilijk zijn hem teleur te stellen. Kon ik hem maar zeggen
dat ik geëngageerd ben!
8 Mei. Ik durf hier bijna niet meer neerschrijven wat ik denk. Ik ben zoo bang dat
mijne gedachten zondig zijn en toch kan ik mijn hart niet dwingen. Frank's beeld
verdwijnt meer en meer uit mijn hart en aan een ander denk ik, van een ander droom
ik. Ware ik hier maar nooit gekomen!
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9 Mei. Goede God! leid mij niet in verzoeking! Dat bid ik den ganschen dag en toch
voel ik mij steeds meer betooverd en meegesleept. Straks, toen ik aan het tuinhek
stond, kwam hij voorbij en groette beleefd. Dat is het, wat mij zoo verwart. Was er
iets in zijne woorden of blik, dat mij ergerde, ik zou hem stug kunnen behandelen;
maar hij is even ernstig, als ware ik een prinses. Waarom verwonder ik mij eigenlijk
zoo over zijne hulde! Het zou immers de eerste maal niet zijn dat een aanzienlijk
heer een arm meisje tot zijne vrouw wenschte te verheffen.
12 Mei. Wat is er toch gebeurd! Ik ben nauwelijks in staat het te begrijpen. Ik zou
rustig willen gaan liggen om altijd en altijd weer het gebeurde te overdenken. Nu
eens voel ik mij onuitsprekelijk gelukkig, dan weer, als ik aan Frank denk, barst ik
in tranen uit.
Van avond wachtte hij mij op, toen ik naar huis ging. Wie weet hoe dikwijls hij
daar vergeefs in den regen heeft staan wachten, want het regent tegenwoordig bijna
altijd. Hij had een groote jas aan, zoodat ik hem bijna niet kende. ‘Mag ik een eindje
meeloopen?’ vroeg hij. Ik zei niets; mijn hart klopte zoo. Het was bijna nog dag. Als
hij het toch niet oprecht meende, zou hij mij niet bij daglicht opwachten. Hij nam
mij mijne parapluie af en liet mij onder de zijne loopen.
‘U zijt toch niet boos op mij?’ vroeg hij en toen ik zweeg, want ik wist niet wat
ik antwoorden moest, nam hij mijne hand en trok die door zijn arm. En toen begon
hij te spreken. Hij zeide dat hij mij liefhad en of ik hem niet gelooven wilde; hij
vroeg of hij mij ooit reden tot wantrouwen gegeven had en ik moest dan maar zeggen
wanneer. Ik moest dadelijk zijn vonnis uitspreken, zeide hij; hij had thuis goede
pistolen. Toen sloeg hij zijn arm om mij heen en trok mij aan zijne borst. Eerst nu
weet ik wat ware liefde is, geloof ik. Als ik aan hem denk, vaart mij een schok door
de leden. De liefde van Frank was wel zoo innig mogelijk, maar zij was kalm en
ernstig;
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niet zoo overweldigend als die van Walter. Vroeger liet ik mij beminnen; nu bemin
ik zelf met mijne geheele ziel.
Wij hebben wel een uur op die bank gezeten, waarheen hij mij, zonder dat ik het
bemerkte, had gevoerd. Neef had vergadering van den kerkeraad en dus durfde ik
wel uitblijven.
Hoe vreemd was het mij om Walter te zeggen, maar toen ik niet durfde, liet hij
het mij driemaal achtereen doen. Het was reeds donker, toen ik thuis kwam, maar
niemand heeft bemerkt dat ik zoo lang ben uitgebleven. Overmorgen spreek ik hem
weer. Ik heb hem gezegd dat ik om den anderen dag wel durfde komen, als hij dan
ook gelegenheid had. Wie let er op mij, als ik voor neef heb thee geschonken en de
jongens naar bed heb gebracht? Met de volgende mail zal ik Frank voorbereiden. In
eens durf ik het hem niet zeggen; hij zou in staat zijn hierheen te komen om Walter
te vermoorden.
13 Mei. Iedere dag is nu een lang, zalig leven. Ik wist niet dat een mensch zóó
gelukkig worden kon, als ik nu ben. Ik zal Walter morgenavond vragen wanneer ons
engagement publiek kan worden. Maar neen, dat moet hij uit zichzelf zeggen; het
zou zijn alsof ik hem wantrouwde.
16 Mei. De gedachte aan Frank stemt mij somtijds treurig. Mijn laatsten brief,
dien ik, omdat ik toen nog meende dat men zijn hart dwingen kan, zoo lief mogelijk
maakte, moet hij nog ontvangen en pas in Juni zal hij bemerken dat er iets aan mijne
liefde hapert. Zoolang ik nog aan hem verbonden ben, kan ik niet volkomen mijn
geluk genieten. Het verwondert mij dat ik hem soms reeds zoo geheel vergeten kan.
Ik geloof dat er dagen omgaan, dat ik niet aan hem denk.
19 Mei. Ik heb gisteren aan Walter gezegd dat ik eigenlijk nog geëngageerd ben.
Ik vreesde dat het hem spijten zou, maar gelukkig lachte hij er om en vroeg of ik
hem zooveel beter vond dan Frank. Of hij beter is
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heb ik mij nooit afgevraagd, maar ik heb hem duizendmaal liever. Wat ik voor hem
gevoel kan ik niet in woorden brengen en als ik bij hem ben, zeg ik ook bijna niets.
Hij zegt zooveel en ik heb genoeg te doen met luisteren. Zijne stem te hooren
fluisteren aan mijn oor is zaligheid.
23 Mei. Wat is het heerlijk hier altijd mijne gedachten te kunnen neerschrijven.
Ik doe het nu geheel voor eigen genoegen, want Frank zal dit natuurlijk nooit lezen.
Walter begon gisteren zelf over het publiek maken van ons engagement. Hij vroeg
of ik goedvond onze liefde voorloopig nog geheim te houden, daar zijne ouders er
zoo tegen zouden zijn; ik antwoordde natuurlijk dat ik het geheel aan hem overliet
en dat ik niets wenschte dan hem dikwijls te zien en te spreken.
26 Mei. Ik heb Walter boos gemaakt; zijn ‘goeden nacht,’ klonk koeler dan anders.
Het spijt mij vreeselijk, maar hij zal niet lang boos zijn; dat weet ik wel. Onschuld
bestaat niet in onwetendheid, maar in het rein bewaren van ons hart voor verkeerde
verlangens. Dat leerde moe mij altijd en ik ben die les nog niet vergeten. Mijne goede,
dierbare moeder, onschuldig zal uw kind blijven, hoe arm, hoe zwak ook!
29 Mei. Betsy is thuis gekomen, een beeldschoon meisje. Als ik neef niet kende,
zou ik zeggen dat de Terhorns tot die menschen behooren, wier gelaat, wier stem,
wier bewegingen het kenmerk dragen van den waarachtigen zielenadel. Zeker hebben
Clemens en Betsy een goede, edele moeder gehad. Gisteravond heb ik weer een
heerlijk uurtje met Walter doorgebracht. Hij was blijkbaar niet boos meer, wat mij
niet verwondert. Hoe goed is hij!
31 Mei. Zooeven kwam hij met neef Clemens. Ik was nog binnen. Voor de anderen
moet zijne begroeting geklonken hebben als een gewone beleefdheid, voor mij bevatte
zij alles. Wat zag hij mij aan!
Hierboven kan ik nu en dan zijne stem hooren en Betsy's zilveren lach. Hoe bitter
eenzaam ben ik hier, ik,
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die door hem bemind word. Maar straks spreek ik hem nog even en dan benijd ik
niemand.
2 Juni. Welk een lief, lief meisje is Betsy! Zij is bijna als een zuster voor mij. Ik
weet dat zij nooit mijne vriendin worden kan! - de lelie buigt zich niet naar de
veldbloem! - maar ik heb haar even lief. Als men zoo gelukkig is, kan het dan wel
moeilijk vallen goed te zijn! Als zij onder het gebed de oogen sluit, is het een genot
naar haar rein gezichtje te zien, waarop God zijn stempel heeft gedrukt. In hare
nabijheid te leven stemt reeds beter. Het verwondert mij dat Walter haar niet boven
mij kiest. Hij kan immers nemen die hij wil en wie is reiner, liever, mooier dan zij!....
Maar mooi ben ik ook!.... hij zegt het mij duizendmaal.
5 Juni. Gisteren is Betsy met hem naar den toren geweest. Des avonds kwam hij
thee drinken en in plaats van om acht uur, zooals wij afgesproken hadden, kwam hij
pas om negen uur buiten. Hij was afgetrokken en stil, anders dan gewoonlijk, en van
morgen zeide Betsy mij dat hij knorrig geweest was, toen hij zeide een afspraak te
hebben. Hoe weinig wist zij dat mij bij hare woorden een zwaard door de ziel ging!
Zou hij nog boos zijn? Goede God, geef mij kracht! Help mij, ik gevoel mij zwak,
want ik heb hem zoo lief, zoo eindeloos lief.
7 Juni. Hoe gelukkig zijn rijke menschen! Betsy is den ganschen avond met hem
op een concert geweest en hij heeft hier gesoupeerd. Had ik het geweten, ik zou
opgebleven zijn, maar neef vindt goed dat ik soms vroeg naar bed ga, omdat ik niet
sterk ben, en ik sliep dus reeds rustig, toen Walter beneden zat. Het verwondert mij
dat ik niet wakker geworden ben.
Hij kon gisteravond niet komen, omdat hij met zijne moeder naar het concert moest
gaan, maar morgen spreek ik hem gelukkig weer.
8 Juni. Ik heb een uur lang vergeefs op en neer geloopen. Wat of er aan haperen
mag? Als hij maar niet ziek is!
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11 Juni. Nu was hij er, maar o! welk een droeve wandeling maakten wij. Hij zeide
dat ik hem niet liefhad, niet vertrouwde en tevergeefs trachtte ik hem van het tegendeel
te overtuigen. Hij was koel en zeide niet weer te zullen komen, vóór ik veranderd
zou zijn. O God! Uw wille geschiede! Leer mij dat bidden van ganscher harte. Nu
kan ik het nog niet, neen, ik kan niet.
Toen hij zoo koud heenging, had ik voor hem kunnen neerknielen om hem te
smeeken mij niet te verlaten, maar ik deed het niet. Verpletterd leunde ik tegen het
hek en zag zijne gestalte meer en meer verdwijnen. Nu ik aan de smart denk, die
mijn hart op dat oogenblik verscheurde, is het mij bijna onbegrijpelijk dat ik hem
niet terugriep. Nochtans, o God! dank ik U dat Gij mij de kracht er voor geschonken
hebt. Hij zal terugkeeren, hij zal mij dubbel liefhebben..... Hoop ik nog? Ach! hoop
en wanhoop strijden in mijne ziel; het is zoo duister rondom mij! Wees barmhartig,
o God!
12 Juni. Een lange brief van Frank! Den mijnen, waarin ik hem voorbereidde op
scheiding, heeft hij nog niet ontvangen. Ik ben in groote spanning of Walter van
avond komen zal. Hij komt dikwijls voorbij, maar is het om mijnentwil of om.... Wat
bittere gedachte! Zij, die zoo goed voor mij is, voor wier geluk ik dagelijks bid, en
die ik het liefste wat ik bezit zou kunnen offeren, als het voor haar geluk zou kunnen
dienen, moet zij mijne plaats in zijn hart innemen! Gebeurde het, ik zou Frank niet
afschrijven. Niet om hem ooit te huwen, maar om door zijn eigen hand den band te
doen verbreken, die ons vereenigde. Langzamerhand zou hij ontevreden worden met
mij en het scheiden zou hem niet meer smarten. Hoe kan ik ooit weer voor hem
worden die ik eens was!
26 Juni. Ik heb niets meer in mijn dagboek te schrijven. Het lied is gezongen, het
sprookje is uit. De arme veldbloem heeft haar liefdedroom gedroomd; toen zij insliep
was zij schoon en gelukkig, toen zij ontwaakte was haar blos verwelkt, haar stengel
geknakt.
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Ik weet niet waarvoor ik leven moet; is het voor hen, die mij omringen, of voor hem,
die mij liefheeft? O goede God, wat heb ik misdreven, dat Gij mij zoo zwaar straft!
Geef mij een levenstaak en ik zal haar aanvaarden, maar, liever zou ik bij moeder
zijn en in hare armen mijn verloren geluk beweenen. Wie den eersten steen op mij
werpen moge, moeder zeker niet.
‘En ik ook niet,’ fluisterde Betsy, naar het bleeke gezichtje in de kussens ziende.
‘Maar God vergeve hem, die dat jonge hartje gebroken heeft!’
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XXIV.
My docht dien eygen stont, ick kon veel rasser treden,
En scheen te zijn verlight in al de gansche leden;
Ick was gelyck een mensch, die van een swaerte scheyt,
Of die een lastigh pack ter neder heeft geleyt.
CATS.

‘Goeden morgen, Bé,’ zeide Walter van Zelheim, de kamer binnentredende, waar
Betsy hem wachtte.
Zij stond bij het venster en keerde haar hoofd naar hem om, maar de blik, dien zij
op hem sloeg, hield hem terug, toen hij naderde om haar een kus te geven.
‘Wat is er?’ vroeg hij verschrikt.
Zij was zeer opgewonden; hare vingers trilden en hare stem haperde nu en dan,
maar zij deed haar best zoolang mogelijk hare zelfbeheersching te bewaren. Zij was
tot het uiterste gedreven als een vervolgd dier en de wanhoop schonk haar moed.
Haar eed moest zij houden, maar dien eed ook alleen, en zij achtte zich nu gerechtigd
redding te zoeken, zoo er nog redding mogelijk was. Een uur later zou haar gansche
levenslot beslist zijn, dat wist zij.
‘Wensch je mij tot vrouw, Walter?’
‘Maar Bé,’ zeide hij en op zijn matbleek gelaat kwam iets als een blos, ‘welk een
vraag! Je weet dat ik niets vuriger wensch.’
‘Ook dan nog,’ ging zij met nadruk voort, hem strak in het gelaat ziende, ‘als ik
je zeg dat ik je uit het diepst van mijne ziel veracht? Ook als ik je zeg dat ik de
betrekking ken, waarin je tot Hermine gestaan hebt, en dat
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je dezen nacht beschonken aan mijne voeten gelegen hebt, zonder te weten waar je
waart en wie je omringden? Ook dan nog?’
Hij was minder verschrikt dan zij verwacht had. Zij had half gehoopt dat hij uit
schaamte de kamer en Koelenhove zou verlaten om er nooit weer binnen te komen,
of ten minste eenig bewijs zou geven, dat hare woorden hem diep getroffen hadden;
maar hij zeide niets en staarde haar slechts aan met een koortsachtigen blik. Zij
wendde den haren niet af; zijn antwoord zou voor haar leven of dood bevatten. De
seconden, die zij doorleefde, terwijl hij zwijgend tegenover haar stond, schenen haar
een eeuwigheid.
‘Ook dan nog,’ zeide hij eindelijk.
Een doodelijk bleek overtoog haar gelaat. Maar een blik op hem, gelijk hij daar
stond, zoo nietig, zoo karakterloos, zoo ellendig, bracht haar tot zichzelf.
‘Maar is er dan geen schaamte in je?’ barstte zij uit, terwijl hare bleekheid plaats
maakte voor een blos van verontwaardiging. ‘Kun je tegenover mij staan en mij zoo
aanzien zonder de oogen neer te slaan?’
‘Waarom niet?’ vroeg hij met smart. ‘Heb ik niet altijd zoo tegenover je gestaan
met het bewustzijn je niet waardig te zijn? Wat ik ben weet ik beter dan jij; het is
niet noodig het mij nog eens te herinneren. Maar doe het, als het je genoegen kan
geven. Het is nu toch voor 't laatst dat wij bijeenzijn.’
‘Voor 't laatst?’ herhaalde zij. ‘Het is niet voor 't laatst, Walter. Zoolang je mij tot
vrouw wenscht, ben ik gebonden door mijn woord.’
‘Je ben zeer nauwgezet,’ antwoordde hij met een bitteren glimlach, niet wetende
waarop zij zinspeelde. ‘Ik ben niet altijd zoo nauwgezet geweest, gelijk je nu weet....
Of ik je tot vrouw wensch, Bé?’
Het was of hij verpletterd was door den slag, alsof hij zijne gedachten niet regelen
kon, want hij streek met de hand langs zijn voorhoofd en wachtte eenige oogenblikken.
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‘Of ik je tot vrouw wensch,’ herhaalde hij zacht, ‘ja, duizendmaal ja. Ik heb je
onuitsprekelijk lief, zooals ik nooit een vrouw beminde. Door jou is al het goede,
wat in mij was, ontwaakt. Ik heb soms weer in ernst tegen het kwade strijd gevoerd,
beter dan mij ooit is geleerd, en honderdmaal meer zou ik mijn best gedaan hebben,
zoo je mij maar meer hadt liefgehad; zoo je ooit uit eigen beweging je armen om
mijn hals geslagen of mij op andere wijze de liefde betoond hadt, waarnaar ik dorstte.
Nu, nu zou ik alles willen lijden wat een mensch lijden kan om mijn leven opnieuw
te mogen beginnen en je waardig te worden, Betsy, maar het is nu te laat. O! soms
dacht ik dat je wel wist wie ik was; soms wenschte ik ook dat je 't nooit zoudt
ontdekken, maar je weet het nu en aan alles is een einde. Ik geef je je woord terug;
een liefde uit medelijden zou mij toch niet gelukkig maken. Je ben vrij. Ik heb geen
rechten meer op je.’
Zij zag de zielesmart niet op zijn gelaat, noch hoorde dat zijne stem dof klonk.
Eén woord verlangde zij nog eens te hooren en zonder de hand te vatten, die hij haar
toereikte, zeide zij in de grootste spanning: ‘Je doet dus geheel afstand van me?’
‘Geheel,’ antwoordde hij, haar treurig aanziende. ‘Maakt dat je zoo gelukkig?’
Zij barstte in tranen uit. Een last was van haar hart gewenteld; zij haalde weer
adem. Die man was niets meer voor haar; zij was vrij. Nog ééns had zij naar hem
gezien met een blik, waaruit al de afkeer sprak, dien zij voor hem koesterde, en toen
had zij gevoeld dat het te veel voor haar was. Zij snikte hevig.
Hij stond naar haar te zien met gebogen hoofd en over elkaar geslagen armen.
Toen zij opzag, vroeg hij zacht: ‘Waarom schreide je?’
‘Ik weet het niet,’ antwoordde zij, ‘maar ga nu heen. Ik ben je meisje niet meer.
Alles is voorbij.’
Het scheen alsof haar geluk nog niet volkomen was,
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zoolang hij nog in dezelfde kamer, in hetzelfde huis als zij vertoefde. Zij had behoefte
hem te zien heengaan, hem uit het gezicht te zien verdwijnen en terwijl zij sprak,
zag zij hem angstig aan, als vreesde zij nog dat hij zijne woorden herroepen zou.
‘Heb je mij wel ooit liefgehad?’ vroeg hij somber.
‘Nooit,’ antwoordde zij koel en oprecht. ‘Wij waren niet voor elkander geschikt.’
‘Neen,’ zeide hij als in zichzelf. ‘Je waart zoo goed, zoo rein, zoo onschuldig; een
lichtgestalte, een engel op mijn weg, de eerste vrouw, die mij onbewust leerde wie
ik was, wie ik geweest was.’
‘Zoo bedoelde ik het niet,’ zeide zij en een blos op hare wangen verried dat zij
anders dacht dan hij. ‘Het spijt mij dat er ooit een band tusschen ons geweest is,
Walter; het had niet moeten zijn.’
‘En het kan ook nooit meer iets worden, want je veracht mij uit den grond van je
hart. Dat waren je woorden van zooeven, is het niet zoo? - Vaarwel, Betsy!’
Het was een oogenblik geweest, vóór hij die laatste woorden uitsprak, alsof hij
nog iets hoopte van haar blik, van hare lippen; maar haar oog bleef koud, haar mond
stom.
‘Vaarwel,’ zeide hij, hare hand eerbiedig kussende, ‘vaarwel, Betsy! Er is geen
geluk, geen heerlijkheid op de wereld, die ik je niet toewensch. Vergeef mij dat ik
een tijdlang je leven droevig maakte. Ik dacht het soms wel, maar ik kon.... ik kon
geen afstand van je doen, zoolang je eigen hand mijn geluk niet verwoestte. Denk
soms nog eens aan mij.’
‘Wees niet zoo hartstochtelijk,’ zeide zij, verwonderd zijn bewogen gelaat
beschouwende. Om te begrijpen wat hij gevoelde, had zij zichzelf moeten zien, zooals
zij daar stond, en al het geluk moeten kennen, dat hij gesmaakt had in de voor hem
zoo zonnige dagen van hun engagement.
‘Ik ben kalm,’ antwoordde hij. ‘Ik weet heel goed
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wat ik zeg. Bé, mijne dierbare Bé! laat mij je nog eenmaal noemen met den ouden
naam. Laat mij je nog eenmaal aanzien en denken wat ik in je verlies.’
Zij weigerde niet, maar haar blik was geen antwoord op den zijnen, hare hand
scheen te huiveren voor zijn druk.
Als verpletterd ging hij naar de deur, maar daar gekomen, keerde hij zich plotseling
om en trad weer op haar toe.
‘Zeg eenmaal: “Vaarwel, Walter,” zeide hij dof. “Zeg het maar eens en dan uit
den grond van je hart, even goed gemeend als je straks zeidet: “Ik veracht je.”
Eenmaal, Betsy, omdat.... omdat ik je zoo liefgehad heb.’
Hij sloeg de eene hand voor 't gelaat, terwijl hij de andere smeekend naar haar
uitgestrekt hield.
Voor 't eerst dacht zij ook aan hem.
‘Vaarwel, Walter,’ zeide zij, vriendelijk zijne hand vattend. ‘Ik zal soms nog eens
aan je denken. Als je waarlijk meent wat je straks zei, laat dan de herinnering aan
mij je beter en reiner maken dan je tot nu toe waart. Vaarwel!’
Nog eenmaal drukte hij hare hand hartstochtelijk aan zijne lippen; toen sloot de
deur zich achter hem.
Zij bleef onbeweeglijk staan. Sedert gisteravond had zij koortsachtig gezocht naar
redding en nu zij hem de woorden, die haar de vrijheid moesten weergeven, had
afgesmeekt, afgedwongen met den moed der wanhoop, nu alles waarlijk voorbij was,
scheen het haar dat zij uit een droom ontwaakte.
Het kraken zijner voetstappen op de kiezelsteenen wekte haar uit haar gepeins en
zij snelde naar het venster. Daar ging hij heen voor altijd. Die armen mochten haar
niet meer omvatten, die lippen de hare niet meer aanraken. Geen enkelen morgen
meer zou zij opstaan met een droevig gebed om kracht, geen enkelen avond meer
weenend inslapen, omdat de dag haar weer nader had gebracht tot haar huwelijk.
Daar ging hij heen, verder, altijd verder weg, het hek uit en den straatweg op.
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Zij schrikte hevig. Ds. Terhorn kwam van de andere zijde!.... Nu ontmoetten zij
elkander,.... zij stonden stil. Walter scheen eenige ophelderingen te geven en ging
toen haastig verder, als altijd beleefd groetende.
Ds. Terhorn kwam door den tuin; zijne houding en gang deden haar het ergste
vreezen. Zij had juist bij zichzelf gezegd dat zij ‘op alles voorbereid’ was, maar toen
hij de deur opende, deed zijn door drift en toorn verwrongen gelaat haar het bloed
in de aderen stollen. Hij kwam op haar toe, alsof hij haar slaan wilde, en dicht bij
haar gekomen, vroeg hij, bijna ademloos: ‘Wat is hier gebeurd? Wat heb je gedaan?’
‘Walter is heengegaan, papa,’ zeide zij, naar hem opziende, maar niet zonder vrees.
‘En wat heb je mij beloofd? Wat heb je gezworen?’ vroeg hij weer, fluisterend
van toorn. ‘Laat hem uit jouw naam terugroepen. Zeg dat het komedie was. Je kunt
niet terug; je hebt gezworen.’
‘Ik deed een gelofte aan een vader, dien ik liefhad,’ zeide zij fier, hoewel hare
lippen trilden. ‘Ik heb mij vrijgemaakt, nu die liefde verwoest is door uw eigen hand.
Mijn eed is niet geschonden, maar de kooper heeft afstand gedaan van de hem
aangeboden waar. Walter van Zelheim wenscht mij niet tot vrouw. Tusschen hem
en mij is iedere band verbroken.’
Zij haalde diep adem na het uitspreken dier laatste woorden en zeide ze nog eens
zacht bij zichzelf, als om al de heerlijkheid er van te begrijpen. Geen storm van
verwijtingen kon nu het danklied overstemmen, dat in hare ziel ruischte. Er was niets
dat haar nu kon terneerslaan.
‘God in den hemel!’ riep ds. Terhorn uit, terwijl hij op een stoel neerviel, ‘wat
voor kinderen heb ik!’
Zij naderde hem haastig en bleef vóór hem staan. ‘Pa, spreek zóó niet!’
Zijn uitroep had haar zeer gedaan om zijnentwil, niet om den haren. Zij wist niet
dat het geen waarachtige
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smart was, welke hem die woorden had ontlokt, en zóó vol liefde en vertrouwen was
zij, zóó vol besef harer eigene tekortkomingen, dat zij hem - zelfs nu - vriendelijk
en zacht kon toespreken, nu eindelijk het oogenblik daar was om hem al zijne
tekortkomingen te doen gevoelen en hem te zeggen waarom hare vereering tot het
verleden behoorde en hare illusiën verloren waren gegaan. Toch gevoelde zij, terwijl
zij sprak, dat er iets gekomen was tusschen hem en haar, hetwelk hare stem deed
beven, de teedere woorden terugdrong, die telkens uit haar hart naar boven welden,
en haar belette de armen om zijn hals te slaan, zooals zij vroeger zou gedaan hebben
in zulk een oogenblik.
‘Pa, laten wij vergeten wat voorbij is en trachten zoo gelukkig samen te leven als
wij vroeger deden. U moet niet denken dat Clem en ik geen goede kinderen voor u
zijn willen. Integendeel, wij willen u graag liefhebben, maar..... soms maakte u 't ons
onmogelijk. Vergeef mij dat ik tegen uwe wenschen gehandeld heb. Zoolang ik....
geloofde dat u mijn geluk op het oog hadt, voelde ik kracht genoeg om uwentwil
dien man te huwen en den schijn aan te nemen, alsof ik gelukkig was; maar toen ik
met de ontdekking van Walter's ellendigheid nog tot de overtuiging moest komen
van.... iets anders, toen meende ik recht te hebben zelf te strijden voor mijn
levensgeluk, hetwelk ik u niet langer mocht toevertrouwen; want dat u mij binden
wildet aan.... zulk een man, dat u met opzet Clem van mij gescheiden hieldt....’
‘Hij heeft alles bedorven,’ barstte ds. Terhorn uit. ‘Die kwajongen, die....’
‘Neen, hij heeft geen schuld,’ viel zij hem ernstig in de rede. ‘Pa!’ - Zij aarzelde. Misschien had zij hem de hand willen toesteken, maar zijn barsch
gezicht, zijn koude blik hielden haar terug en maakten de klove tusschen hen wijder.
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‘Pa! zie in uw eigen hart. Vergeef mij dat ik dit nogmaals zeg. Ik zou u zoo graag
weer de oude liefde willen toedragen.’
Zoo hij slechts een oogenblik had willen dalen van den berg zijns hoogmoeds en
eigenwaans, had de klove in dit uur voor immer gedempt kunnen worden. Maar hij
antwoordde niet; het was zelfs of hij nauwelijks naar haar luisterde.
‘Clem zou dan ook anders worden,’ ging zij voort, in haar eenvoud denkende dat
de liefde van zijn zoon hem wellicht meer waard zou zijn dan de hare. ‘Ik weet dat
hij onbesuisd en onverstandig is en dat hij maar al te dikwijls de plaats vergeet, waar
hij tegenover u staan moet; maar zijn hart is toch zoo goed, pa. Kom, wij willen
vergeten, vergeet u dan ook. Wie weet hoe gauw het oude geluk dan weer in ons huis
en ons hart komt wonen.’
Hij sprong op. ‘Geluk!’ riep hij uit, schamper lachend. ‘Waar is geluk zonder
geld!’
Een storm van verwijtingen barstte boven haar hoofd los en met ieder woord
vervreemdde hij het hart van zijn kind meer van zich. De klove tusschen hen werd
onoverkomelijk, schoon zij niet ophield weemoedig naar de overzijde te staren en
hem de hand toe te reiken.
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XXV.
O! mihi praeteritos referat si Jupiter annos!
VERGILIUS.

De zon brandde en scheen slechts om te verblinden; de natuur was zonder eenige
aantrekkelijkheid, de stad een opeenhooping van rampzaligen. Zóó althans scheen
het Walter van Zelheim toe. Hij liep rechtop, met de hand aan het gevest van zijn
sabel, keek werktuigelijk naar de menschen, die hij tegenkwam, en groette wie hem
groetten, maar hij had wel gebogen willen gaan, naar niemand ziende en door niemand
gezien.
Zij stond weer vóór hem, zooals zij straks stond, hare gestalte opgericht, haar
gelaat zoo bleek! Achter haar het venster met het welbekende vergezicht, hare
linkerhand steunend op het werktafeltje, waarbij zij gezeten had, haar rechter koel
naar hem uitgestoken, als het laatste wat zij zich verplicht voelde hem te geven. Zij
had geweend en die tranen, zij hadden hem een geheim ontsluierd, reeds lang door
hem vermoed. Of had hij niet gezien hoe iederen dag de levenslust, die vroeger uit
hare oogen straalde, plaats maakte voor weemoedige smart, welke de wanhoop verried
in haar binnenste? Had hij niet opgemerkt dat zij huiverde voor zijne aanraking, haar
gelaat afwendde van zijn kus?
En terwijl zij op den voorgrond bleef, doemde achter haar een donkere mengeling
van zondige tooneelen.
Verlichte zalen, stroomende wijn, klinkende glazen;
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gejuich en getier; spel en zang; en hij van ieder drinkgelag de ziel, de leider, die
jonge harten had besmet met de spatten zijner vuile scherts, zinkenden had helpen
verdrinken en verlorenen tot zijne vrienden had gemaakt.
Duistere straten, dwalende gestalten, muziek en dans, bedwelmde zinnen, onreine
begeerten.
Een wilde kreet wrong zich uit zijne borst. Wat had hij nu niet willen geven om
te niet te kunnen doen hetgeen voorbij was; woorden te kunnen herroepen, die hij
eens gesproken had; rein te zijn, rein genoeg om haar te mogen naderen zonder dat
vreeselijk bewustzijn van schuld.
Hij trachtte die herinneringen te verdrijven, of Betsy uit zijne gedachten te bannen,
want hij wist dat zij niet bij elkander behoorden, maar in zijne ziel was het niet anders.
Hij had haar nooit moeten beminnen, nooit het beeld van dat reine kind moeten
woning geven in zijn hart; dat wist hij nu.
Was er een God? Waarom vernieuwde die God zijne jeugd dan niet? Waarom
mocht hij niet opnieuw zijn leven beginnen? In de diepte van zijn berouw scheen het
hem een oogenblik mogelijk.
Hij zag zichzelf, zooals hij had kunnen zijn en zooals hij was.
Dan rijk, benijd, gelukkig, zij zijn vrouwtje, dat hem liefgehad zou hebben; - nu,
alleen, verlaten, bespot misschien! In het bezit van al de gemakken, die men zich
door rijkdom verschaffen kan, van al het genot, dat door aanzien en rang te verkrijgen
is, maar zonder de koesterende liefde eener reine vrouw. De eenige, die hem had
kunnen redden, had zich van hem afgewend; hij moest nu dieper zinken....
Hij zag op. Waarheen was hij gedwaald?
Rondom hem was bosch; geen geluid stoorde de droomerige stilte dan het vallen
van een blad of het knabbelen van een eekhorentje aan den bast van een spar. In de
verte baadde zich een veld in het zonlicht, maar
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hier drongen de stralen niet tot onder de breede eiken en het donkergroene mos was
bijna zwart in de heerschende schemering. Het breede water, dat hem had doen
stilstaan, scheen de verblijfplaats van geesten; nu en dan borrelde er iets tot op de
oppervlakte, dan was alles weer geheimzinnig stil.
Hij bleef staan en dacht over iets na. Hij dacht wat er gebeuren zou, als hij daar
op den bodem van het water lag, onbewust van al wat gebeurd was en gebeurde,
slapend den eeuwigen slaap; - hoe lang hij daar liggen zou en of hij opgemerkt zou
worden door één van hen, wier voetstappen dicht bij hem op het mos zouden kraken:
houthakkers, sprokkelaars, spelende kinderen of heeren en dames uit de stad; - hoe
hebzuchtige mannen zijn lijk zouden ophalen, naar zijn zakdoek zoeken om zijne
naamletters te lezen en tevreden knikken zouden om elkaar te zeggen dat het waarlijk
de vermiste heer was en dat een goede fooi hun niet zou ontgaan; - hoe zij hem op
een baar zouden leggen, hem bedekken met een kleed en naar huis dragen; - hoe
langzaam het gaan zou en hoeveel menschen er achter zouden loopen: kooplui, juist
van hun kantoor komend en nieuwsgierig vragend wat er te doen was; jongens,
vechtend om de beste plaats; handwerkslui, zich vergastend op een standje en overal
gezichten aan de vensters; - hoe de zware baar thuis in de gang neergezet zou worden
en mama hem zou kussen en bij den naam roepen; - hoe rijtuig op rijtuig voor de
deur zou stilhouden om condoleantie-visites te brengen en hoe na eenige dagen een
begrafenis volgen zou, rijk in hooggeplaatste ooms met ridderorden en eereteekens.
Ach! dat waren toch geen geneesmiddelen tegen verloren zielevrede! Hij zou langs
Koelenhove gedragen worden en zij zou misschien aan het venster staan....
Hij deed haastig een stap voorwaarts. Door haar beweend te worden; meer wenschte
hij niet. Misschien zou zij zelf komen om hem te zoeken, hem zacht
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roepen en om vergeving vragen. En als zij hier kwam, zou zij hem zien liggen op
den bodem van het water - - - - maar neen, niet meer aantrekkelijk. Hij had eens een
verdronken mensch gezien. Ook hem zouden de natte haren in het gezicht kleven;
torren en andere afzichtelijke dieren zouden er in hangen en hem uit neus en mond
kruipen.... Dat nooit.
Hij wierp zich op het mos neer met het gelaat op zijne armen. Waarom werd hij
zoo gedwarsboomd in zijne plannen? Waarom was hij niet gelukkiger?
Hij wist het antwoord wel, zooals hij het zijn leven lang geweten had en hij zeide
het met nadruk: ‘Omdat ik een ellendeling ben; omdat ik de wapens in de hand hield
zonder te strijden of streed zonder te overwinnen; omdat ik nooit geweten heb wat
het is een man van karakter te zijn.’
Hij lag langen tijd roerloos. Maakte hij plannen voor een betere toekomst, dacht
hij met berouw aan wat hij door eigen schuld verloor of beklaagde hij slechts zichzelf?
Misschien het laatste, want plotseling hief hij zijn betraand gelaat op en balde de
vuist. ‘Wie heeft mij ooit geleerd mijne lusten te beheerschen en mijzelf iets te
ontzeggen? Wat ik mij wenschte werd mijn deel; wat ik verlangde gebeurde. God!
hoe ongelukkig kan een moeder haar kind maken!’
Hij stond driftig op. Een half uur later stond hij tegenover mevrouw Van Zelheim.
‘Wal, wat is er gebeurd?’ riep zij uit, hem angstig te gemoet tredende, want zij
had door het venster opgemerkt hoe bleek en verwilderd hij er uitzag.
‘Mijn engagement is af, mama,’ zeide hij, haar van zich stootend. ‘Betsy heeft mij
bedankt.’
Mevrouw Van Zelheim werd even bleek als haar zoon.
‘Bedankt!’ herhaalde zij ontzet. ‘Mijn arme Wal! Hoe komt het?’
‘Hoe het komt?’ herhaalde hij opgewonden en buiten zichzelf van drift. ‘Het komt
doordat u mij bedorven
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hebt, bedorven in den waren zin van het woord, dat wil zeggen: ongelukkig gemaakt.
Al het goede, wat in mij was, hebt u verstikt door het kwade welig te laten groeien.
Daardoor ben ik geworden wat ik ben; daardoor kon ik bij haar, de eenige, die ik
waarachtig bemind heb, slechts verachting wekken. Uw werk ben ik, moeder, en uw
werk is verachtelijk. Waarom hebt u mij niet gestraft, toen u het kwade in mij zaagt
ontkiemen, waarom mij toen niet liever half doodgeslagen, dan mij zóó te laten
opgroeien! Ik zou er u nu voor danken. Nooit zou ik vóór u gestaan hebben, zooals
u mij nu ziet, rekenschap eischende van het u toevertrouwde talent, u vragende wat
u gedaan hebt met de ziel, die u gegeven werd om te vormen en te volmaken.
Rampzalig ben ik en u hebt het mij gemaakt. Lig daar niet te huilen op de canapé,
mama. Al de tranen eener moeder kunnen de zonden niet wegwasschen, die zij over
haar kind gebracht heeft. Ga mijn koffer pakken. Ik ga morgen mee en het zal lang
duren, eer u mij weerziet.’
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XXVI.
Through the open window looked the skies,
Into the chamber where she lay;
And the wind was like the sound of wings,
As if angels came to bear her away.
LONGFELLOW.

Hermine was sedert den noodlottigen nacht, toen zij haar geheim verraden had,
nauwelijks weer bij kennis geweest. Over Van Zelheim had zij niet meer gesproken,
behalve wanneer zij ijlde; blijkbaar verkeerde zij in den waan, dat hij dood was, en
Betsy geloofde haar daarin te moeten laten. Die gedachte kon niet anders dan heilzaam
op haar werken, meende zij. Walter was voor zoo langen tijd weg en wanneer hij
terugkwam, zou hij toch dood zijn voor Hermine Verlinde. Daarenboven kon Frank
nu iederen dag aankomen en misschien leidde dit alles nog tot Hermine's geluk, ten
minste als zij beter werd.... Maar de dokter had gisteren zeer bedenkelijk het hoofd
geschud. Wat zou hij vandaag zeggen?
Daar was hij juist. Zijn koetsje knarste op de kiezelsteenen en eenige oogenblikken
later kwam hij de ziekenkamer binnen.
‘Hm, ik vrees dat het niet lang meer duren zal, juffrouw Terhorn,’ zeide hij na het
gewone onderzoek. ‘Er is in den laatsten tijd een hevige verzwakking ingetreden.
De koorts sloopt hare krachten aanhoudend. Iederen dag verlies ik meer aan de
juffrouw.’
‘Zou.... zou het spoedig afloopen?’
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‘Ja, het kan gauw gedaan zijn. Wanneer er nu heldere oogenblikken komen, zal het
einde nabij zijn, vrees ik. Er moet om de familie getelegrapheerd.’
‘Er is geen familie,’ antwoordde Betsy bedroefd.
Schouderophalend verwijderde zich de dokter.
‘Arme Hermine!’ zeide Betsy, het uitgeteerde gezichtje beschouwende en denkende
hoe hard het zijn moest zoo jong te sterven en zoo alleen. Zij verlangde vurig dat de
arme zwerver, die meende zijn bruidje te halen, spoedig komen mocht, opdat Hermine
toch zou gevoelen dat er één wezen leefde, voor wien zij alles geweest was.
‘Zoo gelukkig is niet ieder,’ zeide zij met een zucht, terwijl zij naar beneden ging.
Het was tien uur; zij wist dat Clem aan zijn ontbijt zou zitten en zij was gewoon
hem daarbij gezelschap te houden. O! hoe heerlijk waren tegenwoordig die korte
gesprekken met hem te huis of op een wandeling, nu haar leven overigens verdeeld
was tusschen het ziekenvertrek en een onaangename huiskamer, waar zij alleen was
met ds. Terhorn, die niets, en met de jongens, die te veel zeiden. Clem was er dan
niet, want hij bleef boven, zoolang hij zijn vader beneden hoorde, en ds. Terhorn
kwam niet binnen, als hij kon gissen er zijn zoon te zullen ontmoeten.
‘Goeden morgen,’ zeide Clemens, zijne vingers afvegend om haar een handdruk
te kunnen geven. ‘Hoe staat het er boven mee?’
‘Heel slecht,’ antwoordde zij met tranen in de oogen. ‘De dokter vindt haar veel
verminderd en zegt dat het gauw gedaan zal zijn.’
‘Zoo?’ Clem hield niet van ‘narigheden,’ en zeide er niet veel op.
‘Is de courant er al?’ vroeg Betsy.
‘Ja, dáár ligt ze.’
Zij nam haar gretig op en zag de scheepsberichten door.
‘Gelukkig! De Euryalus is aangekomen,’ riep zij uit, hem het bericht toonende.
‘Nu kan haar aanstaande
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gauw hier zijn. Och Clem! hoe vreeselijk zou het geweest zijn, als hij haar niet meer
gevonden had!’
Clem zat zoo ernstig te kijken als hij kon, terwijl hij zijn laatste slokje thee nam,
maar antwoordde niet.
‘Je bent van morgen vroeg,’ merkte Betsy op.
‘Ja, ik moet werken. - Bets, hoor eens.’
Op zijn wenk nam zij een stoel en ging bij hem zitten. ‘Welnu?’
‘Weet je hoe het met papa's zaken staat?’ vroeg hij, naar een mes ziende, dat hij
op zijn vinger liet balanceeren.
‘Niet juist,’ antwoordde zij ernstig.
‘Het is begonnen met dat faillissement van Bergers en Co., toen de papieren zoo
daalden. Dat was in Juni. Wij kwamen vóór dien tijd al niet rond en daarna was het
dus nog veel erger. Papa kreeg er een geduchten klap mee en wij hadden toen
eenvoudiger moeten gaan leven, maar om zijn fatsoen op te houden liet hij de
hofhouding van Koelenhove op denzelfden voet blijven, in de hoop dat je huwelijk
met Van Zelheim weer evenwicht zou brengen in zijne financiën. Zooals de meeste
dominees evenwel is hij een slecht financier en het einde is, dat hij in de stad moet
gaan wonen in een eenvoudig huis en dat er een publieke veiling zal plaats hebben.
Vannacht gaat de knecht al met de paarden op weg om ze morgen aan de markt te
brengen.’
Zij was minder verschrikt dan hij gedacht had; blijkbaar verwonderde zij er zich
slechts over, zooals men altijd doet, wanneer men een nieuwtje hoort.
‘Is dat een schande?’ vroeg zij eindelijk, want als het schande was voor haar familie
en haar naam, zou zij minder verlangen Maurits Volkertsma weer te zien.
Clemens haalde de schouders op. ‘Dat hangt er van af hoe men de zaak bekijkt,’
zeide hij. ‘Sommige menschen noemen het schande, als men zijn fatsoen ophoudt,
zonder er de middelen toe te bezitten; anderen vinden daar geen kwaad in, nemen
diep hunne hoeden af, als
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zij zoo iemand tegenkomen en trekken pas den neus voor hem op, wanneer hij onder
het spelen van zijne rol bezweken is. Dat bezwijken kan ook op twee manieren
gebeuren: òf men neemt plaats op een boot en verdwijnt, doorgaans met een goeden
voorraad effecten van de vrienden, adres aan Bergers en Co.; òf men houdt zich alsof
men niet bezwijkt en vertelt met een vroolijk gezicht dat gezondheid, kinderonderwijs
of dergelijke oorzaken tot verandering dwingen. Op die wijze bezwijkt de
Weleerwaarde Jozef Terhorn. Volgens zijne verzekeringen, die zeer geloofwaardig
klinken uit den mond van een rechtzinnig predikant, schaft hij zijn rijtuig af, omdat
hij geen oog meer op het stalpersoneel kan houden en gaat hij in de stad wonen,
omdat hij te oud wordt telkens den straatweg te loopen; natuurlijk moeten er eenige
overtollige meubels weg, want een huis als Koelenhove is in de stad niet te krijgen,
welke pogingen er ook in 't werk gesteld zijn, weet u. Dat vertelde hij ten minste
gisteren aan De Casmare. Apropos, Bets, ik wil wedden dat De Casmare je ten
huwelijk vraagt. Nu nog niet, daar is hij te veel gentleman voor, maar zoodra hij het
met fatsoen doen kan. De jongen heeft er wat onder geleden dat Van Zelheim hem
vóór is geweest.’
‘Ik hoop het niet,’ antwoordde Betsy met een blos. ‘Ik zou hem toch bedanken.’
Zij was zeer verlegen en vouwde de punt van het ontbijtservet in ontelbare plooitjes.
Clem maakte het haar evenwel gemakkelijker dan zij vreesde.
‘In vredesnaam dan maar,’ zeide hij, van ter zijde naar haar blozend gezichtje
ziende. ‘Ik bemoei mij niet weer met je amours. Ik heb dien éénen keer al genoeg
kwaad gedaan. Hoe vindt je 't in de stad te gaan wonen?’
‘Het spijt mij niets,’ antwoordde zij verruimd. ‘Wij zullen niet rijk meer zijn, maar
daar zal ik mij niet dood om treuren. Men rijdt niet met het rechte genoegen, als het
rijtuig altijd gereedstaat.’
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‘Alles goed en wel,’ zeide Clemens ontevreden, ‘maar ik zit toch liever in mijn eigen
bakje dan in een huurrijtuig. Ik vind het beroerd,.... tegenover mijne kennissen vooral,
zie je.’
‘Nu zal ik een eenvoudige domineesdochter worden,’ ging Betsy voort met een
glans van genoegen op haar gezichtje. ‘Ik zal niet meer zoo dikwijls naar soireetjes
en soupeetjes behoeven te gaan en ons huis zal niet altijd overloopen worden door
visites. Ik verheug er mij op, Clem; ik heb er altijd naar verlangd. O! je weet niet
hoe nietig en beuzelachtig het leven van een meisje wordt, als ze bijna geen tijd heeft
om aan iets anders te denken dan aan toiletten, en geen nieuwe gedachten in haar
hoofd kan opnemen, dan die zij putten kan uit de flauwe praatjes van Mijnheer A of
het gekwezel van Mevrouw B. Ik heb mij nooit gelukkig gevoeld in die kamers vol
menschen.’
‘Dat is toch niet natuurlijk in een meisje, dat zoo gevierd was als mijn zusje Bets,’
zeide hij, met trotsche liefde naar haar ziende.
‘Misschien niet,’ antwoordde zij peinzend. ‘In het begin kwam ik ook wel eens
opgewonden thuis en dacht dat er niets heerlijkers op de wereld was dan zoo'n concert
of jongeluispartij, maar men heeft er zoo gauw genoeg van, Clem. O! soms heb ik
er van gewalgd.’
‘Stel je evenwel niet voor dat je nu met je tijd zult kunnen doen wat je wilt,’ hernam
Clemens, terwijl hij zijn hoofd schudde en zijne wenkbrauwen optrok. ‘Papa zou
nog met een air de grandeur menschen ontvangen, al had hij geen hemd meer onder
zijne nieuwmodische jas. Wat mij betreft, raad eens wat ik van plan ben?’
‘Ik weet het niet,’ antwoordde zij, hem nieuwsgierig aanziende.
‘Ik promoveer over twee maanden en ga dan naar Indië. Een mijner beste vrienden
is daar assistent-resident en heeft al dikwijls aangeboden mij daar op weg te helpen.’
‘O Clem!’ riep zij bedroefd.
‘Ja,’ zeide hij knorrig, ‘ik kan het hier niet uithouden.
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Plezier maken kan en mag ik niet meer; dat heeft toch al veel te lang geduurd en had
ik geweten hoe de zaken stonden, waarachtig, ik zou al lang anders hebben geleefd.
Wat doe ik hier dan? Mijn pleittalent is zóó groot niet, dat ik er droog brood mee
verdienen kan. Een alledaagsch jurist, die zelf geen geld heeft en het beneden zich
acht een meisje om hare duiten te trouwen, lijdt hier in het land op alle manieren
honger. Ik ga naar Indië, Bets, en kom als een nabob terug om jou een leventje als
van een prinsesje te bezorgen.’
‘Maar als je eens niet slaagt?’
‘Ik zal slagen,’ zeide hij vast besloten. ‘Denk je dat ik hier tot voorwerp van beklag
mijner meer gefortuneerde kennissen wil dienen! Ik zal slagen.’
Hare tranen vloeiden rijkelijk. Hoe alleen zou zij wezen zonder Clem, zonder
Hermine, alleen met pa en de jongens!
Hij ried hare gedachten.
‘Ik zal je veel schrijven, kindje. Met iedere boot en met ieder schip verzend ik een
brief aan je, hoor! Er is niemand in Holland, die een grooter deel van mijn hart in
bezit heeft dan jij.’
Zij hadden vroeger nooit zoo openlijk bekend, dat zij elkaar dierbaar waren. Hunne
gehechtheid had zich achter plagerijen en kibbelarijen verscholen, tot het geluk week.
In den laatsten tijd hadden zij de diepte van elkanders liefde gepeild en er troost en
moed uit geput.
‘Stil, belt zij niet?’ vroeg hij opeens.
Zij luisterden. Duidelijk klonk het schelletje.
‘Dan is zij bij kennis, Clem,’ zeide Betsy verschrikt.
Weg was zij reeds.
Hermine lag rustig op het kussen met wijd geopende oogen.
‘Hoe gaat het?’ vroeg Betsy, teeder hare hand vattend, die nu zoo zwak, doch in
de koortsuren zoo woest en sterk was. ‘Heb je iets noodig?’
‘Een beetje drinken,’ zeide Hermine zacht.
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‘Neem niet te veel,’ vermaande Betsy, terwijl zij het haar toereikte, ‘want het is
aanstonds weer tijd voor je drankje.’
‘Waar dient het voor drankjes in te nemen, als men weet dat men toch sterven
moet!’ zeide de zieke, hare groote oogen op Betsy vestigend. ‘Een kwartier levens
meer of minder maakt geen verschil. De dokter heeft geen hoop meer gegeven, niet
waar? Ik heb het hem hooren zeggen, geloof ik. Of heb ik het gedroomd?’
‘Neen, hij heeft het gezegd,’ antwoordde Betsy, ‘maar een dokter vergist zich wel
eens.’
Hermine schudde het hoofd. ‘Je waken en tobben voor mij zal spoedig gedaan
zijn. Ik wenschte dat ik je minder moeite en verdriet gegeven had.’
‘Stil, spreek niet zooveel,’ zeide Betsy.
In de koortshitte had Hermine dikwijls verraden hoe het haar smartte slechts tot
last te zijn en Betsy vreesde dat het haar te zeer zou opwinden, als zij er over begon
te denken.
‘Ik wil juist spreken. In langen tijd voelde ik mij zoo wel niet als nu; wel zwak,
heel zwak, maar mijn geest is zoo helder. Ik zou je mijn gansche leven kunnen
vertellen, Betsy; het ligt duidelijk vóór mij. Een gelukkig leven was het; alleen het
einde was treurig.’
‘Ik heb een goede tijding voor je,’ zeide Betsy, terwijl zij met haar werk bij het
bed plaats nam.
‘Is de boot aan?’
‘Ja, Frank kan nu spoedig hier zijn. Je zult hem vriendelijk behandelen, niet waar?’
‘Blijf in de kamer, als hij komt, en zeg mij later of ik goed voor hem was,’
antwoordde Hermine met een glimlach. ‘Hoe blij ben ik dat de boot aan is!’
Het was langen tijd stil in de kamer. Door het geopende venster drong de
Septemberlucht, zoel alsof het lente was.
‘Vandaag gaan er zeker veel menschen uit wandelen,’ zeide Hermine, peinzend
naar de boomtoppen ziende, die zich in zonneschijn baadden.
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Het scheen Betsy verschrikkelijk toe dat iemand, zóó nabij den dood, sprak over
zulke dingen
‘Heb je geen behoefte aan toespraak of gebed?’
Hermine zag haar aan, als had zij aan zoo iets nog niet gedacht.
‘Het is heel vriendelijk van je er mij aan te herinneren,’ zeide zij, ‘maar ik heb het
liever niet.’
‘Pa is thuis,’ drong Betsy zacht.
‘Neen, hij kan mij niet troosten,’ antwoordde Hermine haastig, ‘en eigenlijk heb
ik volstrekt geen behoefte aan troost, want ik ben niet bedroefd, dat ik sterven ga.
God is niet boos op mij; Hij heeft mij altijd liefgehad, dat weet ik, en nu roept Hij
Zijn kind naar het huis, waarin vele woningen zijn. Vader en moeder zijn daar ook
reeds en zijn blij, dat ik kom. Zie je dáár die twee witte wolken, Bets? Het is alsof
daartusschen een diepte is, een ingang tot den hemel. Het is alles licht en glans.’
‘Ik heb weinig zaken van waarde,’ ging zij na geruimen tijd voort. ‘Laat Frank al
mijn goedje doorzoeken of er iets bij is, dat hij graag behouden wil; maar in de lade
van mijn kastje liggen eenige fijne heerensokken. Ik breide ze in het voorjaar voor
iemand,.... dien ik liefhad. Ik dacht dat het hem later genoegen zou doen sokken te
dragen, die ik gebreid had. De naam is er in gewerkt. Zou je ze aan dezen of genen
arme willen geven?’
Zij hadden nooit meer gesproken over den man, die in beider leven zulk een groote
rol had gespeeld, en zijn naam bleef ook verder ongenoemd; maar Hermine sloeg de
oogen neer, terwijl zij sprak, en Betsy stond haastig op om haar blos te verbergen.
Zij nam de sokken uit de lade en las de letters: W.V.Z. 12. Er waren echter geen
twaalf paar, niet meer dan drie, en één half afgemaakte sok. Welke liefelijke gedachten
waren daarin geweven, welke droomen gedroomd onder het tikken der naalden!
‘Ik dank je nog eens, dat je zoo goed voor mij waart,’ zeide Hermine, toen Betsy
weer voor het bed had plaats
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genomen. ‘Je weet niet wat je voor mij geweest bent.’
Betsy drukte een langen kus op Hermine's voorhoofd en op dat oogenblik speet
het haar, dat zij niet nog meer geweest was voor de arme weeze.
‘Er is een heer om u te spreken,’ fluisterde Jans door de deur.
‘Dat is Frank,’ zeide Hermine, die het verstaan had. ‘Laat hem dadelijk
bovenkomen, Betsy.... Maar neen, bereid hem een weinig voor: hij moest mij eens
niet herkennen.’
Betsy wischte hare betraande oogen af en begaf zich naar beneden. In het portaaltje
bij de voordeur zag zij een forsch gebouwd man met bruin gelaat. Hij nam beleefd
zijn hoed af, toen zij de glazen deur opende.
‘Ik heb gevraagd om de juffrouw te spreken,’ zeide hij gejaagd. ‘Ik bedoelde
juffrouw Verlinde. Zij is toch zóó ziek niet, dat zij niet kan opstaan?’
Zijn blik hing aan Betsy's lippen.
‘Ik vrees van ja,’ antwoordde zij, bevend voor zijn doordringend oog. ‘Wilt u
binnenkomen?’
Zij opende de deur van het salon voor hem, maar daar niemand ziende, keerde hij
zich terstond weer om. ‘Neen, laat mij bij haar. Waar is zij?’
‘Zij is heel ziek, mijnheer. Zij ligt boven.’
‘Zeg het maar terstond, als zij dood en begraven is,’ zeide hij, terwijl zijn gelaat
verbleekte. ‘Ik houd niet van praatjes en ik ben op alles voorbereid.’
‘Neen, zij is niet dood,’ antwoordde Betsy haastig, ‘maar ik vrees dat er niet veel
hoop meer is.’
Zij zag wel dat zij hem niet lang meer zou kunnen tegenhouden; het was of hij
door de deuren heen dringen en de muren omverwerpen wilde met zijne sterke
schouders.
‘Waar is zij?’
Zij durfde niet langer talmen, ging met hem de trap op en opende de deur der
ziekenkamer voor hem.
Hij trad behoedzaam nader, legde zijn hoed op den grond
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en knielde bij haar, die hem meer waard was dan duizend levens.
Zij zagen elkaar eenige oogenblikken aan. Vermagerd en afgetobd was haar eens
zoo bloeiend gezichtje, hare wangen ingezonken en de oogen, die hij gekend had
‘stralend van geluk,’ mat en dof. Zij merkte op hoe zijn gelaat gebruind was, nu
omgeven door een weligen baard, hoe forsch zijne gestalte geworden was en hoe
krachtig.
Hij boog zijn ruigen krullebol tot op de dekens en snikte het uit.
‘Frank,’ zeide zij, hare hand op zijn hoofd leggend, ‘hoe gelukkig ben ik, dat ik
je nog zie, eer ik heenga!’
‘Ben je, mijn lieveling?’ Hij drukte hartstochtelijk hare hand aan zijne lippen,
maar zag haar verbijsterd aan, als was zijn geest nu niet geschikt om het woord
‘gelukkig’ te begrijpen.
Betsy gevoelde zich te veel. Zij wenschte vurig dat zij niet beloofd had te zullen
blijven, maar zij wilde ook niet heengaan zonder Hermine's toestemming en het was
beter hen niet te storen. Frank merkte hare tegenwoordigheid toch niet op en geen
van beiden kon haar zien.
‘Voel je je erg ziek?’ vroeg hij, als wilde hij de waarheid niet gelooven.
Hoe geheel anders klonk nu die stem dan straks in de vestibule!
‘Ja, ik blijf niet lang meer hier,’ antwoordde zij, bezorgd zijn gelaat beschouwende.
‘Ons huisje is klaar,’ fluisterde hij weer, als kon de voorspiegeling van hun geluk
haar wellicht terughouden. ‘Er is een lief kamertje in met het uitzicht op de zee; dat
zou alleen voor jou zijn, kind, en ik heb zulk een mooi stoeltje voor je gekocht. Het
staat op je te wachten.’
Misschien trof hem op eens het onderscheid tusschen het bloeiende jonge vrouwtje,
dat hij zich altijd voorgesteld had er in te zullen zien zitten, en de verma-
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gerde gestalte, waar reeds de doodsengel zijne hand naar scheen uit te strekken, want
hij voegde er met bittere wanhoop bij: ‘Zal mijn vrouwtje dat dan nooit gebruiken?’
‘Er zal eens een andere vrouw in zitten,’ zeide zij opgeruimd, ‘en uit den hemel
zal ik met blijdschap je geluk aanschouwen. Ik hoop dat je om mij niet ongetrouwd
zult blijven, Frank.’
‘O God! stil toch, kind!’
‘Je moet je brieven meenemen en al die oude herinneringen. Zij zouden maar
weggegooid worden, zie je. Verdroogde bloemen, onze eenvoudige cadeautjes, geel
geworden briefjes en andere dingen, die eens al ons geluk waren. Weet je 't nog?’
‘Dag en nacht heb ik er aan gedacht en van gedroomd,’ zeide hij hartstochtelijk.
‘Zou ik het niet weten! Was je hier ook gelukkig, mijn arme lieveling?’
‘Ja, ieder was goed voor mij,’ antwoordde zij zacht.
‘Wie zou ook niet goed voor je zijn, mijn lam, mijn eenigste,’ zeide hij, haar met
onuitsprekelijke liefde aanziende. ‘Wie zou hard voor je kunnen zijn!’
Zij dacht aan sommigen, die hard voor haar geweest waren, maar zij vergaf hun
nu van ganscher harte.
‘Betsy vooral was een engel voor mij,’ fluisterde zij. ‘Als men in den hemel
getuigenis geven moet van de menschen, die men op aarde gekend heeft, hoeveel
zal ik dan van haar kunnen zeggen!.... Frank, ik ben duizelig. Is de zon weg?’
‘Neen,....’ zeide hij, met stomme smart. ‘Leg je hoofd tegen mijne borst, kind.’
‘Zóó kan ik niet sterven,’ hijgde zij.
Hij legde haar weer zoo gemakkelijk mogelijk op het kussen en zag haar aan, als
kon hij de machteloosheid haar te redden niet verdragen.
‘Het is nu weer beter,’ zeide zij, hare handen vouwende. ‘Ik zie den hemel weer,
het is alles glans en licht.’
Hij lag gebogen en gebroken bij haar geknield; hij wist nu ook, dat het einde nabij
was.
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‘Betsy dacht dat er gebeden moest worden,’ zeide zij, hare oogen vragend op hem
vestigend.
‘Bidden!’ riep hij bijna woest. ‘Waarvoor! Wie zal in den hemel komen, als jij er
niet komt, mijn arme engel! En o! hoe kan ik bidden, als God zóó wreed is! Wat heb
ik Hem gedaan! Ik kan het niet dragen. Als het een mensch was die mij je ontnam,
ik zou hem....’
Zijne stem stokte en zijn lichaam trilde onder de machtige aandoeningen, die zijne
ziel bewogen.
Zij dacht aan een, die haar waarlijk hem ontnomen had, meer dan God het nu deed.
‘O, spreek zóó niet,’ smeekte zij.
Hij was plotseling een geheel ander man.
‘Vergeef mij,’ zeide hij, met schrik ziende dat zij haar hoofd afwendde. ‘Het was
maar een opwelling. Zie mij weer aan. Zoo.... zoo is het goed. Wil je dat er gebeden
wordt, lieveling? Laat geen vreemde je sterfbed ontheiligen. Mag ik het doen?’
Het was haar genoeg te staren op de blauwe lucht, te denken aan wie haar daarachter
wachtten en te luisteren naar dat zachte suizen in het loof der boomen, dat het ruischen
van engelenvleugelen geleek, maar zij dacht dat het hem goed zou doen en knikte
toestemmend.
‘Laat geen vreemde je sterfbed ontheiligen,’ had hij gezegd en terwijl hij de ziel
van zijn arm kind Gode aanbeval, liet Betsy hen alleen.
De zon vulde de lucht met warmte en tooide de aarde met haar liefelijkste kleed.
Witte wolkjes, schitterend in den zonneschijn, schenen stralende engelen, die zielen
wenkten ten hemel. Rijtuigen snorden over den straatweg en er waren veel vroolijke
wandelaars dien dag. Overal klonk gelach en gezang! De aarde was zoo schoon, het
leven zoo liefelijk!
Toch was er eene, die haakte de aarde te verlaten, en de engelen voerden haar
juichend in den lichtglans, die haar de poorte des hemels geschenen had.
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XXVII.
Macht denn nur das Blut
Den Vater? nur das Blut?
LESSING.

In den tuin van Koelenhove dwarrelden de bladeren naar beneden om terstond weer
opgejaagd te worden door den Novemberwind. Zij hingen in verwaaide spinnewebben,
kleefden tegen de stammen der boomen, tegen de muren en tegen de vensterglazen,
waar nu geen vriendelijk gezichtje meer doorkeek, geen helder haardvuur achter
vlamde. De grijze blinden met hunne vergulde randjes waren gesloten en zouden het
huis het aanzien hebben gegeven van een tijdelijk verlaten buitenverblijf, zoo niet
de platgetreden tuinbedden en de hier en daar gebroken vensterruiten hadden verraden,
dat andere voeten dan die der bewoners dien grond hadden betreden.
Er kwam iemand den straatweg afwandelen, gehuld in een ruimen mantel, de
parapluie voor den wind meer over den schouder dan boven zich en den hoed diep
in de oogen. Het was geen geschikt weer om dien weg te gaan, waarop men
gewoonlijk slechts wandelaars zag en nu en dan een bezoeker van het kerkhof, maar
sommige menschen, voornamelijk zulke, die niet gezien wenschen te worden,
verkiezen voor hunne wandelingen stormweer boven zonneschijn.
Hij, die naderde, scheen zijn stap te vertragen naarmate hij in de nabijheid van het
verlaten Koelenhove kwam. Hij hield aanhoudend den peinzenden blik op het
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huis gevestigd en bij het hek gekomen, bleef hij staan, na rechts en links den straatweg
opgezien te hebben. Er was niemand te zien. De regen vloog in wolken over het veld;
het was geen wonder dat ieder thuis bleef.
De wandelaar staarde lang op het huis en den half verwoesten tuin. Wellicht zag
hij door de gesloten luiken hem welbekende kamers of een hem dierbaar wezen,
welks leven daar gedeeltelijk was voorbijgegaan. Eindelijk ontwaakte hij uit zijne
mijmering. Hij zag weer rond, alsof hij kwaad gedaan had, plukte haastig een der
laatste roodkleurige bladeren van een wilden wijngaard, die zich door het hek
slingerde, borg het in zijne portefeuille en wandelde verder.
Welk een geheel ander man was hij, toen hij eenige minuten later in de stad door
een zijner vrienden staande gehouden werd. Vroolijk klonk zijn lach en met
opgewondenheid en geestdrift sprak hij over de plannen, die hij uiteenzette. Hoe
geheel anders zag hij er ook uit, toen hij aan een deftig, hoewel niet in 't oogvallend
huis in een der voornaamste straten van de stad schelde en, met de handen in de
zakken van zijne overjas, de stoep op en neer liep, alsof het luchtigste hart der wereld
in zijne borst klopte en geen ernst zijn vroolijk gezicht anders kon maken dan het
stond.
‘Smerig weertje!’ zeide hij, een kamer binnentredende, waar ds. Terhorn bij het
vuur de courant las en Betsy in de vensterbank zat.
‘Waar ben je nog heen geweest, Clem?’ vroeg zij, vriendelijk naar hem opziende,
terwijl hij bij haar kwam staan.
‘Een singeltje rond. Ik wilde nog eens voelen hoe het is als de natte herfstbladeren
je in 't gezicht waaien en de wind je den hoed van 't hoofd blaast.’
‘Nu ga je immers niet weer uit?’
Hij zeide van neen, maar terwijl hij een sigaar opstak en bij het andere raam naar
de natte straat ging staan kijken, wenschte hij misschien nog niet teruggekomen te
zijn.
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Hij had half verwacht thuis nog dezen of genen kennis te zullen vinden, die hem
kwam vaarwelzeggen, maar hoe druk ook anders op het visite-uur de bel ging, vandaag
was ieder thuis gebleven, wetende dat het de laatste dag was, dien Clemens bij zijne
familie doorbracht.
De gespannen verhouding tusschen ds. Terhorn en zijn zoon, die na de nachtelijke
scène op Koelenhove haar toppunt had bereikt, was onveranderd gebleven, zelfs nu
het afscheid zoo nabij was. Ds. Terhorn had nu en dan wel eens - misschien voor
den vorm - een praatje begonnen, maar Clemens had even kort geantwoord als zijn
vader het vroeger hem deed, wanneer hij hem beleefdheidshalve toesprak. Wel was
Betsy dikwijls op Clemens kamer geweest om hem te smeeken anders te worden,
maar al hare pogingen hadden schipbreuk geleden. ‘Bemoei er je niet mee, beste
meid,’ had hij geantwoord. ‘Je kunt mij toch niet tot andere gedachten brengen.’
Zoo waren zij nu voor het laatst bij elkander en ds. Terhorn las de courant, Clemens
trommelde tegen de ruiten en Betsy werkte ijverig aan eenig verstelwerk. Gesprekken
met Clem te beginnen in tegenwoordigheid van pa was - zij wist het bij ondervinding
- vergeefsche moeite. Zij deed er nu ook geen poging toe, want het werk, waaraan
zij bezig was, vereischte al hare aandacht, daar verstellen een haar onbekende kunst
was, waarin zij zich slechts sedert de laatste maanden had geoefend. Het werk van
Hermine rustte nu geheel op hare zwakke schouders. Ds. Terhorn had weer een
huishoudster willen nemen - ‘ook voor het oog,’ had hij gezegd, - maar Betsy had
zóó lang geredeneerd en gebeden, tot hij er van afgezien had. Er was zoo weinig te
doen, beweerde zij; het huishouden was kleiner, vooral als Clem nu ook vertrokken
zou zijn. en het huis had maar zeven kamers. Zij zou wel zorgen op het visite-uur
altijd gereed te zijn.
En daar zat zij dan nu ook, maar in haar jong hoofdje waren meer zorgen dan er
in behoorden. Het werken was geen scherts meer zooals vroeger, toen zij voor haar

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

297
genoegen Hermine een weinig hielp; het was ernst geworden, diepe levensernst.
Trui, die tegenwoordig ‘meidalleen’ was, hielp hare jonge meesteres zooveel zij kon,
maar zij was ‘alleen grof werk gewend,’ zeide zij en daar had zij genoeg mee te doen,
de oude ziel.
Er was één gedachte, die Betsy sterkte. Zij wist dat zij veel uitspaarde door zelf
te doen wat anders door dienstboden, waschvrouwen en naaisters gedaan moest
worden en met dien troost begon zij iederen dag moedig de haar opgelegde taak.
Daarentegen was er ook een dagelijks terugkeerend verdriet, dat haar soms geheel
ontmoedigde. Als er slechts minder dikwijls aan de voordeur gevraagd werd of de
juffrouw thuis was; als zij slechts minder dikwijls het zoo dringende naaiwerk
onafgemaakt moest laten om zich aan te kleeden en visites te gaan maken! Zij had
ds. Terhorn gesmeekt ten minste nu en dan eens zich te mogen verontschuldigen, als
er bezoek kwam en hem moedig aangetoond hoeveel hooger de conversatie de
uitgaven voor haar toilet deed stijgen; het was alles vergeefsch geweest en zij had
moeten eindigen met het wanhopig besluit alles zoo goed mogelijk te gelijk te doen.
Als een uitnoodiging voor een diner zijne boorden ongestreken deed blijven, of door
een bezoek het vleesch aanbrandde, kwam zij soms wel in verzoeking hem, daar hij
niet hooren wilde, te doen voelen; maar zulke opwellingen werden altijd gesmoord,
vóór zij tot uitvoering kwamen. Zij herstelde zoo goed mogelijk het ongeluk en stond
een uurtje vroeger op om het verzuim te verbergen. Waartoe diende het, stormen uit
te lokken? Er dreigden wolken genoeg, zoolang Clem nog thuis was. Hoe moe en
bedroefd zij zich somtijds ook gevoelde, in haar hart was vrede, wanneer zij dacht
dat zij haar best deed. Misschien zou juist dat moeilijke leven haar beter maken en
als Maurits ooit terugkwam, - maar zij vreesde tegenwoordig bijna dat het nooit zou
gebeuren - zou hij haar niet meer zoo verachten als toen zij nog die andere Betsy
Terhorn was, die slechts voor de wereld scheen te leven en op wie in
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zijn oog de smet kleefde, dat zij de liefde aangenomen had van een man, dien zij niet
achtte.
‘Is het eten nog niet klaar?’ vroeg Clemens, op zijn horloge ziende.
Zij zouden dien middag vroeger eten en Betsy ging naar de keuken om naar het
middagmaal te zien. Toen zij terugkeerde, vond zij Clemens wandelend in de gang
en zij stak haar arm in den zijnen, wel wetende dat hij evenzeer als zij verlangde nog
eens ongestoord te kunnen praten. En toch waren zij beiden stil, want juist in die
oogenblikken van het leven, wanneer men elkaar het meest te zeggen heeft, kan men
het moeilijkst zijne gedachten uiten.
‘Morgen om dezen tijd ben je al in zee,’ zeide zij met vochtigen glans in hare
oogen.
‘Ja.’
Zij bleven staan bij de tuindeur en staarden naar den vallenden regen.
‘Clem,’ zeide zij ernstig, hem liefdevol in het gelaat ziende, ‘zul je pa hartelijk
vaarwelzeggen? Er zullen weken en maanden komen, waarin het oogenblik van het
afscheid je voor den geest zal staan. Weet je wel dat het waarschijnlijk voor het laatst
is dat je hem de hand kunt drukken?’
‘Het spijt mij dat je er weer over begint,’ antwoordde hij eenigszins koel. ‘Het is
verloren moeite.’
Zij zag teleurgesteld naar hem op, als had zij iets beters van hem verwacht. De
wind dreef met geraas den regen tegen het glas, waardoor zij verhinderd werden naar
buiten te zien.
‘Als morgen de wind zoo loeit, ben je reeds ver weg,’ zeide zij. ‘Wij zullen voor
je bidden en misschien slapelooze nachten doorbrengen, als wij denken aan de
gevaren, die je omringen.’
Terwijl zij sprak, staarde hij op het vrome gezichtje, dat naar hem opgeheven was,
als wenschte hij het zóó vóór zich te zien in de lange jaren, die hen van elkaar zouden
scheiden.
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‘Laat pa ook van harte mee kunnen bidden; laat hem in liefde over je kunnen spreken,
als zijn hart vol zorg over je zijn zal. O Clem, ik zou zoo graag vrede maken tusschen
pa en jou,’ voegde zij er met tranen in de oogen bij. ‘Mijn leven is zoo nutteloos en
zooals het nu is zal het wel altijd blijven. Laat ten minste de gedachte mij kunnen
troosten, dat ik die breuk hersteld heb.’
Hij lachte vroolijk. ‘Een meisje dat nog geen twintig jaar telt en zegt dat haar leven
altijd zoo blijven zal! Je wilt toch geen kwezeltje worden, mijn mooi zusje? Kom
aan,’ en hij voerde haar tegen wil en dank mee, ‘dek de tafel nog eens voor mij en
schaf mij mijn galgemaal.’
‘Heb je mij zóó lief niet, dat je mij dat offer kunt brengen?’ vroeg zij ernstig,
terwijl zij hem tegenhield.
Hij zag haar aan; de wrevel over haar volhouden en de goedhartigheid en zachtheid,
waarmede hij in den laatsten tijd gewoon was geweest haar te behandelen, streden
op zijn gelaat om den voorrang.
‘God weet hoe lief ik je heb,’ zeide hij bewogen, ‘maar mijne verachting voor
hem is misschien grooter dan eenige neiging van mijn hart.’
Het was iets zeer vreemds, voor haar zelfs, hem anders te zien dan vol scherts en
dwaasheid, en zijne gemoedsbeweging bemerkende, gaf zij de hoop op.
De maaltijd liep spoedig ten einde; alleen Jan en Wim braken de stilte nu en dan
eens af.
Clemens wierp zijne reistasch over den schouder en nam zijn hoed.
Ds. Terhorn stond bij den haard en deed alsof hij naar de vlammen zag, maar
eigenlijk lette hij er op of zijn zoon hem de hand zou toesteken. Hij was niet
voornemens die te weigeren. Als Clemens nu toch naar Indië ging, waarom zouden
zij dan niet als goede vrienden scheiden? In de verte maakt men zoo gemakkelijk
geen twist.
Inderdaad werd hem een hand toegestoken, een koele
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wederzijdsche groet volgde, en het afscheid tusschen vader en zoon was voorbij.
Clem keerde zich om; zijn gelaat was zeer bleek.
‘Dag, Wim! - Dag, Jan! - Goed oppassen, jongens.’
Als hij met het afscheid van Betsy tot het laatst gewacht had om zijne aandoening
te kunnen verbergen, tot hij buiten de deur zou zijn, had hij zijn doel gemist.
‘Vaarwel, Betsy, mijn meiske!’
Zijne armen omvatten haar, zijn hoofd lag snikkend op haar schouder, maar een
oogenblik ook slechts. Toen rukte hij zich los zonder haar aan te zien en snelde weg.
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XXVIII.
I slept and dreamt that Life was Beauty,
I woke and found that Life is Duty.

Het was een koude Maartmorgen, toen Betsy in haar nachtkleed uit haar slaapkamertje
kwam en onder aan de zoldertrap riep: ‘Trui, zul je opstaan? Het is halfzeven.’ Toen
kleedde zij zich, haalde haar bed af en ging naar beneden, waar de meid juist de
kachel had aangelegd.
‘Weer heb ik het van je gewonnen,’ zeide Betsy schertsend.
Trui zette een zeer verslagen gezicht. ‘Het spijt mij genoeg, juffrouw, maar ik ben
de oude niet meer; dat voel ik iederen dag. Vijf en twintig jaar geleden, toen ik bij
mevrouw kwam dienen, behoefde ik niet geroepen te worden. Toen was ik een jonge
meid zoo goed als de beste, maar zóó hebt u mij nooit gekend. Ik heb het rondgezeid,
toen je geboren waart, kind.’
‘Dat was juist op den vier en twintigsten Maart,’ zeide Betsy, Trui lachend
aanziende.
De oude dienstbode liet den schuier even rusten, waarmede zij het kleed
schoonmaakte, en keek verwonderd op uit hare gebukte houding.
‘Wel, heb ik van mijn leven! Is de juffrouw jarig? Ja, ja, 't is waar ook,’ en met
tranen in de oogen wenschte zij Betsy geluk.
‘Het is geen vroolijke verjaardag,’ voegde zij er met een zucht bij, haar meesteresje
bezorgd aanziende.
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‘Dat is zoo erg niet,’ antwoordde Betsy opgeruimd, ‘na regen komt zonneschijn.’
‘'t Is te hopen dat wij nog bij elkaar zijn, als uw verjaardag weer aanbreekt,’ ging
Trui voort. ‘Voor mijzelf heb ik geen vrees; in zooveel jaar kan men menig duitje
overleggen, maar och! och! waar zou u heen moeten, als mijnheer eens kwam te
sterven en die bloedjes van jongens!...’
‘Laten wij het aan God overlaten, Trui,’ zeide Betsy ernstig.
Zij ruimde de kamer op, nam het stof af, zette thee en maakte een geurig kopje
klaar, waarmee zij naar boven ging. Onwillekeurig dacht zij over Trui's woorden na
en de vier en twintigste Maart van het vorig jaar kwam haar voor den geest. Hoe
geheel anders had zij zich toen dezen dag voorgesteld! Maar zij schudde het hoofd,
als om er alle treurige gedachten uit te verjagen. Het was nu eenmaal niet anders;
God wist zeker wel waarom Hij haar zooveel leed gezonden had.
Zij trad behoedzaam de kamer binnen, waar ds. Terhorn in een ruim ledikant lag
te slapen. Voor eenige weken was hij door een beroerte getroffen. Zijn gezicht was
bleek en ingevallen en had die onbeschrijfelijk treurige uitdrukking, die zich zoo
dikwerf na een beroerte, vooral aan ééne zijde van het gelaat vertoond. Toch was hij
reeds voor een groot gedeelte hersteld en er bestond reden te gelooven dat hij
langzamerhand de oude lichamelijke krachten zou terugwinnen. Maar de aanval kon
zich gemakkelijk herhalen, had de uitspraak der dokters geluid, zoo niet de strengste
voorzorgen in acht genomen en alle inspanning van den geest, alle aandoeningen
zorgvuldig vermeden werden; want vooral het denkvermogen had geducht geleden
en gaf nog dikwijls blijken van verwardheid.
‘Goeden morgen, papa,’ zeide Betsy, toen zij hem de oogen zag opslaan. ‘Hoe
gaat het?’
‘Vraag het den dokter,’ antwoordde hij norsch.
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Zij had geen gelukwensch, zelfs geen vriendelijk woord van hem verwacht, want hij
was sedert zijne ongesteldheid altijd zeer slecht geluimd geweest, maar toch deed
zijn toon haar heden meer dan ooit zeer. Het bedroefde haar dat hij niet dankbaar en
tevreden gestemd was; hij had toch zooveel voorrechten; God was zoo goed!
‘Blijf nog maar wat liggen,’ zeide zij vriendelijk. ‘Het is heel koud. Ik zal eerst
de jongens naar school zenden en u dan komen roepen.’
Zij trok de zware meubelgordijnen een weinig open, die eens de leeskamer van
Koelenhove hadden versierd. Zij waren nog goed genoeg om de vensters van een
salon te tooien, maar ds. Terhorn had ze daarvoor afgekeurd. Geen kosten waren
gespaard om het nieuwe huis zoo gemakkelijk en prachtig mogelijk in te richten en
de wereld had er dan ook van moeten afzien over de ruime middelen van ds. Terhorn
twijfelingen te opperen, zooals zij reeds voornemens was. Geen bezuinigingen waren
gemaakt, dan die oogenschijnlijk door de omstandigheden onvermijdelijk waren
geweest. Paarden en rijtuigen waren afgeschaft, het huisgezin was kleiner geworden,
en dus was het stalpersoneel geschrapt, tegelijk met de tweede meid; ook belette de
toestand van ds. Terhorn het geven van partijen, maar geen enkel van de gemakken,
waaraan de heer des huizes gewoon was geweest, werd nu door hem ontbeerd; overal
heerschte de oude weelde.
Tot Betsy's groote blijdschap was nu ook het ontvangen van bezoek verboden.
Onverhinderd deed zij hare plichten en in de lange wintermaanden, die eentonig
genoeg voorbijgingen gedurende ds. Terhorn's langzame beterschap, klonk soms
weer haar gezang door het huis en werd haar vroeger lachje in keuken en kelder
gehoord. Het was immers niet moeilijk voor pa en de jongens te zorgen zooals moesje
zou gedaan hebben, Clem's eenzaamheid op te vroolijken door hare brieven, in huis
alles een ordelijk en gezellig aanzien te geven en vooral zuinig te zijn, zooals oom
Frits, die nu en dan overkwam, haar
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zoo dringend aanbevolen had en van haar verwachtte. O zeker! zij had het druk van
den morgen tot den avond en het was nu bepaald uitspanning geworden een hartelijk
vriendinnetje te bezoeken, als zij een uurtje overhield; maar zij was tevreden, want
zij had een roeping, en een roeping te hebben is den mensch goed. Wanneer iemand
soms hoofdschuddend opmerkte dat zij niet genoeg afwisseling had in haar eentonig
leven, of haar verwonderd afvroeg wat zij er toch voor genoeglijks in vond altijd in
die tuinkamer te zitten lezen of werken, zeide zij lachend: ‘Zulk een rustig leventje
is juist mijn element,’ en dan was het haar aan te zien dat zij waarheid sprak. Er
werden zuchtjes genoeg geslaakt en soms zelfs tranen gestort in stille avonduren, als
niemand haar bespieden kon, maar toch kwam iederen dag meer van de oude
opgeruimdheid in hare lieve oogen, als de zon, die door regenwolken breekt.
Dien morgen was zij opgestaan met een gebed, waaruit meer dank dan bede sprak;
dank, omdat ds. Terhorn iederen dag meer herstelde, omdat zij zooveel zijn mocht
voor hem en de jongens, omdat zij zich gezegend voelde boven duizenden en zacht
klonk de bede daarbij: ‘Bewaar Maurits, zegen hem op al zijne wegen. Amen.’
Buiten scheen de zon met verkwikkende kracht, alsof zij wist dat een arm
menschenkind dien dag behoefte had aan hare stralen. Zóó dacht Betsy ten minste,
toen zij de gordijnen wegschoof en zag hoe lief de wereld er uitzag in dien zonneglans.
‘Heeft er iemand naar mij gevraagd?’ vroeg ds. Terhorn.
‘Vandaag is het nog te vroeg, pa; de menschen zijn nauwelijks op, maar gisteravond
heeft mijnheer De Casmare nog naar u laten vragen.’
Hij zag haar aan met een listige uitdrukking in zijne oogen, waarvoor zij de hare
nedersloeg.
‘Wat heb je geantwoord?’
‘Dat u heel wel waart en spoedig weer bezoek zoudt kunnen afwachten.’
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Hij scheen voldaan en zij ging heen.
De eerste vraag, die hij gedaan had, toen hij van de algemeene verlamming en
verstandelijke verdooving begon te herstellen, was of er heel veel naar zijn toestand
vernomen werd en hij had bevolen dat er maar één antwoord mocht gegeven worden,
hetzelfde dat Betsy zooeven voor de honderdste maal bij zijn bed herhaald had. Toen
zijne genezing sneller vorderde en hij weer in staat was door het huis te loopen, was
hij een zeer vreemd man geworden en geleek in sommige opzichten volstrekt niet
meer op den veeleischenden, luidruchtigen ds. Terhorn van voorheen. Hij was stil
en achterdochtig en werd er meermalen op betrapt dat hij aan een deur luisterde of
van onder zijne halfgesloten oogleden de hem omringende personen bespiedde. Tot
in het oneindige herhaalde hij tot Betsy dat niemand zijne beroerte als een gewonen
aanval moest beschouwen, want hij zou binnenkort weer de oude zijn en er niets
meer van bemerken, waarbij hij van ter zijde naar haar loerde of er op haar gezicht
ook eenige twijfel aan zijne woorden was te lezen. Somtijds, als zij alleen met hem
was en zijne oogen op zich gevestigd wist, gevoelde Betsy zich door een zonderlinge
vrees bekruipen en ging in de keuken een praatje houden met de trouwhartige oude
Trui om moed te verzamelen weer naar binnen te gaan. Maar over het geheel koesterde
zij een diep medelijden en innige genegenheid voor hem, die haar kracht gaven tot
alles.
‘Ja, wèl een treurige verjaardag!’ zuchtte zij, toen zij weer naar beneden ging. Het
vroolijke danklied harer ziel was verstomd voor de wanklanken, die het hadden
overstemd.
Het was den jongens niet kwalijk te nemen dat zij er niets van wisten, zij, die
alleen nog maar hun eigen verjaardag onthielden en dien van Betsy niet hadden
meegevierd, dan toen zij nauwelijks loopen en praten konden; maar zij vlogen haar
toch om den hals, toen zij het hun met een weemoedig lachje vertelde, en vroegen
of zij dien
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middag confituurtaart zouden krijgen als op den verjaardag van pa. Zij beloofde het
en de kinderen gingen springend naar school, gelukkig in dat vooruitzicht.
Betsy zag hen na en bleef voor het venster wachten op den brievenbesteller. Er
konden vrij wat brieven komen, dacht zij: van Cato en andere schoolkennissen, van
verschillende ooms of tantes en misschien, o! misschien van Dora. Zij wist toch zeker
wel dat het engagement met Walter verbroken, dat Clem weg en pa ziek was, ofschoon
zij het haar niet geschreven had, daar het haar aan moed had ontbroken het briefje
aan Maurits te adresseeren. Van Clem kon er niets komen; de mail had haar kort
geleden een brief van hem gebracht.
Daar was de besteller; hij wierp zijn vrachtje in het busje van de voordeur en bijna
even snel nam Betsy het er uit.
Juist als zij gedacht had, behalve dat er niets van Dora bij was. Eén van Cato, één
van mevrouw Daenders, verscheidene brieven van kennissen, een briefkaart van
tante Henriet en een lange, hartelijke brief van oom Frits. Dat was een verrassing!
Oom Frits was de eenige broeder van ds. Terhorn en had vroeger nooit veel van
zich laten hooren, daar de rijke predikant toonde weinig gesteld te zijn op de
vriendschap van zijn minder gefortuneerden broeder; maar nu kwam hij dikwijls en
stapelde vurige kolen op het hoofd zijns broeders door zijne zaken te regelen en
Betsy in alles met raad en daad bij te staan.
Zij was recht dankbaar voor zijne oplettendheid, want zij wist dat hij als koopman
en vader van zes kinderen zijn tijd wel noodig had.
Een briefkaart van tante; dat was minder aangenaam. Betsy was er zeker van dat
zij de oude dame teleurgesteld had door het verbreken van haar engagement, want
het leven, dat tante Henriet op Koelenhove gewacht had, als hare tegenwoordigheid
daar vereischt was geworden door Betsy's vertrek, was vrij wat gemakkelijker en
aan-
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genamer dan het eenzame kamerleven, dat zij leidde, vooral daar zij zelf zeer weinig
middelen bezat. Daarenboven had Betsy haar in den laatsten tijd minder bezocht dan
ooit en zij nam zich voor zoo spoedig zij kon de gekwetste majesteit te verzoenen.
Cato schreef lief en hartelijk, misschien om door qualiteit goed te maken wat in
quantiteit begon te ontbreken, want zij liet zelden meer iets van zich hooren, even
zelden als Betsy. De banden, op kostschool geknoopt en nauw toegehaald, gaan
langzamerhand weer los, wanneer het dagelijksch samenzijn begint te ontbreken en
de oude vertrouwelijkheid zich slechts in brieven kan uiten. Ieder der jonge meisjes
of één van beiden begint een nieuw levenstijdperk en de personen, die in de
lotgevallen van deze een groote rol spelen, zijn voor gene onbekenden. Betsy's familie
en kennissen waren Cato vreemd, zooals de schoolvriendinnen, die Cato belangstelling
inboezemden, nu bijna allen voor Betsy. Daarenboven, zij gevoelde het, zij was
hetzelfde meisje niet meer, dat eens aan Cato's arm liep te babbelen en te dweepen
en in de grootste verrukking kon geraken over een nietigheid. Haar schoolvriendinnetje
kende haar niet meer.
Zij las langzaam de volgende brieven. Men betuigde haar deelneming, men troostte
haar, men sprak van betere tijden of merkte op dat zij reeds veel ondervonden had
in haar jong leven, waarbij zij met een zucht dacht hoeveel meer het was dan iemand
vermoedde!
Van wien was deze laatste? Zij had hem straks niet nauwkeurig bezien en hem bij
de brieven der kennissen gelegd om later te lezen. Nu zag zij eerst dat hij het
postmerk: ‘Kerkland’ droeg en wien kende zij daar behalve... hem! Zou hij.... maar
neen, het zou een brief van Dora zijn.
Zij merkte op dat hare hand beefde, terwijl zij het envelop zenuwachtig lossneed.
Kwam het doordat zij op een schrijven van Dora hoopte?....
Een andere gesloten brief viel er uit. Zij greep er
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naar.... Het adres was het hare en door Clem geschreven.
Waarom was zij teleurgesteld? Waarom verblijdde die lieve verrassing haar niet,
die ook geen ander dan Clem had kunnen bedenken? Dwaas kind, dat zij was! Zij
had kunnen schreien over hare eigene dwaasheid.
Zij raapte het envelop op, dat zij straks had laten vallen ‘in de dwaze, ongegronde,
dolzinnige hoop op iets beters,’ zeide zij, troost zoekende in het bespotten van zichzelf
en toen zij er langen tijd op gestaard had, snelde zij er mee naar boven en borg het
in hare schrijfcasette. Zij was er toch gelukkig mede. Het zeide haar immers dat hij
wel was, en ook bleek er uit dat hij met Clem briefwisseling hield, iets, wat zij zich
honderdmaal in stilte had afgevraagd, maar nooit in hare brieven had durven
onderzoeken. Niemand had zij haar geheim toevertrouwd dan haren God; niemand
zou weten dat zij beminde zonder bemind te worden.
Clem's brief was vol liefde en meldde haar dat hij een betrekking gekregen had,
die hem de toekomst onbezorgd deed te gemoet gaan, hetgeen haar weer gelukkiger
stemde. Zeker had hij reeds bij de aankomst der laatste mail aan Maurits dezen brief
doen toekomen om haar op deze wijze te verblijden.
De zorg voor ds. Terhorn en de huishouding nam dien morgen verder al hare
aandacht in beslag en het was reeds één uur, voor zij gekleed was en een oogenblik
vrijen tijd had. Zij noemde het ten minste dien dag vrijen tijd, maar eigenlijk was
het haar uurtje van naai- en verstelwerk. Dien morgen had zij zich voorgenomen
haar verjaardag toch iets of wat op een feestdag te doen gelijken, want zij was daar
zóó aan gewoon, dat het waarlijk àl te hard zou geweesd zijn hem geheel onopgemerkt
te laten voorbijgaan, en dus liet zij het werk dezen enkelen keer eens rusten en zat
spoedig op haar kamertje met een groot vel mailpapier vóór zich om den brief van
Clem te beantwoorden, wat de genoeglijkste bezigheid was,
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die zij had kunnen bedenken. Zij tobde gewoonlijk erg met het mailpapier, maar zij
had een onbestemd denkbeeld, dat brieven naar Indië niet anders dan op mailpapier
konden geschreven worden, en zij onderwierp zich om Clem's wil aan die gewoonte.
Nauwelijks was zij begonnen, of Trui stoorde haar door het binnenbrengen van
een brief. Verwonderd bezag zij het adres, want zij verwachtte niets meer over de
post en toch was deze door den besteller bezorgd. Het postmerk duidde aan dat de
brief uit de stad kwam.
‘De buitenwereld vergeet mijn verjaardag ten minste niet,’ dacht zij met een
glimlach. ‘Er komt geen einde aan de verrassingen.’
Maar de brief bevatte geen gelukwensch; de schrijver wist blijkbaar niet dat zij
twintig jaren telde.
‘Ach! dezen keer is het toch mijne schuld niet,’ zeide zij bedroefd, terwijl zij het
papier weer dichtvouwde. ‘Arme De Casmare!’
Het was de bede van een edel mannenhart, de verklaring eener ernstige, innige
liefde en hare ziel werd vervuld van medelijden met hem, dien zij moest teleurstellen.
Geen vrouw wijst ooit de hand af van een man, dien zij hoogacht, zonder zelf iets
van de smart te gevoelen, welke zij hem veroorzaken moet.
Hoe gelukkig zou zij pa kunnen maken door dit huwelijk! Zij wist bijna zeker dat
hij er op rekende. Hoeveel genoegen zou zij er Clem mee doen! En Maurits?.... Hij
zou het uit de courant vernemen of uit een brief van huis en zeggen: ‘Hij had een
betere vrouw verdiend.’
Kon zij dan over haar hart niet heerschen? Had zij dan geen macht er dat ééne
beeld uit te verdrijven en de menschen rondom haar gelukkig te maken?.... Maar
neen, zij wist nu bij ondervinding wat dat beteekende. Eéne liefde slechts kan man
en vrouw waarachtig vereenigen, de eenige, de ware; dat stond bij haar vast als een
openbaring Gods.
Kom, het best was hem niet langer in onzekerheid te
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laten dan noodig was en terstond te antwoorden. Zij kon kort zijn, dacht zij, en reeds
was zij met het klad gereed, toen Trui haar kwam zeggen dat er bezoek voor haar
was.
Visites vóór het eten waren haar altijd onwelkom en zouden haar ook nu met een
zucht hebben doen opstaan, zoo het niet de vier en twintigste Maart was geweest.
Zij sprong op met een: ‘Hoe lief!’ en snelde naar beneden. Het arme menschenhart
heeft een weinig vriendschap zoo noodig!
Nog even wipte zij de tuinkamer binnen om zich te vergewissen dat het ds. Terhorn
aan niets ontbrak en daar hij tevreden bij het venster zat, zich koesterend in de lentezon
en als gewoonlijk half duttend, haastte zij zich naar de voorkamer, waar een kennisje
wachtte om haar geluk te wenschen en slechts heenging om door anderen vervangen
te worden.
Het was reeds bij vieren, toen Betsy eindelijk weer de trap opging om vóor alles
den brief gereed en weg te krijgen. Zij herinnerde zich nu met schrik dat zij hem
geopend op tafel had laten liggen, maar het volgende oogenblik was zij ook weer
gerustgesteld; op haar kamertje kwam immers, behalve zij zelf, nooit iemand dan
Trui, die opgegroeid was zonder verplicht schoolgaan te kennen en dan ook geen a
van een b wist te onderscheiden.
Zij opende de deur van haar klein heiligdom, maar bleef ontzet op den drempel
staan.
Wie lag daar vóór hare voeten met beschuimde lippen, neerhangende oogleden
en onderkaak, bleek en roerloos?
Zij boog zich bevend over hem, zij riep hem bij den eens zoo dierbaren naam,
maar geen aardsche stem kon hem meer wakker roepen, nooit, nooit meer kon hij
de liefde herwinnen, die hij in de harten zijner kinderen verloren had.
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XXIX.
Das ist das Leben: kommen, gehn,
Treiben in Wind und Fluth;
Fortziehn auf Nimmerwiedersehn,
Wenn kaum wir sanft geruht.
Geliebt sein und vergessen sein....
GEIBEL.

‘Jongens, opstaan!’
Hoe rustig sliepen zij voort! Hunne roode koontjes zonken diep in de kussens,
hunne ademhaling ging geregeld; zij lagen daar zoo lief en onschuldig, volkomen
onbewust van wat hen wachtte.
Het gelukkigste deel hunner jeugd lag zeker achter hen. Van avond of morgen
reeds zouden zij het ouderlijk huis verlaten om een oom of tante te volgen.
‘Arme kleine broers!’ dacht Betsy en drukte een kus op hunne wangen, die hen
deed ontwaken.
Zij hielp hen zich aankleeden, wiesch hunne vuile gezichtjes en bewerkte hun
weerspannig jongenshaar met schuier en kam.
‘Mogen wij vandaag ook weer uit school blijven, Bets?’
‘Je behoeft nu niet meer naar deze school,’ antwoordde zij, treurig glimlachend,
‘maar je moogt vandaag mijnheer en je vriendjes goedendag gaan zeggen, want wij
gaan hier weg.’
De kinderen waren eerst verwonderd, toen opgetogen, en gingen vroolijk pratend
en vragend met haar mee, toen zij zich naar de tuinkamer haastte om het ontbijt
gereed te maken.
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‘Alles is reeds klaar,’ zeide tante Henriette, die stokstijf achter het theeblad zat. ‘Je
komt te laat.’
‘Ik dank u, dat u het voor mij gedaan hebt,’ antwoordde Betsy. ‘Ik vrees dat ik
wat lang geslapen heb.’
Zij ging bij het venster staan met haar voorhoofd tegen het glas gedrukt en Jan en
Wim staarden angstig naar de gestalte bij de tafel, die onheilspellend met hare
breinaalden rammelde; hunne mondjes waren op eens verstomd.
Mejuffrouw Henriette Terhorn was juist niet het ideaal eener tante. Haar
oudevrijsterschap had haar verbitterd, hare weinige middelen haar inhalig gemaakt.
Zoodra het bericht van haars broeders overlijden was gekomen, had zij hoed en
mantel gegrepen, was verschenen vóór iemand haar verwachtte en had de regeering
aanvaard als iemand, die zich onmisbaar gelooft. Misschien zou Betsy hare komst
gezegend hebben, zoo de waardige dame een weinig anders geweest ware; maar die
luide stem, welke bevelend door het gansche huis klonk, die harde stap, welke overal
gehoord werd, hadden Betsy, voor wie drukte en bezigheid een heilzame afleiding
geweest waren, naar haar kamertje doen vluchten, waar zij niet veel beters te doen
had gehad dan schreien. Zij had gevoeld dat het haar huis niet meer was, waarin zij
woonde, dat zij niet meer doen kon wat zij verkoos, en dat ooms en tantes haar lot
in de hand hadden, zoo goed als dat van Jan en Wim.
De liefde, die tante Henriette de kinderen van haar broeder Jozef toedroeg, was
niet groot. Ds. Terhorn had haar op haar verjaardag steeds een bezoek gebracht en
wanneer hij de Synode bijwoonde, een vergadering van het Provinciaal Kerkbestuur
presideerde of voor zijn genoegen eenigen tijd op reis was, had hij haar uitgenoodigd
een wakend oog te komen houden over zijne kinderen, dienstboden en huis, welk
verzoek hij steeds als een beleefdheid zijnerzijds had beschouwd. Zij had ieder jaar
aan zijne uitnoodiging voldaan, niet om zijnentwil evenwel, maar omdat het
weelderige leven in het huis haars broeders haar beviel en zij er eigen uitgaven door
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bespaarde. Een hartelijke broeder was hij nooit geweest en zoo was zij een zeer
onhartelijke zuster en tante geworden.
Oom Frits was ook gekomen tot Betsy's blijdschap en twee deftige broeders van
mevrouw Terhorn, waarvan de een zijne vrouw had meegebracht. Een klein, zeer
leelijk vrouwtje was zij, met groezelig vel, witachtig haar en vischachtige oogen,
maar een freule met veel namen en veel geld. ‘Men behoeft niet te vragen of dat een
huwelijk uit liefde is,’ had tante Henriette schamper aangemerkt en Betsy had zooveel
mogelijk de nieuwe tante vermeden. Maar den vorigen avond, toen ds. Terhorn zijne
weelderige woning reeds voor altijd verlaten had en zij bedroefder en eenzamer dan
ooit naar hare kamer was gegaan, had er iemand aan de deur getikt en tante Clara
was bij haar bed komen zitten en had zóó vriendelijk met haar gesproken over pa,
Clem en moesje, dat Betsy's hart zich geheel voor haar geopend had; en toen het
leelijke vrouwtje haar met een kus goedennacht wenschte, had zij niet kunnen laten
dien met warmte terug te geven als een zwijgende dankbetuiging voor zooveel
deelneming.
De drie ooms waren in de rijtuigen geklommen met andere heeren uit de stad, toen
ds. Terhorn naar zijn graf gebracht werd voorbij het oude huis, waar nu andere
gezichten door de vensters keken en andere kinderen op de grasperken speelden.
Oom Jan was dadelijk na de begrafenis weer heengegaan, maar de anderen zouden
blijven tot er overlegd was ‘wat er met de kinderen gedaan moest worden,’ zooals
tante Henriette gezegd had.
Oom Frits kwam binnen en zijn goedhartig gezicht beurde Betsy weer wat op. Hij
klopte haar op den schouder, terwijl zij met een bleek, droevig gezichtje tuurde naar
het langzaam voortkruipen der zonnestralen op den tuinmuur, en zeide dat zij maar
moed moest houden.
‘Mij dunkt,’ zeide tante Henriette, ‘dat wij na het ontbijt maar vergaderen moesten
om over de kinderen te spreken.’
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‘Kunnen wij 't niet evengoed onder het ontbijt doen?’ vroeg oom Frits. ‘Mijne zaken
kunnen niet langer wachten. Hoe eer ik vertrekken kan, des te liever is het mij.’
‘Men kan zoo iets toch niet bespreken, terwijl men een boterham eet,’ wierp tante
Henriette verontwaardigd tegen en daar het altijd een gewaagd iets was haar tegen
te spreken, zweeg haar broeder.
‘Als de zaken staan zooals je ons gisteravond meedeeldet, moet Betsy maar in
betrekking,’ ging zij voort, met een dreigenden blik haar nichtje aanziende, ‘dat zal
goed voor haar zijn.’
Dezen keer was oom Frits heftig. ‘Als het dan tot na het ontbijt uitgesteld moet
worden, houd dan nu je mond ook, Henriette,’ zeide hij.
In betrekking! Die woorden hadden Betsy als een dolksteek getroffen. Zij in
betrekking, zij, Betsy Terhorn!
De mogelijkheid daarvan had haar altijd even verwijderd geschenen als een
verbanning naar Siberië. Zij deed haar best zich goed te houden, beet zich op de
lippen en hield haar adem in, maar eindelijk door smart overmeesterd, snelde zij
weg, de trap op naar hare kamer, waar zij bij een stoel neerzonk en hare
hartstochtelijke droefheid den vrijen loop liet. Zij wilde niet weer naar beneden gaan;
als het dan zijn moest, mochten oom Frits en tante Clara haar beschreid gezicht niet
zien. Zij zouden hun best wel voor haar doen, maar tante Henriette zou ongetwijfeld
haar zin wel doordrijven; ieder was bang voor haar. Zij zou trachten er in te berusten,
als het Gods wil was, maar het was zoo hard, zoo bitter hard!
Een arm werd om haar hals geslagen en de stem van tante Clara zeide: ‘Wel foei!
wel foei! is dat snikken! Ik kon je op de gang hooren. Ben je zoo bedroefd, kind?
Kom eens bij mij zitten en vertel me al je leed eens.’
Betsy zag niet op, maar zij voelde een hand, die de hare vasthield en een andere,
die haar hoofd zacht ophief en weer neerdrukte tegen een vriendelijke borst.

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

315
‘Ziezoo, schrei nu maar eens uit. Ieder is nu ook zoo weg, niet waar?’
Betsy's tranen vloeiden overvloediger, ofschoon de vriendelijkheid van hare tante
haar onuitsprekelijk goed deed. Zij was niet in staat te spreken.
‘Vertel mij al je verdriet eens,’ ging tante Clara voort, den rijkdom van blond haar,
die over Betsy's schouders hing, bijeenstrijkende. ‘Weet je wel dat ik plan heb al je
geheimpjes uit te vorschen? Je komt met een paar dagen niet van mij af, kind, want
het is best mogelijk dat oom Karel en ik je meepakken.’
Betsy zag verrast op. Mee naar het dorp, waarvan oom heer was en waar hij met
zijne vrouw en dienstboden in een prachtig huis woonde met tuin en bosch; mee met
haar, die haar zooveel liefde betoonde, en wier smart over het gemis aan
kinderstemmen zij zou kunnen verzachten door dankbare gehechtheid en
toewijding!.... Welk een vooruitzicht!.... Maar neen, tante Henriette had zeker meer
te zeggen....
‘Tante Henriette wil dat ik in betrekking ga, omdat het beter voor mij zijn zal,’
barstte zij snikkend los.
‘Stil maar! Schrei zoo niet. Zij heeft er immers niets over te zeggen,’ zeide tante
Clara, Betsy's hoofd opheffend en haar bemoedigend toeknikkend. ‘Kom, veeg die
tranen nu af. Wil je wel met ons mee? Als wij geweten hadden dat hier zulk een
aardig nichtje schuilde, hadden wij zeker al eer beslag op je gelegd, hoor!’
Betsy wiesch hare oogen en koelde hare gloeiende wangen en ondertusschen snapte
tante Clara maar voort.
‘Wij zullen die tante Henriette wel krijgen,’ zeide zij, als sprak zij tot een kind.
‘Wees jij maar gerust, hoor! Ik ga dadelijk met je ooms er over praten. En weet je
wat: als zij dan volstrekt wil dat je in betrekking gaat, zullen wij zeggen dat je bij
ons komt als dame de compagnie, ha, ha, ha! Schuif nu het raam open en ga er

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

316
vóór zitten; dat zal je opknappen. Ik ga vast vooruit en zal de zaak wel klaarspelen.
Tot straks.’
Een half uur later was Betsy met Jan en Wim alleen in de tuinkamer en terwijl zij
gejaagd de kopjes wiesch, klopte haar hart van angst. Wat werd er nu beslist? Tante
Clara had haar nog wel een geruststellend knipoogje toegeworpen, eer zij de kamer
verliet, maar Betsy had nu eenmaal een onbepaald denkbeeld van tante Henriette's
oppermacht, daar zij haar altijd gekend had als een onverbiddelijke heerscheres, voor
wie zij van hare vroegste jeugd af had gebeefd.
Eindelijk kwam oom Karel haar roepen. Zij had zich voorbereid het ergste te
hooren en volgde hem met opgeheven hoofd, terwijl de kinderen verwonderd achter
haar kwamen.
Tante Henriette zat aan het boveneinde der tafel en Betsy dacht dat een veemrechter
zulk een gezicht zou gezet hebben, indien hij geen masker gedragen had. Het gaf
haar moed, want zulk een gezicht kon zij alleen hebben, als zij haar zin niet gekregen
had. De toon, waarop zij haar broeder verzocht de kinderen stoelen te geven, deed
Betsy's angst nog verder wijken en daar het gelaat van tante Clara geen teleurstelling
te kennen gaf en oom Frits er ook tevreden uitzag, gevoelde zij zich nog meer
verruimd.
‘Wij hebben eens besproken wat het beste voor jullie zijn zou, Betsy,’ zeide oom
Frits, de stilte verbrekende, ‘en hebben je geroepen om je onze schikking mee te
deelen.’
Hier kuchte hij en wachtte even. De breinaalden van tante Henriette ratelden luid.
‘Eerstens moeten wij je tot onze spijt zeggen dat de nalatenschap van je papa niet
veel te beteekenen zal hebben. Er zijn groote rekeningen van vorige jaren, die nog
onbetaald zijn en waar men zich nu voor aanmeldt. Wij meenden den overledene het
meest dienst te bewijzen door den naam Terhorn voor elken smet te bewaren en alles
te betalen. Reeds sedert jaren waren de
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uitgaven niet berekend naar de inkomsten en het faillissement van Bergers & Co.
maakte het voorgoed onmogelijk het evenwicht te herstellen, zoolang de huishouding
op dezen voet bleef ingericht. Wanneer de inboedel verkocht is, zal de opbrengst
nauwelijks toereikend zijn om de crediteuren tevreden te stellen. Daarom oordeelde
je tante Henriette 't maar het best voor je dat je zelf je brood gingt verdienen, welk
denkbeeld wij niet hebben kunnen afkeuren....’
Betsy verbleekte, maar een vroolijke trek om den mond van oom Frits bemoedigde
haar weer.
‘.... en daar mevrouw je tante een juffrouw van gezelschap noodig heeft, hebben
wij allen goedgevonden dat je maar terstond begint met je koffer te pakken om zoo
spoedig mogelijk die betrekking te kunnen aanvaarden. Wij hopen dat je met die
schikking genoegen zult nemen. Je oom Jan, die gisteren vertrokken is, heeft te
kennen gegeven dat hij zich gaarne met de opvoeding van een der jongens zal belasten,
maar wijl hij ongetrouwd is, achtte je oom Karel het beter dat je broertje voorloopig
met je meegaat. Ik ben bereid voor de opvoeding van Wim te zorgen. Waar er zes
eten, kan de zevende ook genoeg krijgen,’ en oom Frits trok den kleinen jongen
tusschen zijne knieën en streek liefkoozend met de hand over zijn kaal geschoren
kopje.
‘Dat behoeft niet zonder betaling te gebeuren, oom,’ antwoordde Betsy dankbaar.
‘Clem heeft geschreven dat, zoo het noodig mocht worden, hij voor de opvoeding
der jongens hoopte te zorgen. Misschien is hij daar op dit oogenblik nog niet toe in
staat, maar hij heeft een uitmuntende betrekking gekregen en zal dus binnenkort wel
van zich laten hooren.’
Tante Henriette zag op. ‘In dat geval,’ zeide zij, ‘zal ik mij ook met liefde den last
getroosten.’
‘Dank u, tante,’ antwoordde Betsy zenuwachtig en haastiger dan de beleefdheid
toeliet. ‘Zij zijn nu best bezorgd.’
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‘Ga jij nu maar aan 't werk, meisjelief,’ zeide oom Karel. ‘Overmorgen vertrekken
we. Je hebt geen tijd te verliezen.’
Het was een drukke dag voor Betsy. Niet alleen haar eigen koffertje, maar ook die
van Jan en Wim moesten gepakt worden. Laden en kasten moesten uitgehaald,
papieren opgeruimd of verscheurd worden. Van honderd kleinigheden moest zij
afscheid nemen, dingen zonder waarde, die zeker slechts zeer weinig zouden
opbrengen, terwijl zij Betsy toch, als herinneringen aan den vader, dien zij had
liefgehad, zóó dierbaar waren, dat zij ze niet dan met tranen ter zijde kon leggen.
Eerst tegen den avond van den volgenden dag was zij geheel gereed en toen kleedde
zij zich, zeide dat zij afscheid ging nemen en sloeg den weg naar de Dijkstraat in.
Voor andere bezoeken was er geen tijd meer, - een kaartje of briefje had daar hare
plaats vervuld, - maar zij kon niet heengaan, voor altijd heengaan, zonder Dora's
afscheidskus; zoo zij niet thuis mocht zijn, wilde zij toch de groeten aan haar opdragen
en voor het eerst en het laatst de hand drukken der ouders van hem, die, als hij
eindelijk terugkeerde, bijna een vreemdeling zou geworden zijn in de stad zijner
geboorte en naar haar niet meer zou vragen.
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XXX.
Glücklich! glücklich! dich hab' ich gefunden
Hab' aus Millionen dich umwunden,
Und aus Millionen mein bist du Lasz das Chaos diese Welt umrütteln,
Durcheinander die Atomen schütteln,
Ewig fliehn sich unsre Herzen zu.
SCHILLER.

Voor het laatst door die welbekende straten, voor het laatst langs huizen, waarin zij
menigmaal vriendschap genoten, langs publieke gebouwen, waarin zij
tentoonstellingen bewonderd of concerten bijgewoond had.
Alles scheen haar nu dierbaar: de straten, die zij doorging, en de straten rechts en
links, op welker gewoel zij even een blik kon werpen om ze dan nooit weer te zien.
Hoe vreemd dat niemand van hen, die haar tegenkwamen of die zij in hunne huizen
voorbijging, terwijl zij rustig aan de theetafel zaten of ‘schemerden,’ wist dat zij
morgen reeds voorgoed zou heengaan. Dan zouden hare voetstappen door duizend
andere worden uitgewischt; onder al de gestalten in de straten zou de hare niet meer
gezien worden en slechts enkelen zouden nog eens naar het gesloten huis opzien om
dan te vergeten wie er gewoond hadden. Ieder heeft genoeg aan eigen zorgen. Wie
heeft tijd zich te bekommeren om de ontelbare treurspelen, die rondom hem worden
afgespeeld!
Het scheen Betsy dat het hare voorbij was en een liefelijke, weemoedige rust het
volgen zou. Geen moeder was meer daar om deel te nemen in alles, wat haar be-
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trof, en pa was ook heengegaan, hij, die zulk een groote rol in haar leven had
vervuld!.... Clem, die beste broeder, was in verre landen, en Maurits!.... Zij gevoelde
dat de schoonste droom harer jeugd voor altijd voorbij was en dat in hare nieuwe
woonplaats slechts de herinnering haar blijven zou. Als zij hem ooit weer ontmoette,
wie weet waar, zou zij wellicht reeds een oude dame geworden zijn, in wie hij de
Betsy Terhorn, die hij gekend had, niet zou weervinden; en hij zou haar voorbijgaan
met een kind of vrouw aan zijne zijde, de gelukkige vrouw, die hij zijner waardig
geoordeeld had.
Het was een vriendelijke toekomst, welke haar wachtte; rijkdom en liefde, veel
meer liefde dan in den laatsten tijd haar deel was geweest, zou haar nu gelukkig
maken, en het leven te veraangenamen van hen, die uit het hare zooveel leed hadden
verbannen, zou een liefelijke taak zijn, welke haar bestaan ten minste niet doelloos
maken zou.
En toch, zij bleef zoo gaarne hier, waar vroeg of laat zijn edel gelaat zou weergezien
worden. Hier, waar iederen dag de voetstappen klonken van hen, die hem lief waren,
in wier harten hij leefde en die wisten of het hem wèl ging. Ach, dat het zijn laatste
handdruk wezen zou had zij niet gedacht, toen hij op dien zomermiddag glimlachend
afscheid nam, overtuigd dat hij haar niet anders dan als mevrouw Van Zelheim zou
weerzien. Nog eenmaal die hand te mogen vasthouden, nog eenmaal naar zijne stem
te mogen luisteren!....
Het tevreden gevoel, dat straks ondanks alles haar hart vervuld had, vluchtte voor
wanhopige smart, zooals die dikwerf plotseling over haar kwam, als zij haar leven
overzag gelijk het was en dacht aan wat het had kunnen zijn. In zulke oogenblikken
vermocht geen gebed haar te vertroosten, al zonk zij op de knieën, al hief zij den blik
omhoog; en ware er een engel voor haar verschenen met beloften van hemelsche
zaligheid, zij zou het gelaat hebben afgewend en stamelend hebben gebeden:
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‘Neem alles van mij weg; alleen, geef mij zijne liefde.’
O! hoe zwaar en dikwerf had zij gestreden om het oproer in haar hart te stillen!
Hoe vaak had zij fluisterend gevraagd: waarom? om dan met tranen die vermetelheid
te beweenen! En nu, terwijl zij voortliep, drukte zij de hand op den boezem en haar
oog werd vochtig.
Er was hier niemand om haar te beluisteren, want zij ging den singel over, waarop
de Dijkstraat uitliep, en haar gang werd nu minder haastig. Als Dora eens niet thuis
was!.... Zou zij durven vragen naar Dora's ouders?.... Zouden zij het niet vrijpostig
van haar vinden?.... Maar neen, zij was hun niet vreemd. Dora's ouders kenden haar
en zij kende hen, al had zij hen nooit gesproken. Zij zouden het niet vreemd vinden
dat zij wenschte hen vaarwel te zeggen, nu zij voor altijd heenging.
Zij moest even zoeken eer zij de rechte deur gevonden had; de huizen stonden
dicht opeengedrongen; er waren zooveel van die eenvoudige, smalle deuren.
Zij schelde aarzelend aan; nauwelijks hoorbaar klonk het geluid van het metaal
door de gang, maar al spoedig hief een stap op de gangsteenen haar twijfel op of zij
wel gehoord was.
De deur ging open.
Wie stond daar tegenover haar, flauw verlicht door het schijnsel eener
straatlantaarn!.... Wie boog zich naar haar over om beter hare donkere gestalte te
kunnen herkennen!.... Wie wachtte zwijgend, tot zij spreken zou!...
‘Is Dora thuis?’ stamelde zij.
Hij scheen haar te herkennen, hoewel haar van het licht afgewend gelaat hem geen
gids geweest kon zijn.
‘U, juffrouw Terhorn?’ vroeg hij en het kwam haar voor dat het niet de oude stem
was, die zij zich zoo vaak had herinnerd.
‘Ik kom afscheid nemen,’ hernam zij, zich ergerende over den bevenden toon,
waarop zij sprak. ‘Is Dora thuis?’
‘Ja, kom binnen,’ antwoordde hij en nu klonk zijne
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stem haar bekender. ‘Wilt u haar afzonderlijk spreken?’
‘Neen, laat mij in de huiskamer, als 't u blieft.’
‘Mag ik u dan maar eens voorgaan?’
Hoe vreemd was het zoo achter hem door de duistere gang te loopen, waarin juist
genoeg licht van de straat viel om flauw den omtrek zijner hooge gestalte zichtbaar
te maken, terwijl hij voor haar uit liep, zwijgend en wie weet hoe weinig ingenomen
met haar bezoek.
‘Juffrouw Terhorn, moe,’ zeide hij, de deur voor haar openend en tegelijk stond
zij in het kleine kamertje en zag Maurits' moeder, die met vriendelijke verwondering
oprees, mijnheer Volkertsma, die zijn pijpje uit den mond legde, lieve, opgeheven
kindergezichtjes rondom de tafel en Dora, die op haar toesnelde en haar het gezicht
op dat alles benam door de armen om haar hals te slaan. Een vredige kalmte daalde
in haar hart; te midden van dien kring moest men zich thuis gevoelen.
Zij reikte juffrouw Volkertsma aarzelend de hand en mijnheer nog meer
beschroomd, maar beiden drukten die met hartelijkheid.
‘Ik kom u vaarwelzeggen,’ zeide zij, hare voile opslaande. ‘Morgen ga ik met oom
en tante weg.’
‘Het is een zwaar verlies, dat u getroffen heeft,’ merkte juffrouw Volkertsma op,
Betsy met belangstellende genegenheid aanziende, ‘en het treft dubbel, als daardoor
het huisgezin ontbonden wordt.’
‘Och! tante en oom zijn zoo vriendelijk mogelijk en Jan gaat ook met mij mee. Ik
kan het niet beter wenschen. Alleen is het zoo hard alles wat men kent en liefheeft
te moeten verlaten.’
‘Maar je komt toch immers nog wel eens terug?’ vroeg Dora.
‘Dat zal grootendeels van oom en tante afhangen. Ik ben nu mijn eigen meesteres
niet meer. Hoe vriendelijk zij ook voor mij zijn, men gevoelt zich toch altijd eenigszins
afhankelijk, wanneer men volstrekt geen middelen van zichzelf heeft, en zooals u
misschien weet,’ voegde zij
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er eenvoudig bij, ‘kunnen die voor ons niet overblijven.’
Zij wist niet dat het nieuwtje zich reeds door de stad verbreid had, dat ‘de heele
boel van ds. Terhorn verkocht moest worden, omdat hij alles opgemaakt had; dat de
dochter in betrekking moest en de kinderen zouden worden uitbesteed,’ en zij waren
te kiesch om er haar iets van te doen blijken.
‘Waar blijft uw jongste broertje?’ vroeg mijnheer Volkertsma.
‘Wim gaat naar een oom in Amsterdam, mijnheer, een besten oom, bij wien hij
goed bezorgd is.’
Zij zag een ledigen stoel bij de tafel staan en giste dat Maurits er straks op gezeten
had. Zij kon zich juist voorstellen hoe gezellig zij hadden zitten praten, mijnheer met
zijn pijpje in den mond, Maurits met de sigaar, die nu in het aschbakje lag te smeulen.
Zeker wenschte hij, terwijl hij, met zijn arm op den schoorsteenmantel geleund, in
het vuur stond te zien, dat zij spoedig weer vertrekken mocht. Onder het spreken met
de anderen zag zij duidelijk zijne donkere figuur, afstekende tegen het lichte
behangsel, en ondanks zichzelf wierp zij nu een blik naar hem.
O! waarom kon zij den blos niet bedwingen, die hare aandoening verried, toen zij
zijn oog op zich zag gevestigd! Zij had de handen wel vóór het gelaat willen slaan
om het te verbergen. En waarom was het haar niet gegund lang en rustig die trekken
te beschouwen en straks, als hij hare hand zou drukken, langer dan eenige seconden
de zijne vast te houden!
‘U hebt hier niet lang gewoond,’ merkte mijnheer Volkertsma op.
‘Neen, en het spijt mij wel. Juist nu ik de plaats begin lief te krijgen, moet ik weer
weg, evenals voor eenige jaren uit Bloemveld, pa's vorige standplaats.’
‘Ik heb nog iets van daar meegebracht,’ zeide Maurits, terwijl hij naderbij trad en
bij het licht der lamp zijne zakportefeuille doorzocht.
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Hij nam er twee blaadjes uit en legde ze Betsy voor. Het één vertoonde een
nauwkeurige teekening van de Bloemveldsche pastorie, half van ter zijde genomen;
het andere van een krachtigen rozeboom met takken, neerhangende van de rozen,
die zij droegen.
‘O!’ Het was half een zucht, half een uitroep, en toen staarde zij lang op de
teekeningen.
‘In dit hoekje staat 27 Maart,’ zeide zij verwonderd, terwijl zij ze teruggaf.
‘Ja, de pastorie heb ik eergisteren pas geteekend, toen de Weleerwaarde naar de
kerk was. De andere teekening dateert reeds van Augustus. Het boompje stond toen
in vollen bloei, zooals u ziet. Het was een lief, eenzaam hoekje; niemand heeft mijne
inbraak ontdekt. U kunt ze natuurlijk behouden; voor mijzelf heb ik ze niet gemaakt.’
‘Zij zijn mij veel waard. Ik kan u niet zeggen hoe gelukkig ik er mee ben,’
antwoordde zij en dankte hem met vochtigen glans in hare oogen.
Wat hadden zij veel te bespreken, Dora en zij, en hoe moeilijk viel het haar toch
dezen keer hare aandacht bij het gesprek te houden, terwijl zij wist dat de zwijgende
gestalte bij den schoorsteen Maurits was, terwijl zij staren mocht naar het zacht gelaat
zijner moeder en zich afvroeg of zij straks den moed zou hebben er een kus op te
drukken.
De kinderen stonden op een wenk des vaders op, kusten ieder teeder goedennacht
en staken ook Betsy hunne lipjes toe, onbewust hoe dierbaar zij waren aan de
vriendelijke dame, die hun op straat zoo vaak had toegeknikt.
Eindelijk werd het te laat om langer te kunnen blijven. Was het alleen genegenheid
of voelde juffrouw Volkertsma zich bijzonder tot het meisje aangetrokken: zij drukte
haar een kus op de wang, die Betsy deed blozen van genoegen; en zoo zij geweten
had wat het zeggen wilde dat mijnheer Volkertsma haar zoo innig de hand
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drukte, zou zij wellicht nog meer verblijd zijn geweest. Dora merkte het op en hare
oogen schitterden van trots, maar spoedig vulden zij zich met tranen, toen Betsy haar
met haperende stem vaarwelzeide en zich hartstochtelijk aan haar vastklemde.
‘Ik zal je schrijven,’ fluisterde Dora haar troostend in.
Zij antwoordde niet; haar hart was te vol. Waarom mocht zij niet blijven in dien
vredigen kring, waar haar hart bleef?
Eindelijk wischte zij hare tranen af en wendde zich tot Maurits.
‘Ik zal u even thuis brengen,’ zeide hij haastig. ‘Het is te laat geworden voor u om
alleen terug te keeren.’
Zij hoorde het hem als in een droom zeggen, ging weer met hem de donkere gang
door en wachtte met onstuimig kloppend hart, terwijl hij een overjas aantrok en zijn
hoed nam.
Het was een zeer duistere avond. Het mistte zwaar; de lantaarns poogden tevergeefs
de ledige straten te verlichten.
‘Mag ik u mijn arm presenteeren?’
Zij haalde nauwelijks adem. Hare hand lag op zijn arm, haar schouder raakte den
zijnen: nog een half uur samenzijn met hem: o, zij had niet meer durven hopen op
zooveel!
Bijna zwijgend liepen zij de Dijkstraat ten einde. Op den singel was het nog
eenzamer dan in de stad. Alleen hunne voetstappen stoorden de stilte. De maan was
slechts even door den nevel zichtbaar en spiegelde zich droefgeestig in het water.
Zij begon juist te gewennen aan haar geluk en te bemerken dat hij bijzonder stil
was, toen hij plotseling hun zwijgen afbrak.
‘Vergeef mij,’ zeide hij gejaagd, ‘misschien handel ik zeer dwaas, maar ik moet
het u wel zeggen, of het is te laat. Ik wil het nu zeggen, wat er ook van komt. Alleen,
bespot mij niet. Het is ernst, diepe ernst, waar-
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mede ik spreek; een deel van mijn leven ligt besloten in wat ik zeggen ga. Ik heb u
lief, jarenlang reeds. Uw rijkdom, uw geboorte waren het, die mijne liefde tot een
dwaasheid maakten, maar nu is de een voorbij en de andere... kan misschien vergeten
worden.’
Hij geleek niets meer naar den man, dien zij gekend had, bewust van eigen waarde,
altijd zichzelf meester, met rustige bewegingen en vasten blik. Zijn arm trilde, zijn
adem ging snel, blijkbaar had hij alle zelfbeheersching verloren.
‘Maurits!’
Zij stond stil. Op haar gelaat streden verbazing en geluk om den voorrang. Zij zag
hem aan, als had zich voor haar blik een hemel geopend. En terwijl zij staarde naar
zijn bleek gelaat, dat een vreemden trek vertoonde, als was het onzeker of het de
uitdrukking moest aannemen van stomme smart of gelukzaligheid, zonk haar hoofd
tegen zijn schouder.
Zij gevoelde zijne armen om zich heen. Zijne borst zwoegde. Was het geen droom?
Was het waarlijk zijn hart, dat zij zoo wild voelde kloppen? O! het was te veel om
te dragen!
‘Betsy, mijn lieveling, zeg dat je mij liefhebt! Laat mij weten dat het geen
begoocheling is, waaruit ik straks zal ontwaken! Hef je kopje op dat ik nooit durfde
hopen zóó tegen mijn hart te voelen rusten! Zie mij aan!’
Zoo klonk het in haar oor en haar gelukzalige blik staarde in den zijnen.
‘Laat mij,’ fluisterde zij, ‘geef mij tijd al deze zaligheid te begrijpen. Hoe komt
het dat je van mij houdt? Sedert wanneer is het?’
‘Zoolang ik je gekend heb. Reeds toen wij in je laatste zomervacantie die heerlijke
wandelingen deden, had ik je lief, en te laat vroeg ik mij af waartoe zulk een liefde
leiden moest. Hoe heb ik sedert dien tijd gestreden om je te vergeten, Betsy! Ik was
't, die een einde maakte
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aan je vriendschap met Dora; ik weigerde, toen je de oude verhouding wilde
terugroepen; ik veinsde onverschilligheid, als mijn hart klopte van liefde.’
Betsy zag hem verbaasd aan.
‘Maar waarom het dan nooit getoond?’
‘Was Maurits Volkertsma dan de man om de eenige dochter van ds. Terhorn ten
huwelijk te vragen? Je levenspad scheen zoo licht en zonnig; wist ik niet dat het
doornig en somber zou kunnen worden aan mijne zijde? Je geluk was mijn zoetste
troost.’
Zij herinnerden zich alle ontmoetingen; het was telkens: ‘Weet je nog?....’ ‘Vergeet
je dan?’ en ‘Herinner je nog eens.....’ Ieder woord, bijna vergeten door wie het
uitgesproken had, bleek nu welbewaard te rusten in het hart des anderen.
Een doffe slag uit den naasten kerktoren deed hen opschrikken.
‘Halftien reeds!’ riep hij uit. ‘Wij hebben nog bijna een kwartier te loopen,’ en hij
trok haar arm door den zijnen, zoo vast besloten, alsof hij evenzoo gehandeld zou
hebben, al had zij hem op hare knieën gesmeekt te blijven.
‘Nu heb je over mij te zeggen,’ zeide zij met onuitsprekelijk geluk in hare stem.
‘Mijn heer en meester ben je nu.’
‘Dat hoop ik niet,’ antwoordde hij ernstig.
Zij glimlachte. ‘Als je een meisje waart, zou je dat niet zeggen.’
‘Vertel mij eens waarom niet. Ik heb geen verstand van een meisjeshart.’
‘Dat gevoel van minderheid is zoo heerlijk. Dat kan een man niet begrijpen. Ik
bedoel geen slaafsche onderwerping of iets, wat er op gelijkt; een vrouw, die haar
man alleen dient, is niet gelukkig en kan hem niet gelukkig maken, tenzij hij een
dwingeland is; maar het hoofd vertrouwend te mogen leggen aan zulk een breede
borst, te weten dat eigen zwakheid wegzinkt, daar zij vereenigd is met mannelijke
kracht, zich veilig te gevoelen
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in zulke sterke armen, dat doet als vanzelf de woorden uit het hart wellen: mijn heer
en meester, heersch over mij.’
‘En zulk een lief en teeder wezentje in zijne armen te houden, dat legt vanzelf de
woorden op de lippen: mijn klein vrouwtje, ik wil uw gids en beschermer zijn.’
Zij zag op naar zijn gelaat, naar zijn zielvol oog, naar zijn hoog voorhoofd, dat
flauw zichtbaar was in het schemerlicht der maan. De wereld scheen haar niet groot
genoeg om haar geluk te bevatten.
‘Ik kan mij niet begrijpen dat het mist,’ zeide hij. ‘Het is mij of de maan en al de
sterren aan den hemel verschenen zijn, sedert ik weet dat je mij liefhebt. Ik zie ook
niets van den mist. Alle mogelijke hemellichamen verlichten mijn weg. Ik loop in
een zee van zonneschijn.’
Zij lachte stil, terwijl ook zij den glans zag, die hem omringde.
‘Ik heb je nooit zoo gezien en geloof dat je aardig op weg ben om kinderachtig te
worden.’
‘Ik vrees het ook,’ antwoordde hij vroolijk.
‘Laten wij toch niet zoo hard loopen!’
‘En moet je dan knorren krijgen? Neen, het moet, kind! Och! konden wij maar
eeuwig zoo doorloopen!’
‘Morgen ben ik weg,’ fluisterde zij bitter bedroefd.
Hij hoorde den smartelijken toon, waarop zij sprak, en zag haar in het gelaat, als
kon hij de gedachte niet verdragen, dat daar een oogenblik zorg zetelde.
‘Dat is immers niets,’ zeide hij zoo opgeruimd, alsof hij het waarlijk als een zaak
van minder belang beschouwde. ‘Wij kunnen elkaar schrijven en spoedig kom ik
zelf en vraag aan je oom en tante of ik je hebben mag. Het kan lang duren,’ voegde
hij er ernstig bij, ‘eer ik je tot mijn vrouwtje maken kan, mijn lieveling! Voel je
kracht er op te wachten!’
‘Waartoe gevoel ik nu de kracht niet!’ antwoordde zij, hem glimlachend aanziende.
‘Ik had gehoopt de plaatsvervanger te worden van
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dien notaris, wiens zaken ik waargenomen heb, maar het was mis. Gisteren heb ik
het genoegen gehad het kantoor in andere handen te geven. Ik ben lang genoeg
candidaat om spoedig benoemd te worden, maar er op rekenen kunnen wij niet.’
‘Hoe gelukkig dat je juist nog thuis gekomen ben vóór ik vertrokken was.’
‘Ik had je toch wel uitgevonden. Ik heb zooveel aan je gedacht in de laatste dagen;
zoo graag zou ik je hebben willen troosten. Zeker waren het droeve dagen voor je?’
‘Ja,’ zeide zij treurig en zweeg toen: er was nu geen tijd hem te vertellen welk een
groote rol de liefde tot dien vader in haar leven gespeeld had.
‘Hoe heerlijk dat je nu arm ben!’ vervolgde hij na eenige oogenblikken. ‘Nu kan
ik voor je werken; nu zal alles, wat ooit je geluk zal uitmaken, je door mij geschonken
zijn. Die zaligheid kan niemand begrijpen dan hij, die een arm vrouwtje krijgt.’
‘En ik zal je daarvoor zoo gelukkig maken als maar mogelijk is. Sta eens stil,’
zeide zij, toen zij den hoek eener straat omsloegen, en zij zette den kraag zijner jas
op en lachte gelukkig.
‘Ik geloof dat ik gek word, daar!’ riep hij uit. ‘Ik kan er niet tegen. Zul je morgen
geen berouw hebben? Heb je wel bedacht wat je deedt? Ik ben arm, en zonder afkomst
en.....’
‘Och! ik weet alles,’ viel zij hem in de rede, ‘maar ik laat je niet meer los. Spreek
in deze laatste oogenblikken niet van rang of afkomst, Maurits; spreek van onze
liefde en ons geluk alleen. Daar kan ik nu alleen aan denken. Mijn hart vloeit over
van dank aan God.’
Plotseling stond hij stil, zóó plotseling, dat zij er van schrikte.
‘Wat is er?’
‘Ik heb vergeten je iets te zeggen,’ zeide hij somber, ‘iets, wat mij misschien binnen
weinige minuten voor
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eeuwig van je scheidt. Als ik aan een verklaring mijner liefde dacht, stelde ik mij
altijd voor je er vóór alles op te wijzen en nu heb ik er niet aan gedacht.’
‘Maar wat dan toch?’ vroeg zij angstig, terwijl zij zich nog inniger aan zijn arm
klemde. ‘Ik geloof niet dat iets ons scheiden kan.’
Hij boog zich tot haar over en fluisterde haar iets toe. Haar gelaat verbleekte; haar
oog vestigde zich vol verbazing op hem.
‘Beslis, kind. Er is nu geen tijd voor nadere verklaringen,’ hernam hij dof. ‘Beslis,
maar denk eerst na, opdat je nooit berouw zult gevoelen over je beslissing. Het is
beter nu nog te scheiden, wanneer je na deze bekentenis de toekomst niet met mij
durft ingaan.’
‘Neen, ik verlaat je daarom niet,’ antwoordde zij, met onuitsprekelijk vertrouwen
naar hem opziende. ‘Het is niet waarschijnlijk dat ik ooit je overtuiging zal deelen,
evenmin als jij de mijne wellicht; daarvoor zullen wij veel te zamen moeten denken
en spreken, maar hoe het zij, ik ben er zeker van dat het geen hinderpaal zal zijn voor
ons geluk. Als er één edel mensch op de wereld is, dan ben jij het zeker. Ik weet aan
wien ik mij geef. Wat doet het er toe wat men gelooft of niet gelooft, als men goed
is en zijn best doet. Ik vond onlangs een plaats in mijn bijbeltje,’ voegde zij er zachter
bij, ‘waar van een jongeling gezegd wordt: en Jezus, hem ziende, beminde hem. Ik
dacht toen dat de Heer, als Hij je ontmoet had, je ook zou hebben liefgekregen en
dat denk ik nu nog, nadat je mij dit gezegd hebt.’
Hij legde haar even de hand op de lippen en drukte haar met vernieuwde vreugde
aan zijn hart.
Zij waren nu bijna bij het gesloten huis.
‘Je moet je tante terstond alles zeggen,’ zeide hij. ‘Laat er van komen wat wil; het
is geen misdaad lief te hebben en wat er ook gebeure, wij zijn zeker van elkaars
gevoelens, niet waar?’
Zij hief den blik naar hem op. Het was alsof zij hare
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diepste aandoeningen niet in woorden brengen kon, maar hij was volkomen tevreden
met zulk een antwoord.
‘Groet Dora en allen. O! welk een lieve moeder krijg ik nu!’
Iedere nieuwe gedachte bracht nieuw geluk; ieder hoekje van de wereld scheen
nieuwe vreugd voor hen te bewaren.
Hij hield hare hand vast, terwijl zij op de stoep wachtten. Er gingen menschen
voorbij, van wie er wellicht enkelen op hen letten, maar zij zagen niets of niemand
dan elkander.
‘Ik zal God bidden voor onze toekomst,’ fluisterde zij.
‘En ik zal er iederen dag voor werken,’ antwoordde hij ernstig. ‘Vaarwel, mijn
lieveling!’
‘O Maurits!’
Het was een oogenblik van bittere smart, maar zij hadden beiden geleerd met moed
hun leed te dragen en toen de deur openging, was het afscheid voorbij.
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XXXI.
28 September, 10 uur 's morgens.
Liefste Maurits, je ben nauwelijks weg, of ik gevoel alweer lust wat met je te babbelen.
Ik heb nu juist den tijd, want er is niets voor mij te doen en straks moet ik met tante
armen gaan bezoeken. Zij wil een zondagsschool oprichten en gaat met mij aan de
ouders meedeelen dat zij er hunne kinderen kunnen heenzenden. Ik zal er ook wel
eens spreken, denk ik. Nu jij mij zooveel geleerd hebt, wat ik vroeger niet wist,
strijden mijne denkbeelden wel geheel met die van tante, maar ik laat daar niets van
bemerken. Het zou 't lieve mensch maar verdriet doen, en wat men ook gelooft of
niet gelooft, men kan altijd jonge zielen tot het goede opwekken, wat op een
zondagsschool het voornaamste is.
Oom is terug met het rijtuig en heeft mij je laatste groeten overgebracht. Nu ben
je alweer thuis en hebt Dora misschien tante's uitnoodiging al meegedeeld. Ik smacht
naar hare komst en hoop maar dat zij dadelijk antwoordt.
Ben je gelukkig geweest bij je meisje, Maurits? Naar hartelust hebben wij weer
eens kunnen wandelen, praten en genieten, niet waar? Oom en tante zijn bijzonder
met je ingenomen, wat ik heerlijk vind. Oom zeide in het begin wel eens dat ik
verstandiger gedaan zou hebben een betere partij te doen, maar nu hij je kent, schijnt
hij mijne dwaasheid wel vergeeflijk te vinden. Alsof men
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met de beste partij ook het gelukkigst is! Daar kan ik nu over meepraten. O Maurits,
hoe nietig zijn de menschen toch! Toen ik met Walter geëngageerd was, stroomde
het gelukwenschen, doch toen ik een man koos, die op geen rijkdom en afkomst
roemen kan, maar ook geen vrouw behoeft te ontwijken en voor geen man de oogen
behoeft neer te slaan, waren de kaartjes en briefkaarten schaarsch. Ik wenschte wel
dat ik eerder begrepen had hoe heerlijk het is ons geluk onafhankelijk te maken van
de gunst der ‘wereld’ en ons een werkkring te scheppen ver van dien krioelenden
mierenhoop, welke om ons klein heiligdom wroet en tobt, maar al te dikwijls om er
een verraderlijke loopgraaf onder te maken.
Weet je wel dat het juist ongeveer een half jaar geleden is dat wij elkaar onze
liefde beleden? Ik zal nooit vergeten hoe onbeschrijfelijk gelukkig ik was, toen ik
thuis kwam. Ik was overtuigd dat ik dien nacht in het geheel niet zou kunnen slapen,
want de gedachte, dat je mij liefhadt, scheen mij te heerlijk om er den slaap bij te
kunnen vatten; maar ik sliep toch en toen ik wakker werd en mij alles herinnerde,
had ik wel een voet hoog willen springen van geluk. Den ganschen dag voelde ik
mij als door een stralenkrans omgeven. De hemel breidde zich als een gouden kleed
over mij uit en tusschen de straatsteenen schoten bloemen op. Toen begreep ik eerst
recht hoeveel poëzie er ligt in het vasten van den Israëliet op zijne feestdagen; gaarne
zou ik dien dag aan andere dingen gedacht hebben dan aan boterhammen en
aardappels. Hoe is het mogelijk dat het reeds een half jaar geleden is! Vroeger sprak
ik dikwijls met medelijden over lange engagementen, maar ik wist toen niet hoe kort
de jaren zijn, die in liefde en geduld voorbijgaan. De gedachte kan mij wel eens
terneerdrukken, dat bijna alle getrouwde menschen eens zoo bemind hebben als wij,
en wat schiet er van die liefde over! Van de tien huwelijken is er nauwelijks één, dat
na eenige jaren nog volkomen gelukkig mag heeten. Kan het ook zijn dat de
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meeste menschen trouwen om gelukkig te worden, niet om gelukkig te maken? Als
dat de sleutel van het geheim is, laten wij er dan eens ernstig over nadenken in
hoeverre wij op den goeden weg zijn.
Maurits, soms ben ik zoo bang dat ik je later zal teleurstellen, want in jouw
tegenwoordigheid schuif ik altijd een gordijntje voor mijne gebreken, geloof ik. Maar
als wij later eens bij elkaar een fout ontdekken, laten wij dan niet klagen dat onze
afgod van zijn voetstuk gevallen is en nooit weer opgericht kan worden. Wij zijn
menschen en hebben ons deel in de menschelijke gebreken. Laten we ze in elkander
- niet in onszelf - liefhebben en samen trachten ze te verjagen.
Daar slaat het tot mijn schrik elf uur. Adieu, ik heb geen tijd meer.
's Avonds.
Eer ik ga slapen, wil ik nog wat met je praten over iets, dat mij straks inviel. Dezer
dagen zeide je - in een vlaag van verliefdheid natuurlijk: - ‘Ik zal zóó hard werken,
dat je zult kunnen leven als een prinsesje.’ Dat gezegde is mij nu en dan weer in de
gedachte gekomen en ik geloof niet dat je, als je nadenkt, die woorden met dezelfde
oprechtheid zult herhalen. Zou je wel tevreden zijn met zulk een vrouwtje? Je zegt
zelf zoo vaak dat je mij nooit liever vindt dan in de waardigheid van huishoudstertje,
liefst zelfs met een echt prozaïsch teeken dier waardigheid in de hand; dit daarentegen
gelijkt eenigszins op wat men in romans leest van minnaars, die aanbiddend voor
hunne bruidjes knielden en de arme schepseltjes wijsmaakten dat zij te mooi waren
voor dit en te heilig voor dat. ‘Laat onze liefde gezond en krachtig zijn, vrij van alle
sentimentaliteit,’ schreef je mij onlangs en nu roep ik je hetzelfde toe, liefste! De
man, die de handjes van zijn meisje te mooi vindt voor huishoudelijk werk, zal raar
opzien als zijne vrouw hem daaraan herinnert. Een eerste voorwaarde tot geluk is
plichtsbetrachting en de plicht der vrouw is hare huishouding
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met hart en ziel te besturen. Laat haar werk prozaïsch zijn, dat is niets, de liefde werpt
over alles een poëtischen gloed. Hoe rampzalig was ik toch, toen Walter nog rechten
op mij had, veel rampzaliger dan ik toen vermoedde. Eerst nu begrijp ik wat het zegt
te huwen zonder liefde.
‘'t Stormt en regent buiten. Later, als je naar een verkooping ben, zit ik op zulke
avonden op je te wachten, terwijl het vuur knettert, je stoel gereedstaat en je pijp
gestopt ligt. En als je eindelijk komt, heeft je vrouwtje je in een oogwenk van hoed,
jas en laarzen ontdaan en hoort met een gelukkig gezicht het verhaal van je
wederwaardigheden, terwijl zij je verkleumde vingers in hare warme hand koestert.
Vrees je niet dat de hemel zal invallen vóór wij trouwen? Het schijnt mij een al te
groot geluk, ik kan haast niet gelooven dat wij het ooit smaken zullen.
Het maakt mij gelukkig dat je, ondanks je begrippen, toch graag nu en dan naar
de kerk gaat, al is het dan ook meer om een goede rede en verheffende gedachten
dan om een preek te hooren.
Verleden jaar om dezen tijd dacht ik weinig dat ik ooit zoo aan je schrijven, ooit
je vrouwtje worden zou en soms kan ik het nog niet gelooven. Had ik nu moesje nog,
Maurits! Hoe lief zou zij je gehad hebben!
Nu, mijne oogen vallen dicht, anders zou ik ongetwijfeld nog langer met je
babbelen. Slaap zacht, Maurits. Kon ik een geest of een engel zijn, ik zou je nu
bewaken tegen ieder onheil en je droomen influisteren van je meisje, dat weer zoo
ver van je is. Goeden nacht!
Betsy
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XXXII.
Het heerlijkste lot, dat ons op aarde kan ten deel vallen, is ongestoord
huiselijk geluk.
ELISABETH V. STAEGEMANN.
Uit de verlichte gang van een buitenverblijf kwam een vroolijk gezelschap en stapte
lachend en schertsend in een rijtuig, dat voor het hek wachtte. Een heer en dame, die
druk te zamen keuvelden, besloten de rij.
‘Ik vind het niets aardig van je, Clem. Je kamer is immers in orde en nog nooit
heb ik voor een logé zóó mijn best gedaan om haar lief en prettig te maken. Wat heb
ik aan al die kleine bezoekjes! Hoe lang zul je mij wel laten wachten?’
‘Maar Bets, je weet dat de eerste en voornaamste reden, waarom ik met Willem
en Dora naar Holland ben gekomen, het verlangen was jou weer te zien. Die wensch
is vervuld, want ik heb het genoegen gesmaakt je gelukkig en vroolijk weer te vinden,
niets meer gelijkende op het zwaarmoedige jonge meisje, dat ik verliet en dat mij
vertelde dat haar leven wel altijd zoo blijven zou, als het toen was. Ha, ha! weet je
't nog? De tweede drijfveer was een vrouw te vinden en daar je zelf zegt dat er geen
jonge meisjes op het dorp zijn, die je geschikt voor mij vindt, is dit liefelijke plekje
gronds, hoe het mij overigens ook aantrekt, niet de rechte plaats voor mij om mijne
tenten op te slaan. Ik beloof je evenwel stellig dat, zoodra ik een zusje voor je
gevonden heb, ik haar hier zal brengen en dan blijf ik zoolang bij je, als mijne vrouw
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en mijn verlof het maar toelaten. Daarenboven moet ik nog tal van oude kennissen
gaan opzoeken, die naar alle windstreken verspreid zijn. Verduiveld, wat zullen ze
opkijken, als ik daar kom aanrijden, hè?’
‘Ja, daar komt de aap uit de mouw,’ pruilde zij. ‘Wij kennen elkaar zoo wat. Maar
wat ik zeggen wilde: waag je niet te gauw of je zult nog een blauwtje loopen.’
Hij lachte aanstekelijk en zette een hooge borst. ‘Een knappe kerel, hè? Een aardige
vent. Een....’
Hier maakte zij een beweging, als wilde zij hem een oorveeg geven, maar hij
ontdook dien lachend en besteeg zijn paard, dat juist werd voorgebracht.
‘Dacht ik het niet! Wijfje, wijfje!’ en een knap man sloeg de jonge vrouw een
doek om en beknorde haar over hare onvoorzichtigheid.
‘Zit va wel in een hoekje en is moe wel ferm ingestopt?’ vroeg zij, in het rijtuig
ziende. ‘Dag, oom Frits! zeg aan Wim dat wij trotsch op hem zijn en dat wij verlangen
hem als een deftig aanstaand koopman in ons huis te ontvangen.’
Nu bukte zich een lief vrouwengelaat uit het portier ‘Dag, Bets! Komen jullie nu
ook gauw weer eens bij ons? Wij moeten nu maar veel van elkaar genieten.’
‘Zeker, Dora! Wij komen binnenkort. Heb je nu wel wat ulevellen voor je kleintjes
meegepakt?’
‘Ja, ik heb alles geplunderd, ha, ha!’
Vele groeten werden nog van weerszijden gewisseld; toen rolde het rijtuig weg.
De man sloeg zijn arm om de jonge vrouw heen, bracht haar terug in de kamer,
waar feest gevierd was, drukte haar neer op een gemakkelijke sofa en zag haar bezorgd
in het gelaat. ‘Ben je niet moe, kind?
‘Neen, ik ben gelukkig,’ antwoordde zij met stralenden blik en zij trok hem naast
zich neer en sloeg hare armen om zijn hals. ‘Tien jaar getrouwd,’ fluisterde zij. ‘Kun
je 't begrijpen, man? Kun je gelooven dat wij al zoo oud zijn?’
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‘Als ik jou aanzie, moet ik er wel aan twijfelen,’ antwoordde hij.
Zij glimlachte even. ‘En kun je gelooven dat wij elkaar nog zoo liefhebben?’
‘Ja,’ zeide hij op denzelfden toon, ‘wat mij betreft, behoef ik je maar aan te zien
om dat zeer verklaarbaar te vinden. Vrouwtje,’ vervolgde hij, plotseling ernstig, ‘ik
dank je voor het geluk, dat je mij deze tien jaren geschonken hebt.’
‘Stil toch, heb ik je niet oneindig meer te danken. Je liefde heeft mijn leven zoo
heerlijk gemaakt. In mijn stoutste droomen heb ik zooveel geluk niet durven
verwachten.’
‘Heb je mij nog even lief, als toen wij jonger waren?’
‘Het is zulk een geheel andere liefde,’ antwoordde zij na eenige oogenblikken
zwijgens, ‘niet meer zoo hartstochtelijk, maar rustig en diep. Men heeft aan ernstiger
zaken te denken, naarmate men ouder wordt, en kan dus elkaar niet meer iedere
gedachte wijden; maar wat ook veranderd is, als je binnenkomt, is het mij nog altijd
of er zonnestralen op mij vallen en of de kamer met liefelijkheid vervuld wordt.’
‘Dan ben ik tevreden,’ zeide hij met een glimlach.
Zij zwegen beiden. Haar hoofd rustte op zijn schouder; zijn armen waren om haar
heengeslagen.
‘Wat wordt Jan een aardige jongen,’ zeide zij eindelijk, ‘juist als Clem vroeger;
hij maakte van avond alles aan den gang. Oom Karel vertelde mij in het geheim dat
hij over een paar weken zijn admissie-examen te Leiden zal doen, waarmee hij tante
wil verrassen. Jammer dat zij zoo vroeg weg moesten; zij wonen ook zoo ver.’
‘Laten wij maar dankbaar zijn, dat wij zoo dicht bij va en moe wonen en tegelijk
zoo'n goede standplaats hebben. Wie had ooit kunnen denken dat het ons zóó goed
zou gaan! Misschien komt het doordat ik zulk een lief vrouwtje heb.’
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‘Zoek de reden maar zoo ver niet,’ wierp zij tegen. ‘Je weet wel aan wien het ligt.
Maar laat mij nu vrij, want ik moet alles nog wat opruimen. Foei, wat een drukte
was het! Zooveel menschen hebben wij nog nooit in ons salonnetje gehad.’
‘Neen, partijen geven is ons nog altijd een ongekende weelde en nu wij er ons aan
hebben schuldig gemaakt, wil je er mij dadelijk de wrange vruchten van laten plukken
door van mij weg te loopen om een paar schaaltjes in elkaar te zetten. Maar er komt
niets van in. De man is de baas.’
Zij lachte en gaf hem zijn zin.
‘Ik geloof dat wij vooral zoo gelukkig zijn geweest, Bets,’ zeide hij, hare krullen
gladstrijkende, ‘omdat wij nooit ons huiselijk leven aan de conversatie geofferd
hebben.’
‘Hoe heerlijk dat wij eenstemmig op dat punt dachten, man! Je hebt mij altijd
geholpen mijne idealen in alle opzichten te verwezenlijken.’
‘Ja, het was ook een moeilijke taak,’ lachte hij, ‘bij zulk een vrouwtje, zulk een
moedertje den avond door te brengen in plaats van uit te loopen of de kamer vol
menschen te hebben. In zooverre mijne betrekking het van mij eischt, moeten wij
het publiek wat te vriend houden, wijfje, maar overigens houd ik de deur van mijn
klein heiligdom liever op den grendel, ook zonder dat jij het mij vraagt. Mocht ieder
meisje, dat huwt en waarlijk haar man en kinderen gelukkig wil maken, toch begrijpen
dat er niets van haar gevergd wordt dan dat zij vrouw zij in den schoonsten zin van
het woord, een waarachtige vrouw en moeder.’
‘Zou va het mij nog wel ooit recht vergeven hebben dat ik niet muzikaal ben?’
vroeg zij na eenige minuten zwijgens. ‘Wat zeide hij er van in zijn toost?’
‘Om je de waarheid te zeggen heb ik er niet goed naar geluisterd, want ik meende
onzen jongen te hooren schreien en dat leidde mijne aandacht af.’

Johanna van Woude, Hare roeping getrouw

340
‘Hoe dikwijls hoor je dat wel in je verbeelding, dwaas moedertje! Gelukkig kan ik
je precies vaders woorden herhalen: “Als ik mij vroeger een schoondochter
voorstelde,” zeide hij, “was zij steeds omstraald door een glans van muzikaal talent.
Ik vergat toen echter dat talenten niet de schoonste gaven zijn, die een vrouw mede
ten huwelijk brengt. De wil, een goede huisvrouw, een goede moeder te zijn, gaat
boven alle talenten en al het goud der wereld.” Ik heb die woorden onthouden, mijn
vrouwtje, want zij maken mij trotsch en rijk.’
EINDE.
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