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1. De brief uit het buitenland

In de vrolĳke eetkamer zaten de heer en mevrouw Van 
Kempen met hun enige dochtertje Phientje, een aardig 
meisje, aan het ontbĳt.
Maar vandaag was er niet, zoals anders, een opgewekt 
gesprek, want er was een brief gekomen (van oom Jan uit 
Nederlands-Indië, dacht Phientje), die mĳnheers aandacht 
geheel in beslag nam. Hĳ las en herlas de dicht beschreven 
vellen en vergat haast zĳn boterham.
“Kom man,” verbrak mevrouw plotseling de stilte, “laat 
eens horen wat er in die brief staat, Je kĳkt niet op of om.”
Als antwoord reikte mĳnheer haar die brief aan en al 
lezende kwam er ook op mevrouws gezicht een zorgvolle 
en medelĳdende uitdrukking.
“Och Hugo, wat stumperig,” zei ze meewarig. “Wat is er 
toch een verdriet op de wereld.” En ze zuchtte. 
Phientje was nieuwsgierig. O, ze was zo nieuwsgierig naar 
die brief, maar ze durfde niets te vragen want haar ouders 
keken zo ernstig.
Tot haar grote spĳt was het ook al tĳd om naar school te 
gaan, dus stond ze maar op en haalde haar tas tevoorschĳn. 
Ze kuste haar ouders goedendag en wipte de deur uit, 
gevolgd door haar moeder, die haar in de gang met haar 
mantel hielp.
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Was er nog een kansje om te vragen... Maar nee, moes zei 
niets en flap, sloeg de voordeur dicht...
“Wat vind je ervan, vrouwtje?” vroeg mĳnheer, toen 
mevrouw weer binnenkwam en hĳ keek haar vol 
verwachting aan.
“Dat weet je wel, Hugo,” antwoordde mevrouw met een 
glimlach. Ik denk dat we allebei hetzelfde denken en dat 
is dat we zo gauw mogelĳk moeten schrĳven dat ons huis 
voor het arme kind openstaat. Is het niet zo, man?”
“Precies, dat was mĳn eerste gedachte. Maar,” ging hĳ 
nadenkend voort, “het is wel een heel ding, geloof je niet? 
Zo’n meisje, dat je helemaal niet kent en dat zo’n moeilĳk 
humeurtje moet hebben…”
“Natuurlĳk, natuurlĳk,” gaf mevrouw haastig toe. “Maar o, 
Hugo, dat arme kind… Nee, ik vind dat we onmiddellĳk 
moeten schrĳven. Het zal ook een grote rust voor je broer 
en Lize zĳn.”
De kwestie die Phientje’s ouders zo bezighield, werd nog 
een poos besproken, tot mĳnheer naar kantoor moest, 
maar het kwam erop neer dat er diezelfde avond nog naar 
Nederlands-Indië geschreven zou worden.
 


