● In haar archief bevindt zich een schriftje met Eén uit velen, een verhaal dat Aletta Jacobs in
1892 schreef over hoe het veel van haar patiëntes verging: ongewenst zwanger, ziekte,
armoede.

Eén uit velen
“Dokter, kunt u mij niet geven dat ik een beetje aansterk?”Met deze vraag trad
schoorvoetend een bleek, holoogig vrouwtje binnen.
“Dat zal wel gaan Juffrouw, komt u maar eens hier en gaat zitten.”
Schuchter, angstig, sloeg zij even de groote oogen uit het diep neergebogen hoofd
op. Het was alsof zij zich met één blik wilde overtuigen met wie zij te doen had, of zij
vertrouwen kon op medegevoel, of dat zij zich moest voorbereiden op een
verachtende veroordeeling.
Geen woord kwam meer over hare lippen; zij had blijkbaar zich zelf in moed
overtroffen met de paar eerste woorden hoorbaar te uiten.
“Zijt gij ziek geweest, Juffrouw? Gij ziet zoo bleek?
Weder een snelle opwaartsche blik, -dieper boog het hoofd voorover, -een paar
zenuwachtige schokjes van het bovenlijf, -en een weldadige tranenvloed gaf
ontspanning aan het ingehouden angstgevoel.
“Ik ben alleen maar zoo vreeselijk zwak; -ik kan niets meer doen; -dadelijk ben
ik moei; -en ik moet werken;”-werd al snikkende geuit.
“Wat is uw werkkring? Waarmede verdient gij de kost?”
In plaats van te antwoorden werd nu de zakdoek met beide handen voor de
oogen gedrukt, zenuwachtiger werd het schokken van het bovenlijf en nauwelijks
hoorbaar werd krampachtig geuit, “O-god-ik-kan-het-niet-zeggen!”
De tijd was gekomen om krachtig tusschen beide te treden: “Kom, kom,
Juffrouw, u kunt gerust alles mededeelen; hoe kan ik u helpen, als u mij niet eerlijk
alles vertelt? Gij zijt toch hier gekomen met het plan mij alles te zeggen, niet waar?
Wil ik het u gemakkelijk maken en u eenige vragen stellen?”
Een bevestigend hoofdknikje was het eenig antwoord.
“Zijt gij gehuwd? – Neen? – Woont gij dan nog bij uwe ouders?”

Op het weder “neen”schudden, pakte ik haar hand en vervolgde eenigszins
gebiedend: “Nu uwe zakdoek weg, -kijk mij eens goed aan, -ik doorzie reeds uw
toestand, - wees gerust ik zal u niet veroordelen. Gij hebt een kindje, niet waar?”
En zonder te wachten op hare bevestiging, vroeg ik verder, “hoe oud is het reeds?”
“Vier jaar; het is een lief meisje, maar het is óók zo zwak.”
Het ijs was gebroken en in één adem ging zij door, “ik kan er ook niet meer de
kost voor verdienen; ik ben te zwak om de trappen te doen bij de buurvrouwen en de
vrouwen in de straat en te wasschen en te strijken. Ik krijg nog een rijksdaalder in de
week, maar die houdt nu ook gauw op en dan heb ik heelemaal niets. Het kind krijgt
nog wel eens een hapje eten van de buurvrouw, maar ik”…….en weder begon de
tranenvloed.
“Draagt de vader van uw dochtertje niets bij tot haar opvoeding?”
“Hij gaf mij al dien tijd een rijksdaalder in de week, maar hij kan het op den
duur niet volhouden, zegt hij. Hij zegt als ik een betrekking zoek en het kind
uitbesteed, dan kan ik er best zelf voor zorgen; maar ik kan van Liessie niet af.”
Wat deedt gij vóór uwe bevalling?”
Haar vertrouwen was gewonnen en goedig vroeg zij, “houd ik u niet te lang op,
als ik u alles van mij vertel?”
Het onsamenhangende verhaal, door mijne vragen nu en dan onderbroken,
houdt een brok levensgeschiedenis in, die ik hier in korte trekken zal pogen weer te
geven.
Zij was de dochter van de onderwijzer te…(een dorp in Gelderland). Haar moeder
was bijna altijd ziek. Er waren 7 kinderen. Marie, de oudste, was reeds met 12 jaar
van school genomen om moeder behulpzaam te zijn. Zij deed zoowat alles in huis.
Jan, de oudste brôer ging naar de burgerschool, hij moest leeraar worden. Anna had
ook zoo graag wat geleerd, maar vader vond dat het haar plicht was Marie te helpen
in de huishouding, want Moeder werd steeds zwakker en Marie stond hoe langer hoe
meer voor alles alleen. Met 14 jaar verliet zij de school en moest het huiswerk
mededoen. Marie en Anna konden het samen niet vinden. Marie kon niet dulden dat
Anna haar werk deed en telkens, na een ruzie, zeide zij tot vader, “laat Anna toch
haar zin doen, laat haar toch een betrekking zoeken, ik kan het werk veel beter
alleen af.”
Zoo was Anna eindelijk 18 jaar geworden. Jan was student en twee jongere
broertjes gingen nu ook naar de burgerschool. Thuis moest men zich steeds meer
bekrimpen, voor Marie en Anna kon er bijna nooit meer een nieuw stuk kleeren af.
Haar vader had zijn hoofd vol zorgen; hij gaf eindelijk toe dat Anna een betrekking
mocht zoeken, dan was er ten minste één minder in de kost. Daarenboven was nu
een van de jongere meisjes 12 jaar geworden, die kon nu van school en Marie
helpen.
Den geheelen winter werden alle advertentien in het Nieuws van den Dag
nageplozen, op alles wat een beetje geschikt leek, schreef Anna. Dan was het eens
op een aanvraag voor kinderjuffrouw, dan om de vrouw des huizes in het huishouden
te helpen, dan voor winkeljuffrouw in een kleine stad. Vader zou haar het liefst
geplaatst zien op een pastorie om in het huishouden behulpzaam te zijn, want hij
was bang, erg bang voor de verleiding van een groote stad. Zij mocht nooit op een
advertentie schrijven voor een betrekking in een groote stad, terwijl toch Amsterdam
haar het meest aantrok.
Eindelijk, nadat zij weder een brief geschreven had op de advertentie, “wordt
gevraagd in een manufactuurwinkel in een klein provinciestadje een juffrouw, die
genegen is de vrouw des huizes tevens van dienst te zijn”, kwam er een antwoord,

het eerste antwoord dat zij op al haar aanbiedingen ontving. Het was bij
jonggehuwde menschen, die de zaak alleen dreven en geen meid hielden. Nu moest
de juffrouw bevallen en was er daarom hulp noodig.
Onmiddellijk schreef haar vader naar den onderwijzer van de stad om
inlichtingen omtrent de menschen waar Anna zou komen en de dorpspredikant
schreef naar den dominee van daar. Alle inlichtingen waren zeer gunstig. Anna
mocht dus gaan.
Eten, drinken, bewassching, alles vrij, en dan nog f 40.00 salaris, -zij was de
wereld te rijk.
Met de beste voornemens bezield ging zij naar haar betrekking. Geen angst,
geen berouw over de gedane stap, niets dan nieuwsgierigheid hoe het er in dat
vreemde stadje zou uitzien, hoe de menschen zouden zijn, hoe ze haar zouden
vinden, hoeveel zij van de f 40.00 wel zou kunnen overhouden, bezielden haar
gedurende de reis, die zij voor het eerst van haar leven en alleen deed. Vader had
gezorgd dat zij in een coupé 3e klasse “vrouwen” te zitten kwam en den conducteur
verzocht een oogje op haar te willen houden, opdat zij niet aan het verkeerde station
uitstapte.
Natuurlijk moest zij onmiddellijk schrijven of zij goed overgekomen was en hoe
zij de menschen vond.
Mijnheer stond bij aankomst van den trein op het perron en liep regelrecht
naar Anna toe, toen zij uit den trein stapte. Zij was de eenige vreemde, al de ander
aangekomenen kende hij, ’t was dus niet moeilijk haar te vinden. Hij was een
onooglijk burger mannetje, met een goedig gezicht. Al haar bagage had Anna bij zich
in een viertal groote en kleine pakjes. Gedienstig ontlastte hij haar van de twee
kleinste pakken. Het was niet ver, zeide hij, zij konden de bagage best dragen.
Haar nieuwe meesteres ontving haar hartelijk. Zij hoopte dat zij het saâm
zouden kunnen vinden en Anna spoedig zou leeren met de klanten om te gaan. Zij
bracht Anna direkt naar haar kamertje, een afgesloten ruimtetje op den zolder; voor
de nieuwe Juffrouw expres in orde gemaakt. Een ijzeren ledikant, een ijzeren
waschtafeltje en een stoel, eenige in de muur geslagen hangknoppen vormden het
ameublement.
Spoedig was Anna in haar nieuwe omgeving gewend. Zij werd in de ware zin
des woords, de huisgenoote. Men had voor haar geen geheimen; zij hield van de
juffrouw zoo goed als van mijnheer; en zij deed in alles haar best.
Toen het kindje er was liet de juffrouw langzamerhand de winkel geheel aan
Anna over en bemoeide zij zich meer met het kind en de huishouding. Mijnheer ging
twee keer in de week voor de zaak naar Amsterdam; die dagen rustte de winkel
geheel alleen op Anna.
Nadat zij ruim een jaar in haar betrekking was, ging de juffrouw met het kindje
voor 4 dagen naar hare moeder in den Haag.”Anna was zoo vertrouwd, men kon
gerust alles aan haar overlaten.”
Opgewekt en vroolijk kwam Mijnheer terug van den trein, waar hij vrouw en
kind gebracht had. Hij had iets in zijn doen wat Anna onaangenaam aandeed.
s’Middags (AK: ipv ‘s) aan tafel haalde hij een paar groote sinaasappels uit zijn
zakken. “Wij moeten toch ook wat extraas hebben, mijn vrouw heeft ook pleizier.”Hij, anders zoo stil, had nu telkens een gezochte aardigheid en daarbij keek hij Anna
soms zoo vreemd aan, dat zij voelbaar een kleur kreeg. Anna wist niet hoe gauw zij
na tafel zou opstaan en lang rekte zij de werkzaamheden in de keuken om maar lang
achter te kunnen blijven.

Nauwelijks was het tien uur of zij wende (AK: dit staat er) hoofdpijn voor en
ging haastig naar haar kamertje, dat zij voor het eerst, na al den tijd dat zij daar was,
grendelde. Wat was het dat haar zoo zenuwachtig maakte, waarvoor was zij eigenlijk
bang? Zij wist het zelf niet. Toch schreef zij dienzelfden avond een opgewonden brief
aan haar Vader om toestemming te vragen, een andere betrekking te mogen zoeken.
Maar den volgenden morgen vond zij zichzelf dwaas en kinderachtig, zoodat zij de
brief aan haar Vader verscheurde. Zij had Mijnheer eigenlijk wel meer zoo gezien; zij
vond hem dan ook onuitstaanbaar; maar zijn aardigheden, zijn leelijke oogen troffen
dan zijne vrouw. Die lachte er om; waarom werd zij er zoo bang van?
Vlug kleedde zij zich aan en toen Mijnheer op kwam, had zij de boel reeds
schoon en stond het ontbijt klaar. Zij (hij?) was opgewekt als altijd en merkte eerst
niets bijzonders. Mijnheer was misschien wat hartelijker dan anders, maar zij waren
ook alleen tehuis en het was mogelijk dat hij bang was dat Anna het erg stil zou
hebben als hij straks naar Amsterdam ging. Hij kwam een trein vroeger tehuis dan
gewoonlijk en had een kleinigheid voor Anna medegebracht. Weder dat vreemd
kijken, dat raar doen tegen haar. Als hij gelegenheid vond haar hand te kunnen
raken, dan verzuimde hij het niet.
O, wat was zij blijde toen de vier dagen om waren en de Juffrouw terug kwam.
Zij had moeite tranen van blijdschap te bedwingen. Nu zou zij zich wel weder op haar
gemak gevoelen. Zij was onmiddellijk op een ander voet met mijnheer. Zij durfde
weder gewoon vriendelijk tegen hem zijn en zij dacht dat eigenlijk alles verbeelding
was geweest. Toen zij s’avonds (AK: ipv ‘s) in bed lag en nog eens overdacht wat zij
in die dagen doorleefd had, geloofde zij werkelijk dat een vreemde angst haar
bezield had, die meer in haarzelf dan in de houding van mijnheer zijn oorsprong
vond.
Maar spoedig bemerkte zij dat er toch iets tusschen haar en haar patroon
veranderd was. Hij was dan eens buitengewoon vriendelijk, dan weder kortaf en
prikkelbaar tegen haar, en er bestond een groot verschil in de wijze waarop hij haar
behandelde wanneer zij alleen waren en wanneer zijne vrouw er bij was. Vroeger
was Anna de gelijke, de huisgenoote; opeens werd zij nu, als zij met mijnheer alleen
was, hemelhoog door hem verheven, doch in tegenwoordigheid van zijne vrouw
soms onredelijk vernederd.
Herhaaldelijk schreef zij haar Vader om haar toch toe te staan een andere
betrekking te zoeken. Zij wist, zij voelde dat zij weg moest, maar zij kon nooit een
gegronde reden vinden om haar Vader te overtuigen dat het noodig was, dat zij hare
betrkking verliet. Zij kon niet uiten wat zij gevoelde, wat zij vreesde. Zij gaf haar
Vader dan ook voor reden op dat zij in een groote stad veel hooger salaris zou
krijgen; dat zij in haar tegenwoordige betrekking niets leerde, omdat het altijd
dezelfde klanten en dezelfde koopwaren waren; ook dat zij met de Juffrouw niet meer
zoo goed harmonieerde en de verhouding tusschen hen niet meer was als in het
begin. Niets baatte. Telkens antwoordde haar Vader dat zij zorgen moest in haar
betrekking te blijven, dat hij nooit toestemming zou geven om naar Amsterdam of den
Haag te gaan, en dat haar patroon haar later ook wel eenige verhooging van ssalaris
zou geven.
Maanden verliepen op die wijze. Het werd Anna telkens duidelijker dat zij weg
moest, vooral ook omdat zij zich bewust werd dat de vleierijen van Mijnheer haar niet
steeds onverschillig lieten. Nu en dan voelde zij zich er werkelijk door gestreeld en
het begon haar te hinderen als mijnheer en juffrouw in haar tegenwoordigheid lief
tegen elkander waren.

Op zekeren dag had de reiziger met wintergoederen zijn voorraad uitgepakt;
Anna bewonderde even een donker rood flanellen blouse, onmiddellijk kocht
mijnheer die en zoodra de reiziger vertrokken was, ontving zij hem cadeau. “O, het
had niets te betekenen, Anna had reeds lang een extraatje verdiend en hij was wat
blijde te weten dat deze blouse in haar smaak viel.” Maar nauwelijks kwam de
Juffrouw in den winkel of Mijnheer begon: “Zie eens vrouw, wat mooi flanellen blouse
heeft Anna van de Bruijn gekregen; nu hij mocht haar wel eens wat geven, ik heb
een goede bestelling gedaan, maar ’t is toch aardig, vindt (AK: ipv vind) je niet?”
Anna wist niet wat te zeggen; moest zij voor de waarheid uitkomen en
ongenoegen brengen tusschen man en vrouw; of moest zij zich stil houden en later
haar patroon dien schandelijken leugen verwijten? Maar daartoe kreeg zij de
gelegenheid niet. Dienzelfden dag vertelde de Juffrouw dat zij nog eens van vrijdag
tot maandag naar den Haag ging, vóór dat de winter heelemaal aangebroken zou
zijn. Haar man had er niets tegen en zij vond dat Anna zich de vorige keer zoo goed
gered had, dat zij gerust nog eens weder een paar dagen van huis kon gaan.
Wat moest Anna doen? Zou zij alles zeggen en haar Juffrouw bidden niet te
gaan? Maar zij had geen een bewijs voor haar angst! Mijnheer zou zeggen dat zij
zich wat inbeeldde en het gevolg zou zijn, dat zij haar ontslag kreeg. Zij kon op de
blouse wijzen, maar dien had zij geaccepteerd en toonde zich daarmede schuldig. Zij
zeide niets. Zij nam zich voor, moedig te strijden, indien er werkelijk reden voor haar
angst bestond.
Onwillekeurig begon zij elke handeling van Mijnheer te ontleden en trachtte er
iets in te ontdekken, waarvoor zij op haar hoede moest zijn. Maar zij bespeurde niets.
Integendeel, zij vond Mijnheer heel lief; zij stemde geheel met hem in dat het van
zijne vrouw erg zelfzuchtig was voor de 2e maal in één jaar naar haar familie te gaan.
Zij tweeën bleven voor de drukte zitten, de Juffrouw trok er met het kind uit.
Anna vond het ook heel natuurlijk dat Mijnheer telkens haar hand drukte en
zeide gelukkig te zijn dat zij ten minste tehuis was; aan trouwe zorg zou het hem nu
niet ontbreken; het viel hem alleen af dat zijn vrouw lust had uit te gaan en genieten
kon, zonder hem. Anna begon medelijden met Mijnheer te krijgen en beloofde, op
zijn dringend vragen, lief en goed voor hem te zijn. O, hij had zoo’n behoefte aan
oprechte liefde! Voor zijn vrouw was tegenwoordig het kind alles, hij ontving slechts
weinig hartelijkheid.
In die vier dagen, met hun beiden alleen, werd de grond gelegd, waarop
Anna’s ongeluk gebouwd zou worden. Wij, ouderen in jaren en ondervinding, weten
heel goed wat Anna had weten te doen; dat zij alles had moeten zeggen, of schrijven
aan haar ouders, dat zij weg had moeten gaan. Wij bedenken echter niet dat Anna
20 jaar was; dat zij har gevoel niet zuiver wist te ontleden, zij had er slechts een vage
voorstelling van; dat zij door te spreken man en vrouw van elkander verwijderen zou;
dat zij dacht tegen het gevaar, dat zij onbewust voelde, bestand te zijn; dat zij met
weg te gaan, zonder betrekking stond en weder haar ouders tot last werd; dat zij
haar bekrompen vader niet overtuigen kon van de gegrondheid van haar angst en
haar van hen een berisping wachtte als zij tehuis kwam; en tenslotte dat een 20 j.
meisje op den duur niet ongevoelig blijft voor de aanhoudende vleierijen en
liefkoozingen van een man, die zij als haar superieur had leeren beschouwen.
De gevolgen bleven niet uit. Anna werd zwanger. Nog eenige maanden kon zij
har nieuwe toestand voor de Juffrouw en de klanten verbergen, maar langzamerhand
begon het voor de reputatie van Mijnheer gevaarlijk te worden Anna langer onder
dak te houden. Het heele stadje wist dat zijne vrouw op reis was geweest en Anna
ging nooit anders uit dan zondag morgens naar de kerk of s’middags (sic) een eindje

wandelen. Dat was haar eenige ontspanning. Bemerkte men dat zij zwanger was,
dan was de schuldige niet ver te zoeken.
Op een zijner reizen naar Amsterdam kwam hij aldaar met een arme weduwe,
in een der buitenwijken, overeen dat zij Anna voor f3.00 in de week kost en inwoning
zou verleenen tot den dag harer bevalling; dat zij daarna f4.00 zou ontvangen,
zoolang Anna met haar kind bij haar zou moeten blijven. Ook werd haar beloofd dat
zij misschien later het kind tegen vergoeding kon grootbrengen.
Nu moest nog een reden gezocht worden, waarom Anna haar betrekking zoo
eensklaps zou verlaten. Zij kwamen samen overeen dat Anna verhooging van salaris
zou vragen, wat natuurlijk geweigerd zou worden. Die weigering zou een gegronde
reden opleveren tot een kleine twist, waardoor Anna gelegenheid kreeg haar
betrekking op te zeggen. Zoo geschiedde. Mijnheer had daarbij de gelegenheid, die
hij met beide handen aangreep, om zijn vrouw, die reeds eenige keeren blijk had
gegeven dat de verhouding van Anna en haar man haar verdacht voorkwam, op dat
punt volkomen gerust te stellen. Meer dan voor Anna’s positie noodig en wenschelijk
was verweet hij Anna allerlei ware en gefingeerde tekortkomingen en eindigde met
haar te zeggen, dat zij met 14 dagen vertrekken kon.
Zijn positie, tegenover zijn vrouw en tegenover zijn klanten, was thans gered;
Anna’s naam was alleen totaal bedorven. In 14 dagen tijd kon haar patroon best een
plaatsvervangster vinden. Zij was de eenige dupe. De klanten hoorden vreemd van
Anna’s vertrek op; niemand had gedacht dat Anna zoo’n kat, zoo’n heks was! Dat
stille, bedaarde juffertje was dus niet te vertrouwen! Hoe had de juffrouw haar nog
alleen in huis gelaten; goed dat Mijnheer een fatsoenlijk man was, anders…van zulk
soort kan men alles verwachten, die hebben de streken achter de mouw. Eer nog de
14 dagen verstreken waren, meende haar Juffrouw en meenden de klanten, die
elkander in lange kletspraatjes hoe langer hoe meer opwonden, inderdaad, dat Anna
eigenlijk alle denkbare gebreken bezat en dat haar patroon en patrones engelen van
geduld voor haar waren geweest. Die laatste 14 dagen liet men Anna heel weinig in
de winkel helpen, zij moest maar voor het huiswerk zorgen. Daardoor hoorde zij niet
hoe haar naam bezoedeld, haar persoon vernederd werd. Onduldbaar was haar
bestaan in die laatste dagen. Een vijandige houding nam men tegenover haar aan.
De Juffrouw was innerlijk boos omdat alles zoo geloopen was, want zij wist zeer
goed dat zij zoo’n goede, en goedkoope en gewillige werkkracht niet gemakkelijk
terug kreeg.
De 14 dagen kropen om, maar er kwam toch een einde aan. Nu was Anna in
Amsterdam, waar zij zich altijd gewenscht had. Een armoedig boven-achterkamertje,
in een der buitenwijken, deelde zij met een weduwe en twee kinderen. Beschaamd
over haar toestand, verliet zij zelden of ooit de woning. Dag aan dag zat zij op de
vuile daken van de omliggende huizen te kijken, in afwachting van het groote
moment, waarin zij moeder zou worden.
Nu was zij “slecht”. Als zij er nog niet van overtuigd was, dan kon zij het lezen
uit de blikken der trapbewoners, het vernemen uit de achter haar rug gefluisterde
woorden, het voelen uit de aanmatigende toon der vrouw, bij wie zij gehuisvest was.
“Als zij toch dien weg had opgewild, waarom het dan niet aangelegd met een rijke
vent, dan kon zij ten minste behoorlijk betalen; als alles achter den rug was, moest zij
dien kalen boer laten loopen; een meissie als zij kon hier wel wat anders vinden.”
“O, god, hoe kon zij die menschen duidelijk maken dat zij niet slecht was; dat
zij het niet gewild, niet gezocht had; dat zij later weer een betrekking wilde zoeken;
dat zij walgde van hunne veronderstellingen.”

Meer dan ooit gevoelde zij behoefte aan een opwekkend woord, een
medevoelende ziel. Kon zij haar moeder maar eenmaal zien, haar alles vertellen. Die
zou haar begrijpen, haar niet voor slecht houden. Maar achter het beeld van haar
moeder rees steeds, als een schaduw, het strenge, koude beeld van haar vader.
Eén, twee keer waagde zij het haar ouders alles op te biechten en om vergeving te
smeken. Geen antwoord volgde. Nogmaals schreef zij en bad haar moeder om één
enkel woord van vergiffenis, één enkele syllab, waaruit zij zou mogen opmaken dat
er nog iemand was die in haar geloofde.
Men bleef doof in het ouderlijk huis.
Vroeger dan verwacht was beviel Anna van een zwak kind. Met krankzinnige
hartstocht klemde zij het in haar armen, drukte het aan haar borst; op dit, háár kind,
háár uitsluitend eigendom, werd al de liefde, al de passie van haar jong, onvoldaan
gemoed uitgestort.
Had zij al die weken in de donkere achterkamer niet kunnen denken, geen
licht gezien in de toekomst, niet geweten hoe het verder zou moeten gaan, op het
oogenblik waarin men haar het kind in de armen legde werd het op eens helder voor
haar geest.
Thans wist zij wat haar te doen stond. Zoodra zij het bed verlaten kon zou zij
omzien naar een geschikt huis voor haar Lise, -Lise heette ook haar moeder,- want in
dit armoedig verblijf, waar zij zoo vele benauwde uren gesleten had, mocht haar kind
niet blijven. Zij zou een betrekking zoeken, alles voor Lise zelf betalen, en elk vrij uur
bij haar zijn. Geen werkkring zou haar te zwaar, geen arbeid te min zijn, als zij er
maar genoeg mede verdiende om voor Lise te kunnen zorgen.
Hoe weinig kende dat volwassen kind de wereld. Waar zou zij een betrekking
vinden die genoeg opleverde om in beider onderhoud te voorzien?
Gemeente- en staatsbetrekkingen staan immers, wanneer het vrouwen betreft, alleen
voor zedelijke menschen open en een ongehuwde moeder wordt als een onzedelijke
vrouw aangemerkt. Particulieren nemen bij voorkeur geen meisje met een kind, en
wanneer zij het doen dan alleen op aanbeveling van betrouwbare personen. Wie
kende Anna, wie zou haar aanbevelen? Tot wie zou zij zich kunnen wenden om
steun, om voorspraak?
Anna scheen ook niet te weten dat vrouwenarbeid, vooral het zware en min
aanzienlijke, niet betaald wordt, zoodat men daarvan kan leven, nog minder een kind
van kan onderhouden.
Het werk der mannen moet betaald worden dat zij daarvan een vrouw en veel
of weinig kinderen kunnen onderhouden; zij moeten een gezin kunnen vormen! Dat
eischt de sociale rechtvaardigheid! Maar het werk der vrouwen?! De vrouwen hebben
minder behoeften dan de mannen, wordt steeds door mannen beweerd. Zij kunnen
immers bij een familielid inwonen, eigen kleederen maken, en vor behoefte aan
ontspanning zijn altijd mannen te vinden die het gaarne betalen willen!
Anna behoefde echter vooreerst geen werk te maken van een werkkring. Haar
kraambed werd een langdurig ziekbed. Gedurende acht maanden kon zij het bed niet
verlaten en eerst daarna begon zij eerst langzaam te herstellen. In dien langen,
bangen tijd had zij zich echter zoo aan haar kind gehecht, dat zij onder geen beding
een betrekking zou aanvaarden, waarbij zij van Lise gescheiden moest zijn.
Haar vroeger patroon kwam haar elke week opzoeken en de door haar
gemaakte onkosten betalen. Reeds lang gingen deze uitgaven zijne financieel
krachten te boven, hij drong er daarom steeds krachtiger op aan dat Anna het kind
zou uitbesteden en een betrekking zoeken. Hij zou een zeer gunstig getuigschrift

geven en daarmede zou Anna in Amsterdam in een der vele winkels wel een
betrekking vinden.
Eenige keeren beproefde Anna het, doch te vergeefs. Dat zwakke, bleeke,
onooglijke meisje was achter de toonbank geen aanbeveling. Dagelijks boden er zich
tientallen aan die beter waren dan zij.
Anna verhuisde toen met haar kind naar een bovenste achterkamertje, in een
der vele straten van de buitenwijk waar zij reeds zoo lang had doorgebracht. Zij zou
eens probeeren of zij niet door handenarbeid in beider onderhoud zou kunnen
voorzien. In alle winkels van gemaakte onderkleederen bood zij zich voor naaiwerk
aan en nu en dan kreeg zij werkelijk wat werk mede en kon dan enkele weken dag
en nacht zitten naaien voor een paar gulden. Ook mocht zij voor sommige
buurvrouwen des zaterdags de trap doen en kreeg zij wat wasch- en strijkwerk,
waarmede zij ook enkele stuivers verdiende. De vader van haar kind zou haar
voorloopig f2.50 wekelijks geven, die hij haar trouw zelf kwam brengen, maar
waarvoor Anna steeds met haar lichaam moest boeten. Zij walgde thans van dien
man, maar hij was haar eenige steun, meende zij. Op het geld dat zij met eerlijke
arbeid verdiende kon zij nooit vast rekenen, de eene week was het wat, de andere
week weer zoo goed als niets en zonder de rijksdaalder zou zij en haar kind reeds
lang verhongerd zijn.
Zij sukkelde van de eene week tot de andere voort, altijd hopende dat er nog
eens uitkomst zou komen, maar nu haar ook de f2.50 opgezegd was, liet zij alle hoop
varen. Herhaaldelijk hadden vrouwen uit de buurt haar geraden eens naar mij te
gaan, maar daarvoor ontbrak haar de moed. Wat zou zij zeggen, hoe zou zij het
moeten aanleggen, om niet aangezien te worden voor een van die vrouwen, die zij
zelf steeds zoo sterk veroordeeld had. Zoo’n geheel onbekende zou haar immers
niet gelooven. Wat zou die voor haar kunnen doen? En wanneer ook eenige hulp
aangeboden werd om werk voor haar te zoeken, dan zou het toch wel neerkomen
dat zij van Liessie af moest, en dat-nooit!
Toen echter haar krachten gaandeweg minder werden en zij geen andere
uitkomst meer zag, pakte zij haar moed samen en deed de voor haar zoo zware stap.
_____________
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