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KENNISMAKING IN ONGEWONE HOUDING.

„Klits, klats-klits, klats, klats, klats en klats!"
Het waren de laatste, met bijzondere zorg en buitengewone kracht toegebrachte van driehonderd wel getelde en
met toewijding gegeven klappen op een paar flinke ronde
jonge gezonde veerkrachtige stevige billen.
Die billen vormden het achterdeel van een overigens teer,
fijngebouwd, schoon niet mager dametje, een lief poppetje,
met kleine blanke verzorgde handjes en lieve voetjes, een
kinderlijk onschuldig snoetje in weerwil van de zes en twintig
lentes, die het al had gezien, een blond blauwoogig deerntje,
klein en tenger met dun middeltje en alleen, maar dan ook
flink ontwikkeld in het belangwekkende lichaamsdeel, dat
dadelijk onder het middel komt: prachtbillen met elk een
gestig kuiltje er boven, heerlijke heupen,' thans bedekt
door het witzijden kostbare broekje, dat zijn gewone plaats
moest afstaan om de kastijding naar den aard te doers plaats
grijpen, de knietjes weer even fijn als al wat boven het
middel kwam en als de mooie beentjes en de aardige vrouwelijke, hoewel niet dikke kuitjes. Het lieve zachte gezichtje
met vochtige oogjes, schier onhoorbaar weenend was naar
den grond gekeerd. Immers het arme slachtoffertje lag op
de klassieke wijze, waarop sedert vele geslachten de kinderlijke kastijding in ontvangst wordt genomen: behoorlijk
over de knie. Over een knie, zooals het 66k behoort. En
waarlijk, het juffertje liep geen gevaar, het kleine lichaampje
in te scherpen hoek te moeten brengen, want het was een
stevige, breede, machtige knie of Hever heup van een imposante, kloeke, ruim veertigjarige vrouw, in veel opzichten
de tegenstelling van de door haar bestrafte: even donker
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en hoog en streng en voornaam als de straffende, even
blond en Leer en lieflijk en kinderlijk de gestrafte, maar toch
beidcat voornaam, beiden bekoorlijk en, aangenomen, dat dit
drama (of deze klucht?) moesf worden opgevoerd, beiden
volmaakt in haar rol.
Driehonderd klappen waren toegezegd en driehonderd
waren netjes gegeven en ontvangen, elke slag, die niet goed
doel trof, die niet helder genoeg klonk en daardoor verdacht
werd, niet op de juiste plaats te zijn aangeland, was door
een beteren vervangen, die niet meetelde, elke twijfel over
het aantal ontvangen klappen tusschen de beide tellende
vrouwen, de zittende en de liggende, werd beslist ten nadeele van de liggende en daar de zittende nog al precies was
in de eischen, waaraan aan flinke klay op de bitten moest
voldoen en er vaak verschil was over het aantal reeds gegeven klappen, mag men veilig aannemen, dat er nog wel
een vijf en twintig boven het beloofde aantal waren gegeven.
En dan ...... wat eraan was voorafgegaan! Maar Ararover
hooren we meer spreken. Spreken wij eerst over de driehonderd, die zonder twijfel gegeven waren en goed waren
aangekomen.
Zij waren ruim voldoende geweest om de lelieblanke
billetjes van het bekoorlijke vrouwtje intens diep rood te
kleuren, nadat ze eerst rose waren geweest, vervolgens
rood, daarna donker rood en toen al donkerder en donkerder
waren geworden, terwijl zij, die . daarvan de oorzaak was,
met belangstelling en aandacht en niet zonder verlustiging
had waargenomen, hoe veel tinten er nog zijn in donkerrood
en hoe dikwijls de zoo ijverig door haar bewerkte bitten nog
van kleur verwisselden nadat zij gemeend had, dat de grens
van de roodheid was bereikt. Die ontdekking was een der
prikkels voor haar, de opgenomen taak met grooten ijver en
zoo onberispelijk mogelijk ten einde te brengen. Elke klap
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moest zijn werk doen en werd zoo krachtig mogelijk en
steeds op de juiste plaats, het gevuldste deel van de stevige
billen, aangebracht en gaarne had ze vain elke klap afzonderlijk eenige uitwerking gezien op de algerneene kleur van
het zoo goed bewerkte terrein. Toen eindelijk de driehonderd
klappen met de bovenaangeduide ap- en dependentie waxen
gegeven, de laatste tien of vijftien met zeer bijzonderen
nadruk, als om het werk te bekronen en er luide bij was
geteld: acht en negentig, negen en negentig en toen bijna
juichend „driehonderd", toen er dus geen reden, geen voorwendsel meer was om de kastijding voort te zetten, kon de
kastijdende toch niet scheiden van het haar blijkbaar be
korende schouwspel, dat de overroode billen opleverden.
De linkerarm bleef het dunne middeltje, dat de beide voorspoedige deelen van dit heerlijk lichaampje: de afdeeling
van de borstjes, de afdeeling van billen, scheidde, als een
niet-drukkende ring omklemmen en heel de houding, heel
het wezen van de boetelinge waren in strijd met eenige
gedachte ran een poging om eigener beweging, zonder
uitdrukkelijk verlof de strafplaats op de machtige knie te
verlaten. Ze zette het zachte onderworpen schreien, dat
eerst lang nadat de helft van de straf was ondergaan, aanving, voort, niet luider, niet zachter en steeds zonder zweem
van protest of eenige blijk zich verorgelijkt te voelen. Rustig
en met welgevallen staarde de trotsche kastijdster op den
uitslag van haar louterend werk, dat zij rechtvaardigheidshalve thans moest eindigen, maar waarvan zij blijkbaar met
moeite scheidde. Ze had willen zien, of de tint nog weer
kon veranderen en toen zij zag, of zien wilde, dat het vurig
rood hier en daar even verflauwde sedert de kastijding had
opgehouden, meende zij den ouden toestand te moeten
herstellen door een paar royale slagen.
Zij bespiedde het terrein nauwkeurig om dadelijk bij
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de hand te zijn, als de intense roodheid ergens gevaar liep.
Het werd gedwee ondergaan gedurende langen tijd. Maar
klappen, niet regelmatig in tempo toegebracht en niet vervvacht, zoodat het slachtoffer zich er niet tegen schrap kan
zetten, komen harder aan dan die welke het gevolg zijn
van een voorafgaande veroordeeling. Z66 voelde de arme
meid elke van de klappen boven de driehonderd veel harder
dan drie van de klappen, waartoe zij veroordeeld was op
het oogenblik, waarop haar buik over de knie ging, waarop
zij nog steeds lag, nu de officieele straftijd om was. Ze verstoutte zich eindelijk tot een schuchter erbarmelijk klagend:
„ik heb toch gehad". Maar dat betreurde zij dadelijk. Het
eerste antwoord bestond uit een reeks driftig gemepte
klappen zonder regelmaat over linker- en rechterbil verdeeld en toen, als ware de strenge meesteres eindelijk met
moeite weer bekomen van haar verontwaardiging om deze
aanmatiging, sprak zij, lettergreep voor lettergreep onderstreepende met een flinke klap beurtelings links en _rechts
op het roode achterwerk: „ik-heb-ge-zegd drie-hon dera klappen op je bloo-te-bil-len, maar niet dat je niets meer kreeg.
lk zal je lee-ren, aan-mer-king te ma-ken op wat ik goed
vind," en tot slot weer wat klits, klats, klits, klats ...... heel
lang en natuurlijk leek dit het meisje over de knie niet kart.
Zij vond het geraden, niets tegen de eigenaardige logica
van de eigenares der gespierde dikke hand in te brengen.
Door de zacht vloeiende traantjes heen bleef ze maar weer
staren naar het patroon van het vloerkleed, dat ze toch al
heel goed moest kennen.
II. ROEP OM HULP.
Wat was aan deze strenge kastijding vooraf gegaan en
wat was er de oorzaak van? Aan welke pekelzonde had
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het lieve, zoo onschuldig uitziende vrouwtje zich kunnen
schuldig maken, dat zij een zoo stevig pak op de billen,
op de bloote billen nog wel, had verdiend? Buiten-d,en:
was zij niet lang den leeftijd volarbij, waarop deze wijze
van boete-doen voor een slechte daad gebruikelijk is? Zij
zag er heel jong en kinderlijk uit, men zou haar lang Been
twintig jaa; hebben gegeven, maar dat zij een volwassen
dame was, stond toch vast en voor zoover in ons kikkerland,
evenals in enkele andere zeer op paedagogisch gebied thearetiseerende landen, heel de lichamelijke kastijding en in de
eerste plaats den ouderwetschen billenkoek nog niet is
afgeschaft ...... aan een groot edame wordt zoo iets toch
zeker hoogst zelden toegediend. Wel zou de onpartijdige
toeschouwer, ware hij er geweest, hebben toegegeven, dat
dit pak op ,,de bloote" alles behalve een kinderachtig pak
was en de arme patiente over de knie zou dat zeker volmondig hebben beaamd, maar toch — de straf zelf, de
snort van straf, de wijze van straffen, leek wel wat heel
erg in sttijd met den leeftijd van de zondares.
Daarbij: zij, die de straf uitoefende, de robuste statige
dame, die daar zoo onbevangen en met zooveel zelfvertrouwen, rcgelmatig de arm ophief en de voile hand met zwaarte
deed neerkomen, links, rechts, links, rechts, klits, klats
als iemand, die overtuigd is, een goed en nuttig werk to
doen, een werk, waartoe zij was geroepen en gerechtigd ......
welke rechten kon zij hebben op die arme gekastijde?
„Ik heb toch gehad" was het eenige wat zij zich had verstout to zeggen, nadat zij al veel meer had ontvangen dan
haar was toegezegd, maar die toezegging zelf was geheel
arbitrair gedaan door de andere partij, die op het oogenblik,
waarop zij het arme slachtofkr eenvoudig bij de linkerarm
had genomen, op een stoel was gaan zitten, de linkerdij
over de rechter had geslagen en haar daarover had doen
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bukken, zeggende: „driehonder flinke op de bloote," evengoed had kunnen zeggen: „vierhonderd" of &„vijfhonderd".
Het vonnis was gewezen door een eenige rechteres en er
was geen beroep van. Vanwaar dat hooge recht?
Om dit te kunnen begfijpen en er niets onmogelijks, zelfs
niets onwaarschijnlijks in te zien, moet men ten cerste een
en ander weten van sommige Bingen, waarover zelden gesproken, bijna nooit gedoceerd en gelezen wordt, een der
redenen van het schrijven van dit boek, maar tevens moeten
we een en ander vertellen van de levensgeschiedenis van
de beide speelsters van het kleine tafereeltje, dat we zoo
straks hebben beschreven en dat we hopen, dat de belangstelling in haar en in haar doen reeds heeft opgewekt.
Nog maar enkele maanden te voren ontving de oudste
van de dames, met wie wij kennis maakten, in het kleipe
nette villatje met grooten tui,n en moestuin dat zij jevoont
in een der welvarende Zeeuwsche dorgen, haar - geboorteplaats, waar zij zich had gevestigd na den flood van haar
eenzaam op diezdfde plaats levenden vader, een mooi briefje
met fijne beschaafde dameshand geschreven.
Dat briefje was gericht aan mejuffrouw Theodora Marrool, zooals haar vermoedelijk verknoeid Spaansche iiaam
luidde, waarvan zoovele in die streek herinneren aan het langdunig verblijf van Spaansche soldaten, die zich verbonden met
Zeeuwsche vrouwen, waardoor het eigenaardig ras werd
gevormd, waarvan de geadresseerde een prachtige vertegenwoordigster was en dat in zich het statige en hooge van
de Spaanschen met het kloeke, krachtige van de Nederlandsche vereenigt.
Afzendster van den brief bleek te zijn: mevrouw Emma
Plok, geboren Feecken. De aanhaf van den brief luidde:
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„Waarde tante", hoewel de geadresseerde niet de tante
was van de schrijfster, maar de voile nicht van Naar varier
en er zelfs weinig familiegelijkenis tusschen de stevije
brunette en het teere blonde poppetje bestond, dat wij
reeds vertellen konden, dat de een ongeveer het tegengestelde van de ander was. Ook in karakter en temperament,
hoewel het vervolg van dit verhaal zal aantoonen, dat ook
de enkele vergeten droppeltjes bloed wel eens kruipen,
waar ze niet gaan kunnen. Reeds het schrijven van dezen
brief aan de nicht, die zij nog uit de kinderjaren „tante"
noemde, bcwijst wel een groote mate van sympathie en vertrouwen. Ziehier immers den inhoud van het schrijven na
den aanhef:
„Ik moet mij wel tot u wenden omdat ik nog de meeste
kans heb door u te warden begrepen en geholpen. De anderen, pa en ma in de eerste plaats, zouden mij natuurlijk
ook wel willen helpers, maar zij zullen het niet goed kunnen
ornElat zij alles wat met mijn huwelijk in verband staat, zoo
dwaas en onbegrijpelijk vonden en ze een heel verkeerde
uitlegging zullen geven aan wat ik nu wil doen. Want ik
wil van mijn man af. Ja, tante, ik begrijp wel, dat u ook
verbaasd zult zijn. U weet immers, hoe ik dat huwelijk heb
doorgezet tegen al den tegenstand in van mijn ouders en
kennissen en vriendinnen en familieleden en iedereen, die
het goed met mij meent en ik geloof wel, dat iedereen het
goed met mij meent. U was er ook wel tegen en zei ook
wel dikwijls, dat hij geen man voor mij was, veel te grof,
te weinig bescha gfd en te prozaisch en dat het volstrekt
onbegrijpelijk was en men ook niet veel gewaar werd van
een buitengewone passie, kortom u zei ook wel in hoofdzaak
wat iedereen zei (en wat ik eerlijk erken, ook wel tot mijzelf
heb gezegd), maar u zorgde toch, dat er geen breuk met de
familie kwam en u zeide toch tot de anderen, dat zulke huwe-
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lijken geheel verschillen.de personen dikw4ls heel geed uitvallen en men mij met rust moest laten en mij niet voor
gek verklaren, omdat ik van mijn innerlijke gevoelens geen
rekenschap kon geven, vermoedelijk aan mijzelf niet, dus
zeker niet aan anderen. Maar nu begrijpt u ook wet, dat
ik niet aan de anderen durf schrijven, dat ik er van of wit.
Zij zouden nu zeker overtuigd zijn. dat ik gek ben en vragen, waarom ik vroeger niet naar goeden raad heb geluisterd. Want weet u, tante, als er lets was gebeurd wat
toen niet te voorzien was, dan zou het niet zoo erg zijn,
dan stond ik gelijk met zooveel vrouwen, die zich in hun
verwachtingetn zagen teleurgesteld, maar dat is het niet
Er is eigenlijk niets bizonders gebeurd, alleen maar, dat ik
na zooveel jaar tot de overtuiging ben gekomen, dat ik met
zoo'n man nooit had moeten trouwen, omdat al wat men
tegen dit huwelijk heeft gezegd, juist was. Hij is inderdaad
te ruw, en te weinig beschaafd voor mij en ik dit moe
ik ook bekennen. ben te weinig in staat om zijn jails zoo
te maken als hij het aangenaam vindt en ik weet wel, dat
dit de plicht is van een huisvrouw. Ook hoopte ik, dat ik
kinderen zou krijgen. Maar nu er zes jaar om zijn zonder
dat dit gebeurd is, haak ik er naar in ziju en mijn bela,ng
van elkander te gaan. lk heb u noodig om het hem te zeggen, want zelf durf ik dat niet. Hij heeft er geen vermoeden
van, zooals hij nooit van lets vermoeden heeft, wanneer men
het hem niet in duidelijk Hollandsch zegt en fk zou ook
niet goed weken, hoe ik het zeggen moest. lk schreef Loch
al, dat er niets bijzonders is gebeurd. Hoe kan ik plotseling
aankomen met de redeneeringen, die ik zes jaar geleden van
anderen heb gehoord? Hij is daarvan, zooals u weet, precies
op de hoogte. Nu is mijn verzoek, of u niet een paar weken
bij ons komen wil en hem dan voorzichtelijk suggereeren,
dat wij goed deden van elkaar te gaan. Kees vindt het best,
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dat u komt, hij vermoedt natuurlijk niet, waarom ik tt juist
nu vragen wilde. lk heb maar gezegd, dat u het zoo eenr
zaam zou hebben daar op dat Zeeuwsche dorp en u toch
te lang groot-stedelinge is geweest om niet zoo nu en dan
weer naar een stad als Rotterdam te verlangen."
Ziedaar de hoofdzaak van den inhoud met weglating van
de groeten, de plichtplegingen, het onvermijdelijk postiscriptum, enz.
Juffrouw Theodora Marrool — of Dora, zooals zij genoemd werd — besloot .dadelijk te gaan, maar dat alleen
om eens polshoogte te nemen, niet om zondere verdere
kennis van de gebeurtenissen aanstonds te doen wat van
haar werd verlangd. Ms i ntelligente ontwikkelde vrouw,
die nogal goed had rondgekeken, stond zij niet z(56 fel tegenover het door haar nichtje aangegane huwelijk, al gaf zij
natuurlijk toe, dat het een mesalliance was, zij wist wel,
dat een huwelijk om die reden niet behoeft te mislukken.
4-wist wel, dat vele huwelijken van menschen, van wie
niemand-begrijpt, hoe ze bij elkaar komen, goed uitvallen.
Maar dat neemt niet weg, dat zij, evenmin als iemand van
degenen, die het zachte bedeesde meisje kenden, begrijpen
kon, wat haar had kunnen brengen tot een huwelijk met
dien groven Rotterdamschen parvenu, dien geslaagden zakenman, die nooit een boek ter hand nam behalve zijn koopmansboeken, muziek niet hooren kon en in slaap viel bij
een tooneelstuk, die luidkeels lachte om elke kinderachtige
aardigheid en een fijnere niet begreep, een man, veel ouder
dan zij en die geen punten van aanraking met haar scheen
te hebben.
Den brief overlezende om er zoo mogelijk nicer uit te
halen dan er in stond, zag Dora, ,dat juist omtrent dit raadsel
geen enkele klaarheid kwam. Wel werd eraan herinnerd,
dat niemand Emmy's keuze had kunnen begs ijpen en dat zij
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nu oordeelde als de anderen destijds, maar waarom dan
de keus en waarom de wijziging in de gevoelens? Er werd
slechts gezegd, dat er niets bizonders was gebeurd.
niet bizonders dan en kan lets niet bizonders dan zulk een
verandering rechtvaardigen?
Dora Marrool zou gaan, zien en hooren, in de hoop het
raadsel te kunnen oplossen.
III. KLITS, KLATS!
Toen zij ruim twee weken onder het gastvrije dak van
den heer en mevrouw Plok had vertoefd, was zij nog niet
veel verder.
Het raadsel bleef het raadsel.
Wel was de ontvangst van de zijde van den aangetrouwden
.neef, waartegen zij min of meer had opgezien, meegevallen,
evenals de neef zelf.
Ook kon zij geen reden vinden voor den we,sth van
het jonge vrouwtje om te scheiden. Wel had zij bemerkt,
dat de echtgenooten nagenoeg geen wooed met elkaar wisselden, wanneer het niet noodig was, maar als het noodig
was om huishoudelijke dingen of dergelijke, dan geschiedde
het zonder blijkbare vijandschap.
Waarom heeft zij hem genomen? Die vraag was nog geen
stap nader tot de beantwoording gekomen, en welke grieven
heeft zij nu, die zij niet vroeger ook had moeten hebben?
Eerder had — meende Dora — de man grieven kunnen
hebben, want het was haar duidelijk, dat het huisvrouwtje
haar plichten als zoodanig niet erg nauwgezet waarnam.
Zij hield zich bezig met studie, met muziek, met kunst, ......
het eigen huishouden werd daarbij heel dikwijls op waarlijk
ongehoorde wijze vergeten. In het eerst zorgde zij met het
oog op de log& althans tijdig thuis te zijn voor de maal-
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tijden en andere op een vaster tijd gestelde dingen, maar
naarmate de log& na een paar dagen al zoowat als huisgenoote werd beschouwd, versLapte dit ook. Dora vond de
houding van den heer des huizes daartegenover tamelijk
lankmoedig, al merkte zij wel aan de uitdrukking van zijn
gelaat, dat hem een en ander niet ontging en volstrekt niet
aangenaam was. Blijkbaar wist hij zich goed te bedwingen
in tegenwoordigheid van de Bast.
In de gesprekken, die zij met haar nichtje voerde, wees
zij daar telkens op en zij ondervond maar weinig of geen
tegenspraak. Herhaa1delijk hoorde zij, dat Emmy zichzelve
beschuldigde, maar ook, dat zij niet in staat was zich afdoende te verbeteren. Wel stelde zij daartegenover de klachten over de weinige ontwikkeling en de dorheid van haar
man, maar waarom zij die dan niet had gezien in den engagementstijd en zelfs daarvoor werd haar niet duidelijk. Zij
horde niet anders dan „als men nog zoo jong is" en „ik
dacht dat.hij wel anders zou worden" en meer van dien
card, maar iiiets van dat al zei duidelijk, wat haar dan toch
in hem bekoord had, waardoor zij de tekortkomingen, die
zij al dadelijk had gezien, maar op den koop mee had genomen. Maar eindelijk deed Dora een ontdekking.
Na den lunch was zij uitgegaan om een oude kennis te
bezoeken aan de overzijde van de Maas en had haar voornemen te kennen gegeven om niet voor het diner terug te
komen. Maar reeds op den beroemden brug van de Boompjes
veranderde zij van idee. Ze besloot liever eerst haar aanwezigheid te Rotterdam schriftelijk te melden en haar bezoek tot zoolang nit te stellen. Ze keerde dus terug Toen
zij aan de voordeur van de woning van gastheer en gastvrouw bellen wilde, merkte zij, dat de bel niet te bewegen
was. „Zeker kapot" was de gauw getrokken conclusie en zij

17
maakte gebruik van haar kennis van de localiteit, door de
straat nit te loopen en het huis te naderen van de achterziide, waar een gemeenschappelijk gangetje de tuinen verbond van de buren der familie Plok en van henzelven. Met
hulp van een der buren raakte zij in het gangetje, vandaar
in den tuin en door den tuin in de keuken, welke zij tot
haar verwondering leeg vond: de dienstbode was uit en
naar zij kon zien aan de aangebrachte orde niet voor een
korte boodschap.
Maar wat was dat? Daar hoorde zij een gerucht, dat van
twee verdiepingen hooger kwam en toch overduidelijk was,
onmiskenbaar omdat het met geen ander geluid overeenkomt
en zij aarzelde maar een enkel kort oogenblik:
„Klapt daar iemand in de handen? Neen, daar krijgt er
een op de billen. En flink ook".
Tante Dora dacht na, wie dat zijn kon. Zij had maar
zelden kinderen gezien op bezoek bij het echtpaar Plalstri
moesten die zoo streng gekastijd worden ten baize van
vreemden? Toch eigenlijk geen gewoonte, vond zij. Zij
hoorde het regelmatige „klits-klats, flip-flap, pats-pats,"
blijkbaar met de voile hand, zonder genade toegebracht,
,maar zij hoorde geen gehuil, geen geschreeuw, geen smeeken
om ophouden.
„Het moet zeker al een groote jongen zijn, die daar words
afgestraft. Hij houdt zich goed, die eer moet men hem toch
geven, al is hij nog zoo stout geweest. 1k zal mij maar nog
even weghouden, het moet hem niet aangenaam zijn als ik
hem over de knie zie."
Zoo waren ongeveer haar welwillende overpeinzingen.
Maar het klits-klats, klits-klats, hield maar niet op en zij
was ook niet van plan, steeds in de keuken te blijven
wachten totdat die ondeugende jongen gekregen had, wat
hij hebben moest. Ze besloot stilletjes naar boven te gaan,
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de slaapkamer van de echtelieden, waar de kastijding blijkbaar werd gegeven, voorbij te loopen naar de logeerkamer
op dezelfde verdieping. Dan wist niemand, noch kastijdende,
noch gekastijde, dat iemand getuige was van de straf en
— op den bodem van haar gemoed was er ook wet een
beetje verlangen, lets naders te zien of te hooren althans
van dat formidabele pak billekoek, dat daar genoten werd.
Terwijl ze stil als een muisje naar boven sloop, hoorde
zij de slagen al harder en harder en zij gaf zich er rekenschap van, dat hier duchtig op de biller getimmerd werd,
maar toen haar oogen even boven het portaal kwamen,
ontwaarde zij, dat de deur van de slaapkamer, waaruit het
eenige onmiskenbare geluid kwam, niet geheel gesloten was,
een tamelijk breede kier was open, men waande zich inuners
alleen. Maar toen zag zij ook, verstijfd van schrik, dat daar
werd gekastijd door den heer Kees Plok en dat de gekastijde niemand anders was dan mevrouw Emma Plok,
geboren Feeckens ......
Tante Dora had in de eerste seconde de neiging, zich in
de kamer te storten en den woesteling zijn arme prooi te
ontrukken. „Nu begrijp ik alles", Haste het haar door het
hoofd. Maar ze was even verlamd van schrik en in dat
korte oogenblik, waarin ze niet tusschenbeide komen
begreep ze ook, dat het beter was niet tusschenbeide
komen.
Want wat lag ze daar lief rustig en gedwee over de knie,
het hoofdje naar den grand gekeerd, kinderlijk de tanden
over de onderlip om niet te huilen, zacht-melancholisch
haar lot aanvaardende. Ook bij den man geen woeste toorn.
Eerder had hij lets vaderlijks, die man van middelbaren
leeftijd, die het veel jongere tengere kinderlijke vrouwtje
over de linkerknie had gelegd, die over de rechter was ge-i
slagen, maar een weinig opgetrokken am de billetjes goed
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ceder zijn bereik en goed uitpuilend te hebben. Ook sloeg
hij niet — zooals Dora eerst had meenen te moeten opmaken
uit het heldere en doordringende „klits-klats" — op de
bloote billen, maar op het goed strak getrokken dunne
broekje, dat hij met de vier linkervingers heel handig zonder
plooien stram en glad te houden wist, terwijl de groote
rechterhand telkens regehnatig nu het eene, dan het andere
stevige harde billetje bedekte met een flinken helder kletsende slag: „klits-klats, klits-klats, klits-klats," als een, die
weet wat hij doet en wat hij doen moet. Uit zijn heele
houding bleek zijn vaste overtuiging, zijn plicht te doen en
uit de hare, dat zij daar niets tegen in te brengen had. Zij
ontving maar en verkropte de smart omdat men eenmaai
draagt, wat men niet kan veranderen.
Dora bleef op de trap zitten met alleen haar voorhoofd
en oogen boven de trap uit, na zich goed vergewist te
hebben dat noch de straffende man, noch het gekastijfk
vrouwtje haar zien konden.
Zij achtte zich gelukkig, dat zij niet naar binnen gestormd was.
„Die arme, acme Emmy, hoe heeft zij het zorgvuldig voor
mij geborgen gehouden, dat haar man haar sloeg en op
welke manier! Over de knie en op de stramgetrokken broek,
als een stout kindje! Zij zou het van schaamte bestorven
zijn, als ik haar zoo gevonden had. Natuurlijk, dadrom wil
zij van hem af. Dat is ook wel een reden, zij kan dadelijk
echtscheiding aanvragen. lk kan de mishandeling getuigen,
maar o, wat een dag zal het voor haar zijn, als dat ter sprake
moet komen, o, o, o, wat vreeselijk voor haar! Zij is altijd
zoo overdreven kiesch en fijngevoelig! Het woord „billen"
kent zij misschien niet, zeker zal zij het nooit over de lippen
krijgen, als er een man bij is. Aan mij heeft ze er niet eens
over willen spreken. Maar het zal Loch moeten, we zulien
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dan maar zeggen „derriere" of „onderste deel van den
rug", misschien is er nog wet zoo iets, maar spreken
xnoeten we er over. 1k moet er haar op voorbereiden,
d,at ik het tech weet en dat we er dadelijk een Bind aan
maken moeten ...... he?"
Ze had reden tot verbazing. Gedurende haar overpeinzing
en het opmaken van haar plannen, was het klits-klats, klitsklats, onverstoorbaar voortgezet, maar toen zij zoover was
gekomen, hoorde zij, dat Kees even kaim en zonder stemverheffing een kort bevel had gegeven, dat de luisterende
dame niet kon verstaan, maar de dame over de knie blijkbaar overbekend was. Ze stond dadelijk op haar rnooi gevormde beentjes tusschen de knieen van haar heer en meester, die haar zoo goed deed voelen, dat hij heer en meester
was. Zij scheen ook heel goed te weten, wat zij doen moest,
immers zij bukte zich Licht over de linkerknie en gaf haar
beul zoo gewillig en gedwee gelegenheid, het fijne broekje
weer opnieuw te spannen over de mooi gevormde kloeke
ronde billetjes. Hij haastte zich ook niet bij het werk, dat
hij blijkbaar gaarne goed naar den eisch wade verricht
hebben! Hij spreidde de linkerhand zoo breed mogelijk uit
om een zoo groot deel als mogelijk was van het broekje
daarin te kunnen vatten, haalde toen goed aan en zorgde
dat de plooien, die hier en daar ontstonden, glad kwamen.
Toen bekeek hij nog even het resultaat van zijn werk,
waarbij het vrouwtje zich geen beweginig had veroorloofd,
steeds licht gebogen blijvende over de linkerknie in de
gunstigste houding om de herspanning te bevorderen. Nog
niet geheel tevreden liet hij haar weer met het gezicht naar
hem toe tussche:n zijn beenen staan, trok opnieuw de broek
zoo hoog als maar eenigszins kon, op, liet haar weer
ter zijde staan, licht gebogen over de linkerknie, trok weer,
streek weer al wat plooi was, zorgvuldig weg en toen hij
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zich door met de -rechterhadd over de beide halfrondjes te
strijken en een paar kleine proefklapjes te geven, zich had
overtuigd, dat het nu niet strakker en gladder kon, legde
hij haar door een eenvoudig rukje van de linkerhand weer
over de knie en trok haar bovenlijf juist zoo ver naar voren,
om de bekoorlijke billetjes goed ondzr het bereik te hebben
van de schuins in de richting boven-rechts naar beneden-links
kastijdende hand, maar ook z•545, dat de beenen even boven
den grond hingen. Op die wijze — en met die bedoeling —
dat het reeds zoo stram mogelijk getrokken broekje door
het gewicht van de hangende beenen nog strakker werd.
De toeschouwster, langzamerhand wat tot haar zelve
gekomen, kon nu ook niet nalaten, de werkelijk heerlijke
vormen van het veerkrachtige stevige volmaakt ronde achterwerkje van de boetelinge te bewonderen, ze lag er ook uitstekend voor. Misschien had de strenge tuchtmeester haar
juist zoo gelegd om gedurende de strafoefening zijn oogen
eraan te kunnen verlustigen, maar het was hem niet aan te
zien, mogelijk had hij ditzelfde schouwspel al zoo dikwifis
genoten, dat hij niet meer geheel en al ander de bekaring
komen kon. Zeker is het, dat zoodra de kleine herstelling
van de volmaakte gladheid en Tondheid van de gespannen
broek was verricht, de kastijdingr met dezelfde regelmaat,
dezelfde rust en degelijkheid werd voortgezet: klits, Mats,
klits, klats, klits, klats, nauwgezet van de eene bil op de
andere en als hij al eens twee klappen rechts had gegeven,
dan herstelde hij dadelijk het evenwicht door twee klappen
links te geven. Altijd flink, altijd met de voile heele hand,
nagenoeg het heele billetje bedekkend, altijd op de juiste
plaats, zijnde het dikste deel, door de natuur als het ware
daarvoor aangewezen.
,,Wanneer zal dat eindigen?" vroeg Dora zich af. hiderdaad scheen het, of de kastijdende van geen ophouden moist
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en de gekastijde ook in het geheel nog geen ophouden verwachtte. Zij scheen ten eenenmale overtuigd, dat zij nog
Lang niet had ontvangen wat haar toekwam, hoezeer het
samengetrokken gezichtje en de blijkbare moeite, die zij
deed om ,niet te huilen er toch op wezen, dat dit strenge
pak op de broek niet ongemerkt aan haar voorbij ging.
Maar nog eens had de spiedende en luisterende reden om
de hals te rekken en de oogen wijd open te sperren in
verbazing en nieuwsgierigheid.
Na een paar bizonder flinke klappen, waarbij de hand
van grootere hoogte dan tot nu toe neerdaalde en merkbaar
meer kracht werd bijgezet, bleef de rechterhand even op
een der billen rusten en ontspande de greep van de linker
zich. Het dametje over de knie was blijkbaar vrij, maar
ze dacht er geen oogenblik aan om van die vrijheid gebruik
te maken door van de knie, haar strafplaats, of te komen
voordat haar daartoe door een enkel woord vergunning
werd gegeven of liever: het had er meer van, of haar bevolen werd op te staan, zooals daar even. Ze voldeed er in
elk geval weer met dezelfde promptheid, gehoorzaamheid
en gedweeheid aan, ze stand op, ging een paar pas terug
en tilde den voorkant van haar rokjes op, nam den rand
ander haar kin om het terugvallen te voorkomen en beijverde
zich om den broeksband van voren, los te maken. Nu begreep
tante Dora ook, Welk woord, dat ze daareven niet verstaan
had, zoo kort bevelend was uitgesproken. Dat woord was:
„Bloot l " Het slachtoffer hoorde het bevel zeker ook
heelernaal niet- voor den eersten keer. Ze wist dadelijk, dat
het volledig luidde: „m.aak je billen bloot", en ze began
het oogenblikkelijk uit te voeren. Misschien, met te veel
haast. Want het lukte niet dadelijk, ze werd gejaagd en
de heer Plok had gelegenheid, een sigaret op te steken
uit den naast zijn stoel op een tafeltje liggenden koker.
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Hij deed het met eenigszins opzettelijk en overdreven langtame bewegingen, blijkbaar als een soort van demonstratie,
dat hem zooveel tijd gelaten wend. Toen de sigaret aangestoken was en de lucifer uitgeblazen en voorzichtig
het aschbakje gedeponeerd, was Emmy nog niet klaar en
de veroordeelde billen droegen nog het omhulsel van dun
linnen. Nu had de strenge heer niet anders te doen dan te
wachten en dat maakte het vrouwtje, dat niets liever wilde
dan maar zoo stipt mogelijk gehoorzamen, heelemaal in
angst. Huilerig en nauw hoorbaar zeide ze: „het zit in
de knoop."
Tot eenig antwoord nam de tuchtmeester de boetelinge
tusschcn zijn knieen, gaf haar een draai om de ooren, nam
den rand van de rokjes en gaf ze haar in de hand.Emmy
begreep wat er van haar verlangd werd en trok de rokken
zoo hoog mogelijk op om haar man de beste gelegenheid
te geven, den broeksband voor haar te ontwarren. Het was
gauw gedaan en Dora betrapte zichzelve crop, dat ze een
zucht van verlichting slaakte. Het tooneeltje had haar op
giewonden. haar misschien meer dan de twee spelers ervan,
die het al zoo dikwijls juist zoo hadden opgevoerd. Dora
brandde van verlangen om te weten wat er nu gebouren
ging. hoezeer dat zoo duidelijk was als de ion, het stevige
pak op de broek zou dadelijk worden gevolgd door een
pak op de bloote billen en de kijkende brandde van
verlangen om te zien, hoe de gestrafte dat verdragen zou en
hoe de billen, die al zooveel verduurd hadden, uit het
iunne hnisel vary de broek te voorschijn zouden komen.
Zij had niet lang te wachten. Then de knoop ontward
was en Emmy de achterhelft van haar broek voelde zakken,
maakte zij dadelijk, wonder dat het haar afionderlijk behoefde
te worden bevolen, de noodige kwartdraai en kwam zij weer
in deemoedig even gebogen houding tegen dc iinkerknie
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van den strengen straffer te slaan. Deze deed kalm en zelfbewust het werk, dat van zelf op het voorgaande volgde.
Hij deed de achterklep van de broek zoo ver rnogelijk zakken,
school zijn arm onder het hemd, omspande het soepele
middeltje van het lieve kind en legde haar weer eenvoudig
en rustig over de knie, dadelijk in de goede houding, de nu
bloote billetjes goed hoog en onder het gemakkelijkste bereik van de straffende hand, die er straks weer op zou
neerdalen. Gretig keek Dora toe.
0, o, o, wat waren die billen rood, vuurrood, gloeiend
rood en o. o, wat waren ze heerlijk mooi gevormd en wat
hadden ze een wonderfijne zijden huid!
Dat die billen zoo rood konden worden door slaan op
de broek alleen! Maar er was dan ook al heel lang en heel
flink geslagen. Wel moest de arme meld 'daar goed aan
gewend zijn. dat ze zulk een pak heeft kunnen veirdragert
zonder erbarmelijk te schreeuwen en te gillen. Maar hoe
zou ze kunnen uithouden wat haar nu te wachten stond?
Deze gedachten schoten door het brein van de toeschouwster en daartusschen door bewonderde zij die heerlijkc roode
pracht van de gekastijde halfrondjes.
Hij, die zich de eer van die roodheid kon toerekonen,
was daar blijkbaar niet trotsch op, ook was het niet te
verwonderen. dat hij, hoewel een man, niet zoo in hoog,ste
bewondering was voor de schoonheid, welke hij zoo door
en door moest kennen. Geheel ongevoelig scheen hij er toch
ook niet voor, want na het lichaampje goed geschikt te
hebben het hemd opgetrokken tot hoog op de rug en met de
linkerarm het middeltje uit de rechterarm te hebben overgenomen, bleef hij de op de tweede kastijciing wachtende
billen toch even bekijken, de rechterhand streek er streelend
over, deed ze even van elkaar wijken, daarna nam hij ze
weer samen, dan omvatte hij het eene, vervolgens het andere
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billetje met de voile hand, kneep lichtelijk, maar dat alles
leek toch meer opt een deskundige inspectie dan op de
gewone liefkoozing van den man. die het groote voorrecht
heeft, deze vrouwelijke pracht onder zijn bereik te hebben,
al deed hij dan het werk der inspectie wel gaarne. Was zijn
bedoeling, te onderzoeken, of het achterste nog wet in staat
was na het strenge pak op de broek het toegedachte pak op
de bloote te verdragen, dan had het onderzoek gunstigein
uitslag. De linkerarm omspande het lichaam van de tuchtetinge nog wat steviger, de linkerknie ging nog een weinig
verder naar de hoogte en Emmy voelde de hand haars
meesters niet meer onderzoekend en streelend over haar
bitten gaan. zoodat zij volmaakt terecht vermoedde, dat die
hand zich hoog had opgeheven om het werk te hervatten.
Dora zag met nog steeds onverflauwde belangstelling, hoe
de gloeiend roode bitten zich angstig, in afwachti,ng van den
eersten slag samentrokken en het kinderliik hevallige van
de ,onbewuste beweging ontging haar niet.
Zij schrok van het luide kletsende gerucht, waarmee diei
eerste ktap op een der bitten vol en krachtig neerklaterde,
dadelijk gevolgd door een niet in te houden„au" van Emmy,
dat op zijn beurt onverwijld gevolgd werd door een klap
van juist dezelfde kwaliteit op de andere bit, waarvoor de
ontvangster ook weer hetzelfde ontvangstbewijs afgaf: „au",
een beetje smartelijker.
Maar het scheen wet, dat de beer Plok zich verplieht
achtte, begin en einde van een pak billekoek wat te markeeren door een paar extra flinke klappen, want de volgende
ktappen waren lets minder fel en konden door de getuchtigde in den eersten tijd warden verdragen zonder smartkreten, al zag Dora duidetijk, hoe groote inspanning het
haar kostte.
Geen wonder!
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Wat was dat een verschil met de eerste kastijding, met
de klappen op het strakgespannen dunne broekje, die Dora,
dadelijk bij haar intrede in het huis gehouden had voor
een kastijding op bloote jongensbillen! Neen, dat was toch
anders, nu de mooie veerkrachtige ronde billetjes inderdaad
in voile naaktheid de groote onbarmhartige hand beurt om
beurt moesten ontvangen ! Dat klaterde en kletste zoo fielder
en doordringend, dat het heele huis ervan daverde. En hoe
ging het ervan langs! Elke slag kwam precies op de plaats,
waar hij wezen moest, op het dikste, beste, voor het voile
geluid geschikste deel van de bil. De heer Polk bespeelde
het instrument als een door en door ervaren virtuoos. Hij
sloeg weer rustig, kalm en zeker, met groote regelmaat: klitsklats, klits-klats, klits-klats. Maar hij sloeg forsch en met de
zware, groote hand, die hij nu eenmaal tot ongeluk van wie
hij over de knie had, van de natuur had ontvangen. Het
ongenadige pak op de broek, dat aan deze kastijding was
voorafgegaan, moest kinderspel zijn geweest bij deze straf.
Rooder dan het achterwerkje al uit de broek te voorschijn
was gekomen kon het moeilijk meer worden, zeker Icon
Dora het van den afstand, die er tusschen haar en Emmy's
billen waren niet zien, of ze nog rooder werden dan rood
en de tint ietwat veranderde. Duidelijk en niet zonder ontroering zag ze daarentegen het bevallige drillen van de
elastieke halfrondjes na elken slag.
Ook zag ze het zachte gezichtje van de gestrafte al pijulijker en huileriger worden en geruimen tijd was dit de
eenige wijze, waarop zij blijk gaf, niet ongevoelig te blijvetn
cinder een zoo formidabele afstraffing. Na de eerste extra
aanvangsklappen hadden de billen zich al gauw ontspannen
en in vohnaakte berusting en onderworpenheid de volgende
afgewacht en ontvangen als het onvermijdelijke lot. Onbewegelijk en netjes lag ze daar over de knie. evenals bij
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het pak op de broek, het hoofdje diep gebogen, de mooie
beentjes naast elkaar, de armen hulpeloos hangend en nu
en dan de beenen van den beul omklemmend, die dit niet
scheen te merken of er geen aandacht aan schonk. Het
liChaam beyond zich goed en gemakkelijk in den kring,
die de linkerarm van den kastijdende vormde rond het
middel van de gekastijde. Het was duidelijk, dat dit middeltje zich heel goed aan dien arm had moeten wennen.
Dora vroeg zich af, hoeveel klappen alleen op de
bloote billen — het arme vrouwtje al had gehad, want
het hield maar niet op, het bleef maar geregeld in lietzelfde
tempo onverstoorbaar kletsen. Het moesten al honderden
zijn geweest, dacht ze. Ze wilde gaan tellen, maar toen
ze op een willekeurig oogenblik begonnen over de vijftig
had geteld, raakte. ze in de war en staakte het maar. Ze
was er ook te opgewonden voor bij het ongewone nooit
mogeliik geachte schouwspel, dat al haar zenuwen spande.
Ook trok het veranderende gezichtje van Emmy haar medelijdende aandacht. Al steviger en steviger hadden de tandjes
van de bovenkaak over de benedenlip in de huid daaronder
gebeten en al angstiger en pijnlijker werden de plooien om
de oogen en de opgetrokken wangen, de waterlanders konden elk oogenblik worden verwacht en daar kwamen ze dan
ook, zacht en traag vloeiend langs het fijne aristocratische
neusje en weldra gepaard aan een klagend steunen, dat
van lieverlede luider werd. Nog twintig of dertig klappen,
altijd en steeds maar van hetzelfde model en toen lovaLn er:
„au, au, au, ai, ai, ai, au, au, au" liuilerig en klagend en
kinderlifk, maar er was niets in van een verzet, niets van een
beklag. Ze huilde van pijn, niet van kwaadheid en ook niet
om de straffende te vermurwen. Anders had zij waarlijk niet
zoo lang de tranen en het klagen ingehouden. Ze scheen
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wel heel zeker door de ervaring te zijn, dat zij te doen
had met een niet te vermurwen tegenpartij.
Ook het „au, au" en „ai, ai" en „o, o' , waarmee klap
voor klap op linkerbil en rechterbil beantwoord werd, hield
niet lang aan, de kreten werden na nogmaals twintig of
dertig slagen langer gerekt en smolten daarna samen tot
een aanhoudend luider en luider wordend schreien, even
hard in de oogenblikken, wanneer de hand werd opgeheven
als in die, waarop zij kletsend op een der billen neerdaverdel,
het was thans het gewone billekoek-concert: klits-klats.
klits-klats, voortdurend begeleid door daarbij behoorend
huilen. het kindergezang, dat door stoute kinderen, die over
de knie moeten, al dadelijk pleegt te worden aangeheven
op het oogenblik waarop ze worden aangevat en ze de
kastijding als onvermijdelijk beschouwen. In die gevallen
begint het met huilen en komt het ,,klits-klats" even later.
Hier had het klappende instrument langen tijd, o zoo langen
tijd, solo gespeeld voordat het op de gebruikelijke wijie
werd geacoompagneerd, maar nu was het orchest compleet
en...... het was een zeer versterkt orchest, want wel heel
veel harder dan op kinderbillen daalden de kiappen op het
voordeelige achterwerk van zes en twintig jaar. Al luider
en krachtiger werd ook het schreien van Emmy, toen zij
eenrnaal alle pogingen, zich in te houden had opgegeven
en zij zich maar liet gaan. Het verwonderde Dora, dat het
fijne aristocratische vrouwtje, wier stem zij niet antlers kende
dan uiterst bescheiden en beschaafd en ingetogen, zulk een
keel kon opzetten. Het werd ten laatste gewoon blêren.
De handelende partij gaf geen blijk, dat hij er iets van
hoorde. Evenmin als hij zich had bekommerd om het zwijgen
gedurende het pak op de broek en het eerste deel van het
pak op de bloote, evenmin als hij zich verwaardigd had,
eenige aandacht te schenken aan het eerst gesmoorde en

Coen al Wider en luider wordende ,,au, au, au, ai, ai, ai",
het hij zich nu van de wijs brengen door het erbarmelijke
janimeren en schreien. Hij sloeg noch harder, nech zachter,
noch sneller, noch langzamer, hij hield zich aan hetrelfde
tempo en aan dezelfde forschheid, die dan ook niets te
wenschen overliet behalve dan van het standpunt beschouwd
van de betrokken partij over de kale. Hij nam het gehuil
ook volstrekt niet kwalijk, zooals onrechtvaardige tuchtmeesters plegen te doen, die hun slachtoffer toevoegen: „hoe
harder je schreeuwt, des te harder krijg je erop". Hij achtte
het haar recht zooveel te huilen en te schreeuwen als zij
verkoos, maar zijn recht, zoo hard en zooveel te slaan,
als hij goed vond.
Er was langen tijd geen woord gewisseld tusschen de
echtelieden. Hun onderhoud behioefde dan ook geen woorden
om welsprekend genoeg te zijn. Het korte bevel: „bloot"
was het laatste, dat Dora en Emmy hadden gehoord van den
kastrijder. Doch eindelijk lovam de tuchtiging tot dat stadium, waarin de zelfbeheersching de getuchtigde geheel begeeft. In de tot nu toe gehoornaast elkaar gestrekte beenen,
in het gedwee ontvangende achterste kwam eenige beweging.
Een instinctmatige, schoon tot vruchteloosheid gedoemde
beweging van de rechterknie als om van de strafplaats of te
schuiven werd door den man, die strafoefening voltrok en
het middel van het getuchtigde vrouwtje stevig met den arm
ornklemde, in het geheel geen aandacht waard gekeurd,
evenmin als het sedert eenigen tijd begonnen heen en weer
dansen van de roode billen binnen de geringe ruimte die
hun ter beschikking stond waardoor geen enkele klap verhinderd werd aan het goede adres te komen, de straffende
kletsende hand wist het billetje, dat zich niet meer dan een
paar milimeter kon verplaatsen, wel even goed te vinden,
dat trillen en beven veranderde niets aan het regelmatig
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voortgaan van het onbarmhartige klits-klats, klits-klats, maar
toen onder de al heviger en heviger wordetnde smart de
knietjes zich bogen en de beenen naar boven gingen, als om
de klappende hand in het werk te hinderen, hield hij even
op om een kort bevel te geven: ,,Viet woelen!... Vooral dat
even, niet meer dan een halve seconde staken van de
tuchtiging was onheilspellend en vreesaanjagend, aan het
bevel werd dan ook onmiddellijk voldaan, de beentjes lager
weer netjes naast elkaar gestrekt, het achterwerk was stil en
afwachtend en ongehinderd kietterden weer een tiental slagen
onverstoorbaar links, rechts, links rechts, klits, klats, klits,
klats. Totdat weer de angst van daareven overwonnen werd
door de pijn en een moon fijn handje zich schuchter en
met kleine bevende schokjes langs de eene bil bewoog. Duideli* worstelde de neiging de billen te beschermen door
het opvangen van de slagen op de hand, met de vrees voor
de verzwaring van straf, die van zulk een stoutigheid het
noodzakelijk gevolg moest zijn. Een kort, maar niet onvriendelijk en zonder stemverheffing uitgesproken: „Denk erom!"
was weer voldoende om de aangevangen refs van het handje
te stuiten en het haastig terug te trekkers. Maar ook deze indruk moest wel na het ontvangen van nog wat klappen te
loor gaan en weer ging het handje naar boven met zenuwachtige bange schokjes totdat het eindelijk inderdaad zich
school tusschen de gekastijde biller en de kastijdende hand
en een klap voor een der billen bestemd, opving ......
Dora, aan wie geen beweging ontging en die het spel van
de dansend billetjes, zoowel als dat van het onvoorzichtige
handje best had gevolgd en begrepen, schrok ervan. „Dat
zal ze bezuren", dacht zij en ze had gelijk.
,) Handje weg!" ...... hoorde zij, maar nu klonk het toch
veel meer als een bevel dan als een gemoedelijke vaderlijke
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raad. Emmy's hand vloog weg en die van haar man lief zich
hog op, veel hooger dan hij tot nu toe \floor de gewone
kastijding had gedaan en daar smakte de groote sterke hand
neer op een der gloeiende halfrondjes, die al zoo bitter
hadden geleden en een vreeselijke schreeuw niet te vergelijken bij wat Emmy's keel tot nu tot had voortgebracht,
antwoordde en die schreeuw smolt ineen met een tweeden,
Coen de hand met gelijke kracht op de andere bil was neergedaald. Waren haar billen een klap misgeloopen, die door
de ondeugende hand was opgevangen, de beide volgence
rekenden wel voor een flink pak op zich zelt.
Na deze beide strenge strafklappen werd het gewone
tempo en de gewone kracht van de klappen veer hersteld en
Emmy's huilen werd ook weer wat het tot op dit oogenblik
was geweest, al bleef het langzaam crescendo.
Dora herademde. Ze had na getuige te zijn geweest van
het toebrengen en het effect van die beide meesterslagen,
nu den indruk, dat het gewone pak wel beschouwd genadig
was. Duidelijk had ,zij het verschtil gezien tusschen de klappen,
welke die man als hij wilde, toebrengen kon en die, welke hij
in kwistigen overvloed op het achterste van de gestrafte deed
neerdalen. Ze had nu ook veel meer den indruk, dat daar niet
een kwelgeest, niet een wraakgierige het lieve kind under
handers had, maar een doelbewust kastijder, die, hoe hard
hij ook sloeg, niet harder sloeg dan hij het goed en verantwoord achtte. Voor het eerst kwarn nu ook de gedachte
bij haar op: ,,wat zou Emmy hebben uitgevoerd?" Een
oogenblik later nam zij zich die gedachte hoogst kwalijk:
„wat zij ook gedaan heeft, hij mag haar niet over de knie
leggen en voor de billen geven als een klein kind."
Veel langer dan de invloed van de waarschuwingen was
die van de beide buitengewone strafklappen, zooals Dora
ze hij zichrelf was gaan noemen.
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De strijd tusschen smart en angst voor extra-straf had
intusschen na wat langeren tijd toch weer den natuurlijken
onvermijdelijken uitslag. Op zeker oogenblik klonk weer een
klap op een handpalm, die voor een bil was bestemd. Toen
werd er niet gesproken, maar Plok nam eenvoudig, men zou
haast kunnen zeggen: niet zonder zekere teederheid het
handje bij de pols Lin zijn groote linkerhand, bracht het onder
Emmy's buik, terwifl 'zijn arm weer de kring om haar middel
vormde en hij het lichaam zoo vast aan het zijne drukte,
dat de andere hand den weg naar de billen was afgesloten.
Toen verhief de rechterhand zich weer tot de hoogte voor de
strafklappen en begeleid door een erbarmelijk gejammer
uit Emmy's keel daalde de hand dezen keer niet minder
dan zesmaal extra-straffend op de purpergloeiende billen.
Toen liet Plok het gevangen genomen handje weer vrij
en hervatte hij de gewone strafoeferting in de volkomen
zekerheid; dat het handje nu wel genoeg zou hebben van
ongeoorloofde uitstapjes op een terrein waar het niets te
maken had en waar het verboden was, zich te hevinden. Hij
bleek ook dit uit ervaring te weten, het luide jammeren hield
wat 'anger aan dan toen er haar twee strafklappen gegeven
waren en het huilen werd wat langzamer normaal, maar er
werd niet meer gewoeld, niet meer bewogen en Been handje
werd gezien.
Volmaakt getemd nam Emmy de rest van het pak billekoek in ontvangst, de spanning waarin de billetjes de laatste
extra klappen hadden afgewacht waren weer na den eersten
sk.g verdwenen en het achterste lag daar weer onbewegelijk,
bereidwillig ontvangende, terwip de muziek daarbij in vollen
gang bleef.
Nu was het einde van de kastijding ook gauw daar. Weer
klonken een paar slagen harder dan de gewone, evenals die
waarmee het pak op de bloote was aangevangcn, maar veel
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minder hard dan de extra-strafklappen — de heer Plok
scheen altijd de juiste maat te geven — en toen rustte de
hand, die zich dadelijk weer uitstak naar het doosje eigaretten
en de lucifers.
Terwijl hij een sigaret opstak en met smaak begon te
rooken, bleef zij in dezelfde houding, waarin ze nu al zoo
lang lag, eenigen tijd huilen en jammeren. Wel wist ze, dat
ze nu vrij was, immers de handen gingen nu onbeschroomd
naar de billen, die zij nu omvatten, terwiji deze rich smartelijk heen en weer bewogen en de eigenares bleef jammern
en huilen. De bewerker van dat alles keek er niet zonder
welgevallen op neer, terwij1 hij zijn sigaret dampte.
Dora was op heete kolen: ,,meid — riep zij haar nichtje
in gedachten toe — ga toch van de knie af, nu je toch
mag, blijf daar toch niet liggen grienen, straks krijg je
nog meer."
Maar de getuchtigde had meer vertrouwen in de rechtvaardigheid van haar rechter en beul, de straf was ondergaan,
ze had nu niets meer te vreezen, ze kon nu even tgoed
daar als ergens anders afwachten, dat de ergste pijn van
de gloeiende billen zou zijn geweken en ze lag daar als
iemand, die van meening is, dat een vrouw nergens beter kan
liggen dan over de knie van haar man. Deze haastte haar
dan ook volstrekt niet en hield welwillend de strafplaats
zoo lang tot beschikking van de gestrafte als deze ervan
gebruik wilde maken.
Na een poosje nog te hebben gesteend en geschreid en
hevig heen en weer te hebben gewoeld en gesparteld en
de beenen te hebben opgetrokken en weer uitgeslagen,
begon zij zich zoover te kunnen beheerschen, dat de muziek
wat zachter werd en toen ging zij er ook aan denken, de
knie, waarop zij zooveel had moeten verduren, te verlaten.
Ze zette het eene been op den grond, daarna het andere
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been, maar steeds de beide billen met de handen omvattende,
richtte zich met eenige pijnlijke moeite op en liep in die
erbarmelijke houding, de handen aan de billen, naar het bed,
waarop zij zich neergooide, de billen naar de hoogte, terwijl
zij weer op den buik liggende, hervatte wat zij daareven
op de knie van haar man had afgebroken: huilen, jammeren,
klagen, de billen laten dansen en in de handen [louden.
Onderwip werd het huilen toch weer wat minder en tow
het in gesnik was overgegaan, ging zij eerst wat gemakkelijker op het bed liggen en daarna schoof zij naar den rand,
maar steeds met de billen naar de hoogte, zorgvuldig vermijdende, erop te gaan liggen en zoo verliet zij eindelijk
ook het bed. Zij stond nu met het gezicht tegen den muur
verder te huilen, de billen met de handen wrijvende en ze
dansende te houden, nu eens op de eene been, dan op
de andere staande.
De heer Plok had zijn echtvriendin niet gestoord, hij wist
dat dit alles volgen moest op een zoo flink pak op de
brad( en op de bloote, als hij had toegediend, maar dat
stadium van huilen tegen de muur vond hij ten slotte
wat lang. Daarom sprak hij vriendelijk bemoedigend: „Kam
nu, kom, niet al te Lang daar aan dien muur."
Zoo gehoorzaam Emmy over de knie was geweest, zoo
volmaakt negeerde zij nu wat haar man zei. Zij deed alsof
zij niets had gehoord en Dora's hart bonsde weer bij de
gedachte, dat Emmy nu wel weer binnen een ondeelbaar
oogenblik over de knie zou liggen en de sterke hand opnieuw
op haar rood achterwerkje zou voelen. De bezorgde tante
vergiste zich weer tot haar groote opluchting.
,,Zooals je wilt" zei hij alleen maar en rekte zich wat uit.
Emmy had bij gebrek aan zakdoek een slip van haar hemd
genomen en begon het kletsnatte gezichtje een weinig te
drogen, maar dit werk schoot niet op, want nog altifd
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rolden nieuwe tranen en telkens begon het snikken van
voren af. Op zeker oogenblik ging zij zelfs weer naar het
bed, boog het bovenlijf daarover en schreide met de handen
voor het gelaat en steunende op de ellebogen.
Toen ging haar man langzaam naar haar toe.
„O -- dacht Dora — nu krijgt zij, zij staat daar juist
zoo geschilct, haar achterste noodigt als het ware uit tot
een paar flinke klappen."
Maar Emmy koesterde Been vrees en ze bleek heel goed
to zien, want de straks nog zoo gevreesde beul, kwam eenvoudig bij haar, beurde het hemdje van achteren op en bekeek met kennershlik de billen, die hij weer in zijn hand nam,
een weinig streelde, even van elkaar deed, waarna hij er bemoedigend op klopte. ,,Is het nog altijd zoo erg?" vroeg hij.
„Vreeseliik" antwoordde zij met een nieuwen tranenstroom.
„Zoo, zoo". Nu nam hij haar bij den arm ranee, naar het
venster, keerde haar met de billen goed naar het licltt,
tilde het hemdje weer hoog, liet haar even bukken en inspecteerde ernstig en aandachtig den toestand, waarbij zijn
slachtoffer zich geheel en al passief gedroeg, maar toch
zonder eenige vrees voor nieuwe klappen, ze bleef nasnikken en al zachter en zachter huilen gedurende de inspectie, terwip ze haar billen in de gunstigste houding
daarvoor bij het daglicht hield. Hij achtte den uitslag niet
zoodanig, dat !anger steenen en jammeren gerechtvaardigd
kon worden geacht. Hij klopte nog even aanmoedigend
op de veerkrachtige drillende billetjes, die nog bijna even
rood waren als in het oogenblik, waarop de kastijding eindigde en verklaarde: ,,kom nu, kom, het is al wel, ze zijn
er goed afgekomen."
„Monster!" riep tante Dora hem in gedachten toe, maar
bet nichtje scheen in het geheel niet bijzonder getroffen
door die opmerking.
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Ze begon weer haar zelfbeheersching te hulp te roepen
orn het geval als geeindigd te kunnen beschouwen en zich
weer met andere zaken te kunnen bezighouden dan zichzelf
of ten minste met een ander deel van haar mooi lichaamje
dan juist het achterste. Ze stond voor den spiegel, nu en dan
nog een snik hooren latende, maar overigens scheen het
huilen thans gedaan, ze wiesch zich krachtig, droogde zich
goed of en keek met aandacht naar het beeld, dat de spiegel
gaf van haar oogen, maakte het haar in orde en besteedde
opnieuw alle aandacht aan haar oogen, waarop ze haar
man kortaf, maar zoo onbevangen als ware er tusschen hen
niets bijzonders voorgevallen, de vraag deed:
,,Kan je zien, dat ik gehuild heb?"
Hij liet haar bij zich komen, weer goed naar het Licht
keeren maar nu met de andere zijde van het lichaam dan
daareven, goed haar goed in de oogen, die ook wel waard
waren, goed te worden gezien, igaf haar een vluchtig zacht
kusje en zeide:
„Ik zie het orndat ik het weet, maar anderen zullen er
niet op letten. Je oogen zullen niet zoo fang rood blijven
als je achterste, daarvoor heb ik wel gezorgd."
Deze aardigheid vond Emmy blijkbaar van erg slechte
smaak. Zij nam een trotsche houding aan. keek haar man
over den s chouder aan, zó(5 uit de hoogte, zoo minachtend,
alsof zij een keizerin was en hij de nederigste van haar
onderdanen, die zich aan eenige majesteitsschennis had schuldig gemaakt maar heel anders dan men verwachten zou
dat een vrouwtje, dat zoo kort geleden nog over de knie lag,
waar zij zoo ongezouten van de eene bil op de ander kreeg,
kijken zou naar dengene, wien de knie, waarover zij liggen
moest en de hand, die haar achterste bewerkte, toebehoorden.
Die hoogheid ontging hem ook niet en alweer was tante
Dora bang, dat de schuldige het met een nieuw pak voor de
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bloote .moest bekoopen, maar nogmaals vergiste zij zich.
,,Het was niet kwaad gemeend — was alwat hij zeide —
triaak nu maar gauw voort."
Emmy ging voort met het in orde maken van haar toilet,
streek de kreukels glad, die in haar rokken gekomen waren
door ongewone behandeling, borstelde zich een weinig en
zoo voort, maar het viel Dora op, dat het afgestrafte vrouwtje heel onbevangen en onbeschroomd met den strengen heer
omsprong, ze liet hem een paar maal opstaan om haar gelegenheid te geven, jets te krijgen, droeg hem het vastmaken
van een paar knoopjes op en hij deed al wat er van dien
aard van hem werd gevergd als een galant echtgenoot betaamd. Vooral trof haar de wijze, waarop hij haar helpen
moest bij het vastmaken van de broek, hetgeen zoo lang als
mogelijk was. werd uitgesteld, de nauwe aanraking van
hemd en broek tegen de roode billen was haar in den aanyang te pijnlijk. Then het eindelij'k wel gebeuren moest,
ging zij bij haar man staan, met den rug naar hem toegekeerd, trok de rokken van achteren hoog op, waardoor hij
nog eens gelegenheid kreeg, tot een kleine inspectie om
het verschil te zien tusschen de roodheid van daareven
en de roodheid van nu en toen hij zijn nieuwsgierigheid
in dat opzicht had bevredigd, legde hij met waarlijk roerende
behoedzaamheid het hemdje glad over de billetjes en trok
hij de achterklep van de broek zoo voorzichtig mogelijk
daarover, zich nog eens vergewissende, dat geen vouwen het
getuchtigde gatje meer hinderen konden dan noodig was.
Uit al het hier beschrevene zag tante Dora dat het heel vaak
juist zoo was gebeurd, man en vrouw begrepen elkaar en de
laatste wist heel goed, dat zij nu, na het ontvangen van de
straf, de zonde had geboet en niets meer te vreezen had.
Des te meer verwonderde haar hetgeen zij zag. Emmy ontving de straf zoo deemoedig, zoo als jets dat heel gewoon
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was en waarover zij zich in het geheel niet boos mocht
toonen, dat haar tante niet meer wist wat er van te denklen.
De gelegenheid am er langen tijd over te denken, werd
haar trouwens benomen. Want toen de heer des huizens nog
eens op spoed had aangedrongen, antwoordde madame hem,
dat ze al den tijd had, immers het dienstmeisje kon op zijn
vroegst eerst over een kwartier thuis komen en tant zou
niet voor etenstijd terug zijn, Emmy hoopte in dien tusschentijd ,,weer een beetje te kunnen zitten."
Daar schrok Dora op.
Ze begreep nu haar moeilijke positie, wanner een van
beiden plotseling de kamer ging verlaten en haar daar op de
trap vinden! Ze begreep nu ook dadelijk, dat men dezen tijd
voor de kastijding had uitgezocht omdat men waande alleen
te zijn. Hoe ondragelijk zou het voor de getuchtigde Emmy
zijn, als zij bemerkte, dat een getuige haar over de knie had
gezien, met strakgetrokken broek eerst, daarna met bloote
billen, dat een getuige het klits-klats had gehoord en het
erbarmelijke huilen en schreeuwen!
Ze moest oogenblikkelijk weg en even ongemerkt als zij
gekomen was.
Met uiterste behoedzaamheid gelukte haar dat ook. Met
bonzend hart en voetje voor voetje heel voorzichtig neerzettende daalde zij, steeds in angst, dat de beide echtelieden,
nu er geen alles overstemmend klits-klats meer was en hun
aandacht niet meer in beslag werd genomen door een beiden
zoo veel belang inboezemend werk, een gekraak, hoe licht
ook mocht worden gehoord. Het liep goed. af. De heer en
snevrouw Plok hadden dan ook niet het minste vermoeden,
dat er nog iemand behalve hen beiden in huis was en
schreven een licht geluid niet zoo dadelijk toe aan het
doen van een mensch.
Opgelucht bereikte zij weer den tuin en daarna de straat.
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Nauwelijks buiten gevaar van ontdekking kwam een wirwar van gedachten om hetgeen zij daar geAen en gehoord
had over haar, zij was in een onbeschrijfelijke opwinding.
De verbazing won het verre van haar verontwaardiging om
het gedrag van Kees en het medelijden met het treurig lot
van Emmy. Dan was zij weer verbaasd juist om die te
geringe verontwaardiging en dat zwakke medelijden en nam
zij zichzelve dit kwalijk.
Ze deed zich onrecht, want ze had geen kermende mishandeld wordende vrouw verlaten, maar een met behulp
van een goedmoedig echtvriend toilet makend dametje, dat
dat van lieverlede begun te bekomen van de pijn, die een
gerechte straf, gedwee ondergaan, haar veroozaakte.
Het was dan ook sneer haar verstand dan haar gevoel,
dat haar bij zich zelf deed z'eggen: „daar moet zoo gauw
mogelijk een eind aan komen, daar zal ik wel voor zorgen,
Emmy moet dadelijk echtscheiding aanvragen. Haar zoo
voor de billen te geven! Hoe durft hip"
Ze zorgde zoo ver mogelijk uit de buurt van het huis
te komen om de dienstbode niet te ontmoeten, wier teru,gkomst immers verwacht werd, het was maar het best, dat
niemand weten zou, dat ze omstreeks den tijd van de strafoefening dicht bij huis was geweest, men kon nooit weten,
hoe de scherpzinnige Emmy combineeren zou. Ze liep te
dwalen langs de Rotterdamsche singels, steeds maar overleggende, hoe zij over de zaak beginnen zou. Tot nu toe
had zij niets anders tot het scheidslustige vrouwtje gezegd
dan dat ze niet begrijpen kon, waarom zij zoo op die scheiding . stond en dat er volgens haar geen voldoende reden
voor was. Ze wist nu beter, maar hoe daarover nu openlijk
met Emmy te spreken, wanneer deze zelve er niet over
begun? Misschien zou ze dat nu, na zpo'n buitensporig'
strung pak op broek en bloote eindelijk doen. Misschien
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was haar oogenschijnlijke kalmte wel daaraan te wijten, dat
zij haar besluit onherroepelijk had genomen. Toen het etensuur naderde en Dora naar huis kon gaan, zeker dat nu de
dienstbode er zijn moest en er dus geen gevaar meer was
voor ontdekking en overval bij zeer teere zaken, was zij
nog niet met zich zelve eens, hoe in deze moeilijke aangelegenheid te handelen. Ze iou maar eens eerst zien, wat
Emmy deed.
Toch had zij zich bijna verraden door een Coeval of —
zooals zij het bij zlichzelve noemde — een onvergefelijk
domme flater.
Dora in de meening, dat de schel zijn werk nog steeds
niet verrichtte, had weer haar weg door den tuin genomen
en verscheen zoo in de keuken voor de verbaasde blikken
van het dienstmeisje en mevrouw zelve, die ijverig met
haar doende was bij een of ander huiselijk werk. Beiden
vroegen tegelijk, waarom zij door den tuin was gekomen,
wat toch niet de naaste en de gemakkelijkste weg was.
Dora antwoordde eenvoudig, dat de schel niet bewoog.
Verwondering opnieuw, maar nu ook eenige ongerustheid en
verwarring bij mevrouw.
Het dienstmeisje verklaarde, dat er niets aan de schel
mankeerde, dat zij ook de schel had gebruikt en er na haar
thuis'komst ook nog een pear maal goed hoorbaar was
geseheld.
Emmy vroeg ietwat onzeker en aarzelend, of tante misschien een paar uur geleden was geweest, want toen kon het
,,
misschien wel zijn, dat
Dora was te weinig gewoon aan het liegen, dan dat zij
zich hieruit dadelijk door een uitvlucht had kunnen redden.
Ze gaf het maar toe.
„ Ja, ik was teruggekomen omdat ik de visite niet heb
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gemaakt, maar ik merkte dat de bel niet ging en toen
ben ik maar weer \ve,ggegaan."
Daar Emmy. vuurrood geworden, zich afwendde om haar
verlegenheid te verbergen, zag zij de verlegenheid niet op het
gezicht van tante Dora. Deze zei nog ter geruststelling:
.,ik merkte dat jelui alien uit waren, ik hoorde niets." Tot
zichzelve zeide ze: .,wat ben ik dom, wat ben ik dom, ze
hadden natuurlijk de bel vastgezet gedurende het geven en
ontvangen van billekoek."
Ze praatte toen dadelijk over het kleine incidentje heen
om niet te doen blijken, dat ze begreep, dat het voor de
betrokkenen in het geheel niet onbeduidend was.
IV. NA DE TUCHTIGING.
Met groote spanning had Dora het eerste samenzijn met
de beide echtgenooten na de schokkende tafereelen. die zij
had bijgewoond, tegemoet gezien. In groote opwinding verscheen zij aan den maaltijd.
Zij was echter de eenige van de drie, die opgewonden
scheen. zij, die toch evenmin voor de bloote had gegeven
als ontvangen.
Niet de minste weerklank van het gebeurde bleek uit den
omgang van man en vrouw. Nu zij crop lette, merkte zij
zelfs het tegendeel op. Was het werkelijk zoo of verbeelcIde
zij zich maar. dat Kees en Emmy zonder nu juist bijzoncier
tender voor elkaar te zijn. dat stroeve en onwillige tegen
elkaar hadden verzacht? Beiden zeer nauwkeurig nagaando
en in het oog houdende en geen \voord verliezende van
wat ze tot elkander spraken. moest zij wel tot de slotsom
komen. dat er zonder twijfel zekere ontspanning had plaats
gevonden. Er \verd minder kortaf gesproken. men bepaalde
zich niet meer tot het hoog noodige ...... bewees elkaar
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kleine diensten. Een daarvan zou Dora's aandacht zeker niet
hebben getrokken, wanneer zij niet zooveel had gezien en
gehoord. Dora had sedert haar thiuiskomst Emmy nog niet
zien zitten, re had haar ook niet zien zitten sedert zij des
uiorgens nit was gegaan, want later had zij haar eerst liggende over de knie gezien, vervolgens liggende op het bed
met de bloote billen naar de hoogte, toen staande au'
de muur met de beide handen de pijnlijke billen omklemmende, vervolgens staande en loopende en nog eens loopende, maar nu eerst kwam het gewichtig oogenblik aan,
waarop van de zooveel doorstaan hebbende billen weer
de gewone dienst zou worden gevergd .....
Kees had een zeer zacht donzig kostbaar kussentje van de
sofa genomen het op Emmy's stool gelegd en dezen naar
de tafel geschoven. Het ontging Dora niet en Dora begreep
het. Emmy ook. Op een wiize, die ook weer niet door (fen
argelooze zou opgemerkt inaar die Dora heel good zag,
schoof Emmy het kussentje nog wat meer naar voren,
even over den rand van den stoel heen en ging then zoodanig
zitten als men het „zitten" noemen wil, dat de onderkant van de dijen op het kussentje steunden, de billeties
vrijbleven en noch kussen, noch stoelzitting aanraakten. Het
lichaan: hield ze lichtelijk voorover gebogen, de borsten even
boven de tafel. Het was duidelijk, dat ze ook dit lang niet
voor den eersten keer deed en de bange ervaring haar had
geleerd, hoe men voor vreemden doet voorkomen, dat men
zit, terwijl de zitwerktuigen daartoe niet in staat zijn. Dora
keek er met belangstelling naar. Zij had zich al lang afgevraagd hoe Emmy het dezen avorid voor haar zoo moeilijke
werk van zitten er wel zou afbrengen. Dat het hedenmiddag
gebeurde een heel gewone zaak was voor beide partijen,
wist ze nu al lang.
Even vingen de blikken van de beide dames elkaar op en
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een ondeelbaar oogenblik flikkerde er weer eenige ongerustheid in de oogen van Emmy: zou tante Dora hebben
gemerkt, dat zij niet zitten kon?
Zelve zag Dora nu ook het gevaar in, dat zij door blik
of houding zou verraden, dat zij niet was heengegaan, toen
zij dien morgen de bel vast had gevonden en dat zij geheel
en al wist wat het arme nichtje haar zoo angstvallig had
verborgen en nog altijd verbergen wilde. Dat ze toch biechten moest, stond bij de log& vast. Anders kwamen zij niet
vIerder en wat kwam ze dan eigenlijk daar doen? Een
andere reden dan de mishandeling was er niet voor de
echtscheiding. Die was meer. o, veel meer dan voldoende,
als er niets meer was gebeurd dan wat zij had gezien
getuigen kon, maar daarvoor was toch in de eerste plaats
vereischt, dat er openlijk gesproken werd, hoe erg dat voor
het schroomvallige vrouwtje ook zijn zou. Hoe het rij, het
oogenblik voor hart uitstorten was nu nog niet daar. Er
was sedert Dora's komst nog niet zoo gezellig samen gedineerd. De echtelieden waren natuurlijk niet als een paar
in de wittebroodsweken, er werden ook Been lievigheden
gewisseld, maar dat hardnekkig zwijgen, dat overlaten van
het gesprek of aan Kees en Dora, Of aan Emmy en Dora
was er nu toch ook niet. Nu en dan sprak men dan toch
met zijn drieen. Dora zelve sprak zoo vroolijk en onbezargd
mogelijk en de jonge vrouw werd al meer en meer gerust.
Na tafel waren de beide vrouwen geruimen tijd alleen,
de beer des huizes had zich naar gewoonte weer naar zijn
werkkamer begeven.
Dora hoopte nu op een confidentie en toen die niet
kwam, overlegde zij, of zij niet beginnen moest, maar het
kwam er niet toe. Ze had immers dadelijk moeten aanvangen
met de bekentenis, dat zij had geluisterd en dat zij dat
op zich zelf vergefeliike luisteren had verborgen met een
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onware opgaaf omtrent hetgeen zij dien morgen had gedaan.
Daarbij wilde zij het nichtje, dat steeds weer als zij moest
zitten dezelfde voorzorgen gebruikte, nog wat sparen.
,,Vandaag heeft zij genoeg moeten verduren met het lijf, er
behoeft geen zielpijn bij te komen. Morgen zullen we zien."
Dien volgenden dag bleef het gedrag van man en vrouw
jegens elkaar wat het voor dien geweest was en eveneens
bleef de eigenaardige wijze, waarop Emmy van de gemakken
van een stoel gebruik maakte.
„Wat moet dat zijn aangekomen" dacht tante Dora, maar
als zij zich het ongenadige langdurige pak. eerst op de
broek, gevolgd door een nog veel steviger pak op de bloote
billen herinnerde, door het arme vrouwtje ondergaan, dan
verwonderde zij zich niet meer, maar steeds bleef haar
aandacht trekken, op hoe danige wijze zij haar eigenaardig
„zitten" wist te verbergen zoo, dat niemand, die niet als
zij op de hoogte was van het gebeurde, er het minste of
geringste vermoeden van zou hebben en verbazen bleef zij
zich over de zichtbaar verbeterde verhouding tusschen man
en vrouw, waarvan althans de vrouw ernstige echtscheidingsplannen had. Men zou hebben gezegd, dat er een ontspanning
was ingetreden, dat het pak op de billen de atmosfeer had
gezuiverd.
Dora moest nu spreken: zeker, in het belang van het
nichtje, dat immers haar hulp behoefde en die zelve had
ingeroepen, maar zonder twijfel drong haar eigen brandende
nieuwsgierigheid haar toch ook om nader te worden ingelicht.
V. GESLAGEN, NIET MISHANDELD.
Zoodra toen dien dag Kees naar zijn kantoor was gegaan
en voordat Emmy nog eenig plan voor het doorbrengen van
den dag had kunnen opperen. nam Dora een kloek besluit en
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zonder nog precies te weten, hoe zij de teere zaak zou
aanpakken, vertrouwende op haar oprechte genegenheid voor
de lieve haar van jongs af zoo sympathieke Emmy, zei ze:
„Emmy, laten we vandaag niet uitgaan, ik moet je over
gets spreken."
„Kan dat dan toch niet gebeuren?"
„Neen, dat zal je wel merken, we moeten alleen zijn,
niet op straat of ergens a nders waar andere menschen zijn."
Even, heel even keek het fijngevoelige vrouwtje weer met
een zweem van ongerustheid naar de oudere vriendin, maar
ze was dadelijk bereid en nam tante Dora mee naar haar
etigen boudoirtje, waar zij haar deed plaats nemen op de
lage gemakkelijke stoel en zelve op een pouf ging zitten
aan haar knieen.
,,Wat had u?"
.,Wat ik heb? Wel dat kan je wel raden. We hebben het
er al meer over g ehad en ik ben er toch voor gekomen.
Wil je nog altijd van je man af?"
„Maar natuurlijk, tante, waarom zou ik veranderd zijn?
lk heb lang genoeg geaarzeld voor dat ik u schreef."
,,Ja, maar ik zie nog altijd geen reden. Jullie zijn, niet
f7
bepaald verliefd, maar om te scheiden
„ti verwacht toch niet, dat we elkaar uitschelden?" .
„Neen, zeker niet in tegenwoordigheid van een gast, hoewel ..... als je man toch zoo weinig beschaafd is als je
hem voorstelt ...... en als hij toch wel zijn moet, wanneer
dat voldoende is om van elkaar te gaan. Maar ik kan toch
wel begrijpen dat er dingen zijn, veel erger dan uitschelden ...... die een vreemde niet ziet, al is die ook in huffs......"
Emmy keek verwonderd vragend met zoo onschuldige,
niet begrijpende uitdrukking op haar gelaat, dat Dora zich
afvroeg, hoe dat kind, zoo uitermate oprecht en eenvoudig,
als zij haar steeds had gekend, zoo veinzen kon.
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„Hour eens, Emmy, zeg mij nu eerlijk, je kan mij toch
wel vertrouwen, nietwaar? ...... "
„Zeker, zeker, natuurlijk tante!"
„Zeg mij dan: is nu die saaiheid en weinige ontwikkeling en zoo van je man de werkelijke ...... en de eenige
oorzaak van je plam om te scheiden?"
„Is dat dan niet voldoende?"
„Laten we daarover niet filosofeeren. 1k vraag, of het
voor jou de eenige reden is en of er geen andere reden
is, veel gewichtiger en afdoender?"
„Voor mij? Neen. Waarom zou die er zijn?"
Dora begon haar geduld te verliezen.
„Er zijn zooveel redenen, die vreemden niet zien. Bij
voorbeeld — het zou toch kunnen — als je man je mishandelt."
„Dat doet hij niet, dat doet hij niet, neen, neen, volstreket
niet, wat men mishandelen noemt of.-- mag noemen,
p een...... dat heeft hij nooit gedaan."
„Wat men noemt of wat men mag noemen...... kom, zeg
het nu openhartig. Er is weinig verschil tusschen mishandelen en mishandelen en ik heb nooit gehoord, dat de een
mishandelen noemt wat de ander anders noemt. Zeg mij,
heeft je man je wel eens aangeraakt zonder je te liefkoozen."
Emmy staarde met groote oogen de haar ondervragende
aan, ze werd hoog rood, ze had lets begrepen en plotseling
werden de rollen verwisseld en begon zij te ondervragen.
„Tante ...... wees zelf oprecht. Toen u gistermorgen thuiskwam en de bel vond vastgemaakt ...... "
„Vastgemaakt?"
„Ja, hij was vastgemaakt, hij was niet stuk, hij was door
mij opzettelijk vastgemaakt. Toen u die bel zoo vond,
toen is u niet dadelijk weggegaan, maar u hebt ...... iets
gehoord."
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„Ja, kind, ja, ik wilde het je niet zeggen, ik had gehoopt,
dat je het mij zelf zoudt zeggen, maar het schijnt dat je
er niet toe komen kan. Ja, zeker, ik heb wat gehoord, ik
heb een geluid gehoord, alsof er klappen gegeven werden."
Emmy hief haar gloeiend gezichtje naar haar vriendin
op, ze keek strak en vastbesloten en zei:
„U hebt heel goed gehoord, er werden klappen gegeven.
Kees heeft ze gegeven en ik heb ze ontvangen, het waren
veel klappen en harde klappen."
„Hoe kan je dan ontkennen, dat hij je mishandelt?"
„Klappen geven is niet altijd mishandelen, ze kunnen gegeven worden met goede bedoeling. 1k heb van Kees wat
voor de broek gekregen en nog erger, omdat hij mij straffen
wilde en ik had de straf verdiend."
„Wat zeg je daar? Wat nog erger? Wat recht heeft hij
je te straffen op die manier?"
„Het ergere is, dat ik op mijn bloote achterste heb gekregen en hij heeft het recht mij te straffen op die rnanier,
omdat hij weet dat die straf hoort bij wat ik gedaan heb
en bij mij zelve. Hij weet, dat die straf het best leidt tot
het doel en mij nog het minste en het 'waste hindert."
„Zoo lets heb ik nog van mijn levee niet gehoord. 1k
begrijp er niets van. Waarom heb je mij er nooit wat van
gezegd en sprak je mij alleen over dat andere, wat je tegen
je man hebt?"
„Ik heb er nooit met u over gesproken en zou er nooit
over gesproken hebben, omdat ik ook wel dacht, dat u het
niet zou begrijpen en dat u Kees onrechtvaardig zoti
beoordeelen."
„Onrechtvaardig beoordeelen? Kan men een man nog
onrechtvaardig beoordeelen, die zijn vrouw op haar bloote
billen ranselt, zooals ik het gez ...... gehoord heb?"
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„Ja, dat kan men en de meeste menschen zullen zoo
onrechtvaardig zijn."
„Ik erken, dat ik je niet begrijp. Je vindt het dan nu wel
heel erg, dat ik het door toeval te weten kwam?"
„Och ...... p een. lk mocht het u niet zeggen, het zou niet
eerlijk zijn geweest tegenover Kees, maar ik wil wel graag,
dat u mij heelemaal kent en ik niets meer voor u te verbergen heb. lk wil er graag met u over spreken en het u
duidelijk maken. U bent misschien wel de eenige...... niet de
eenige, die veel van mij houdt, natuurlijk niet, papa en mama
en nog anderen, heel veel menschen zijn lief en goed voor
mij, zooals ik u al geschreven heb, maar van u verwacht
ik het begrijpen."
„Ja, dat heb je immers ook geschreven en daarom ben
ik toch nu ook hier, beste meid, en ik wil alles doen ...... "
„Toen heb ik daaraan nog niet gedacht. Dat was alleen
in verband met de scheiding."
„Nu goed, maar dit ...... die mishandeling ...... "
,,Is geen eigenlijke mishandeling en heeft met de scheiding
niets te maken."
„Het ging er anders toch goed van langs ...... voor zoover
ik hooren kon en als ik goed gezien heb — je moet rekenen, ik lette op je — kon je gisteren niet eens gemakkelijk zitten."
„Dat kan ik nog niet."
Dora zag nu, dat Emmy op quasi ongedwongen wijze
schuins op de pouf bij tante's stoel lag, maar dat zij met
de eene d ij op het andere been zat, dat zij jongensachtig had
opgetrokken en op de zitting gelegd, zoodat haar beide
billen vrij bleven en de zitting niet raakten."
„Kind, wat kan je dat aardig verbergen."
„Ooefening," glimlachte Emmy openhartig.
„Gebeurt het je dan zoo dikwijts?"

Emmy knikte ernstig.
„Maar dat is dan toch wel verschrikkelijk."
„Och, ik krijg meestal niet zoo hard, dat ik niet zitten
kan, maar dat gebeurt toch dikwijls genoeg, dat ik weten
moet voor vreemden te verbergen, dat ik...... van achteren ...... niet in orde ben."
„Arme meid. Wat had . je nu dan toch uitgevoerd, dat
je man zoo kwaad op je was?"
„Kwaad was hij niet zoo, toen hij mij strafte, ik had het
al lang moeten hebben, maar er was eerst gelegenheid,
toen u uit zou gaan en we het meisje konden wegsturen
voor eenigen tijd en hij er gelegenheid voor had. Het was
mij beloofd voor de eerste gelegenheid en toen ik horde,
dat u lang zou uitblijven, verwachtte ik dadelijk, dat hij de
straf zou uitvoeren."
„Dus dan bescherm ik je, zoolang ik hier ben, tegen
klappen?"
„Althans tegen zoo duidelijk hoorbare klappen en zooveel
en hard, dat ik huilen ga, maar zoolang als u hier bent,
heb ik toch al eenige malen over de knie moeten liggen.
Dat gebeurt dan 's avonds op onze kamer en met een dun
rietje."
„Dat kan dan toch ook flink aankomen, zou ik denken."
„Of het, en het ergste is daarbij, dat ik natuurlijk niet
hardop huilen mag."
„En dan toch zeker op de broek?"
„Ook wel bloot, hij weet wel zoo handig te slaan, dat
het niet klinkt."
„Maar toch goed gevoeld wordt, zeker?"
„Heel goed, maar een pak met het riet op de flink gespannen broek, kan ook erg aankomen en Kees kan spannen, dat verzeker ik u."
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„Ik begrijp niet, dat je dan niet schreeuwt."
„Ik moet mij natuurlijk inhouden en Kees Lorgt ook
wel, dat hij bijtijds ophoudt. Als ik lang en veel hebben
moet, krijg ik...... zooals u het gehoord hebt en enkel als
wij alleen zijn."
,Maar dan zou ik in jouw plaats bij zoo'n stil pak zal ik
maar zeggen, al heel gauw maar doen of ik het schreeuwen
niet laten kan, dan moet hij wel ophouden."
„Misleidin.g zou mij niet baten, het zou dadelijk worden
doorzien en ik zou ervoor boeten. Ik wil hem ook niet
misleiden."
Dora moest nu toch lachen in weerwil van haar verontwaardiging en verbazing om elk woord bijna, dat ze van
haar nichtje vernam.
„Ha ha ha, wat een aandoenlijke nauwgezetheid! Zou
dat zoo erg zijn, als je hem misleidt om wat minder op je
achterste te krijgen? Heeft hij dan het recht, je als een
klein kind te behandelen?"
Emmy staarde ernstig voor zich uit en knikte zonder
Dora aan te zien.
„Ja, tante, ja, hij heeft het recht mij te straffen. Hi; moet
heel teleurgesteld zijn met mij. Ik ben het ook wel met hem,
maar ik had geen recht, om meer van hem te verwachten
dan hij mij geeft. Hij had wel degelijk het recht, te verlangen dat ik een goede huisvrouw zou zijn. Ik heb zelfs
beloofd, dat te zullen zijn en twijfel, of ik dat zou kunnen
worden, luchthartig afgewezen. Ik ben altijd te kort geschoten en altijd door eigen schuld, en alles zou hier in
het honderd loopen, als hij mij niet op die manier eenigszins
in het goede spoor hield."
„Wat dat betreft, Emmylief, mag ik je wel zeggen, dat
ik ook dikwijls heb gedacht: ik begrijp niet, hoe die sul van
een man alles zoo duldt, je maakt het dikwijls te bar met je
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onverschilligheid voor den gang van je eigen huishouden
en voor alle practische dingen van het leven, die toch van
het grootste gewicht zijn. lk heb dikwijls gedacht: hij
moest maar eens goed opspelen."
,,Hij weet, dat ik geen opspelen kan verdragen. 1k ben
als de dood voor een ruw woord."
„En je verdraagt wel ...... "
„Veel beter. Al slaat hij soms bar. Al kan ik soms drie,
vier dagen niet zitten zonder pijn."
„Ik begrijp het niet."
„U zult het wel begrijpen, maar het gaat niet zoo gauw
omdat het niet de mode is, zoo te doen, als Kees doet
met mij, maar het is heel eenvoudig. Als hij gaat verwiften,
wordt hij dadelijk onrechtvaardig. lk bedoel niet dat Kees
onrechtvaardiger is dan een ander, maar iedereen wordt
onrechtvaardig. lk kan toch ook mijn natuur niet veranderen,
mijn neigingen zijn bizonder sterk en mijn vermogen, mij
ertegen in te zetten en te doen, wat ik eigenlijk wel weet,
dat ik doen moet, is te zwak. Waarom mij nu telkens weer
te zeggen, dat ik niet deed wat ik doen moest en wel deed,
wat ik niet doen mocht? lk weet het toch wel zelf. Als
men mij...... of laat ik liever zeggen: als men in zoo'n geval
de schuldige wil afschrikken, althans voor een poosje, weer
in dezelfde lout te vervallen, moet men wel heel erg booze
woorden gebruiken en zeggen, dat het een vreeselijk schandaal is en dat het opzettelijk is gedaan en dat is allemaal
natuurlijk niet waar en tegen die onwaarheid komt men
dan in opstand en men acht zich de verongelijkte ...... zooals
men dan toch ook is en ik kan geen onrecht lijden en ik
verdraag geen ruwe en leelijke dingen. Aan den anderen
kant weet ik wel, dat ik dikwijls heel, heel veel reden geef
tot verstoordheid op mij en zelf ben ik dan nog het moest
verstoord ...... totdat ik geboet heb."
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Dora had ademloos geluisterd en riep nu in-eens uit:
„Juist, juist. Dat is wat ik meende op te merken, inaar
ik dacht, dat ik mij vergiste, het leek mij te dwaas."
„Wat hebt u opgemerkt?"
„Dat je ma die geduchte afstraffing hartelijker voor je
man was dan daarvoor."
„Dat was dan niet opzettelijk, maar het kan wel zoo zijn
geweest. Als het pak eenmaal is gegeven en de pijn over is
en ik uitgehuild heb, noel ik mij wel eens als iemand, die
eindelijk een drukkende schuld heeft afgedaan en dan ...... :
als ik zoo heel hard gekregen heb, besef ik ook dikwijls
eerst, dat ik heel veel ergernis heb gegeven."
„Is je man dan een zoo rechtvaardig en onfeilbaar
rechter?"
Emmy gaf Been blijk de spot hierin gevoeld te hebben.
Ze vatte de vraag ernstig op en antwoordde ernstig en
nadenkend:
„Neen, ik geloof, dat hij zich dikwijls vergist. 1k geloof
wel eons harder te krijgen dan ik krijgen mocht en ook
wel eens over de knie te liggen zonder voldoende reden,
maar daar staat tegenover, dat ik veel meer word gespaard
wanneer ik overtuigd ben, een pak te hebben verdiend of
eem veel harder pak dan ik krijg. In elk geval geeft hij
nooit harder dan hij meent, dat ik verdiend heb, integendeel. Hem heb ik dus zeker veel leed gedaan, wanneer hij
streng strait."
„Weet je wel, Emmy, dat je tot nu toe nog niets anders
hebt gedaan dan je man, van wien je scheiden wil, te
prijzen ?"
„Ik heb toch geschreven, dat ik hem niets te verwijten
had? Ons huwelijk is mislukt doordat we niet bij elkaar
passen; dat is niet zijn schuld en niet de mijne. Wel draag
ik meer schuld, dat het huwelijk tot stand is gekomen.
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lk had wijzer moeten zijn en kunnen zijn dan hij."
Nu sprak Dora ook volkomen ernstig. Ze begreep, dat
ze voor een vraagstuk stond, dat ze niet dadelijk kon oplossen, maar dat het een ernstig vraagstuk gold. Inmiddels
moest er worden gehandeld. Ze trok Emmy dichter bij haar
en zei toen zacht en met nadruk:
„Emmy, ik weet, dat je van jongs of overgevioelig bent
geweest en je innerlijk leven niet zoo dadelijk voor ieder
te begrijpen is en ik weet ook, dat het wel der moeite
waard is, goed te worden gekend. lk wil mijn best doer,
het te leeren kennen. Maar nu ligt het er eenmaal toe: je
wil je huwelijk ontbinden en evenmin als ik je het sluiiten
moeilijk heb gemaakt, zal ik mij nu verzetten tegen je wil.
De reden, die je ervoor opgeeft, mag wel voor een heel
goede vriendin voldoende zijn, die weet, hoe teer je innerlijk
is, maar voor anderen, voor den rechter en zoo, is dat volstrekt geen grond voor echtscheiding. Hij zal zeggen en
eigenlijk zeg ik dat ook, dat je toch wel je man voor het
huwelijk moet kennen en als je nu zelf zegt, dat hij zich
niets te verwijten heeft en bovendien nog erkent, dat jij je
wel een en ander te verwijten hebt, zou ik wel eens willen
zien, hoe je echtscheiding kan vragen. Daarentegen: de mishandeling — ja, ik weet het wel, je noemt het geen mishandeling en zooals je het opvat, en ik zal niet dadelijk
zeggen, dat het verkeerd is, er is in het leven zooveel
anders dan het oppervlakkig lijkt, is het dat ook niet. Een
vreemde, iemand, die je uiteenzettingen omtrent je aard
en dat alles, niet heeft gehoord, noemt dat toch mishandeling.
Tegenwoordig wordt het lichamelijk tuchtigen van kinderen
al afgekeurd, maar dat een volwassen dame, die over de
knie wordt gelegd en op haar bloote achterste geslagei
zoodat ze dagen lang niet kan zitten, dam-door mishandeld
wordt, is toch wet de geldende meening in ons land en
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zeker onder menschen, zooals wij zijn en mishandeling is
zeker een reden om echtscheiding te vragen. Al is het niet
de reden voor je zelf, je moet die dan maar opgeven."
Emmy keek voor zich uit en nogmaals schudde zij langzaam en nadenkend het hoofd: „Dial gaat niet, dat zou
niet kunnen."
„Ik erken, dat het ook niet geheel en al in den hack
zou zijn, maar ...... "
„Neen tante, neen, dat is het niet, zeker niet alleen. Ik
zou daar wel overheen kunnen komen. Als de wet nu, eenmaal zoo is, dat er een bepaalde reden moet zijn en dat de
ware reden niet voldoende is, dan is het de schuld van de
wet, als de menschen er maar wat van maker. Er is iets
anders, dat dit onmogelijk maakt."
„De verlegenheid om te moeten vertellen, hoe je gekastijd wordt."
„Drat is ook al erg genoeg, maar dat zou het niet onmogelijk maken, ik denk wel niet, dat men in alle bizonderheden zou moeten vertellen en ook op welk lichaamsdeel
de klappen gegeven worden, maar als Kees wilde zou hij
met een enkel woord, dat ik niet kan tegenspreken, kunnen
aantoonen, dat een pak op de billen, hoe streng ook, voor
mij geen reden kan zijn."
„Wat is dat dan? Of is het zoo diepzinnig, dat ik het
niet begrijpen kan in mijn eenvoud?"
„Het is niet diepzinnig en al was het diepzinnig, u weet
wel, dat ik u in alles veel hooger stel dan mijzelf en dan de
meeste menschen. Wat ik begrijp, kunt u ook wel begrijpen. U staat alleen vreemd tegenover die dingen. Ik heb
u al gezegd, dat dit met de meeste menschen zoo is, al
zijn er toch ook heel veel op de hoogte van."
„Zeg het mij dan. Zeg mij dan, door welke mededeeling
Kees dadelijk zou kunnen bewijzen, dat je geen recht hebt
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je te beklagen, als hij je als een stout kindje over de knie
neemt, je broek afdoet en je van de eene bil op de andere
geeft."
Dora werd weer hoog-rood.
„Tante, laat ik u dat morgen zeggen, ik heb nu al zooveel
gebiecht, dat ik een uur geleden nooit had geloofd dat
dit over mijn lippen zou komen. lk moet even wennen aan
de gedachte, dat buiten Kees en mij nog iemand anders
het weet al is het mijn lieve, lieve tante Dora." Ze omhelsde haar bij die woorden en Dora meende, dat zij een
traan van Emmy voelde.
VI. DE TAAK VAN HET RIETJE.
Dora had niet aangedrongen, ze begreep trouwens heel
goed, dat al wat Emmy haar tot nu toe had opgebiecht
van de ongewone verhouding tusschen deze beide echtgenooten, niet zooveel meer was dan wat zij nu toch eenmaal
wist. Emmy kon wel gelooven, dat ze niet anders wist dan
wat te hooren was geweest, dat was dan toch voldoende
om haar de hoofdzaak te doen kennen: Emmy kreeg geregeld op de bitten van haar man. Al wat zij zelve er nu
bij had verteld, strekte alleen maar tot het verklaren van
dit vaststaande feit en tot het verminderen van de verontwaardiging, die Emmy natuurlijk wel wist, dat on-ingewijden
voor deze snort van straf door den man toegepast op
zijn vrouw, gevoelen. Ze was veel te eerlijk tegenover iedereen, dan dat ze zou willen dat haar man, hoe weinig ze ook
op hem gesteld was, onrechtvaardig zou worden beoordeeld.
Wat kon nu dat andere zijn, dat Emmy zelfs nu de kogel
door de kerk was en een derde wist van de geregelde
kastijdingen, niet zoo dadelijk durfde vertellen? Kom, het zou
wet niet tang duren, of ze wist het en voorloopig had ze
genoeg om te overdenken, wat haar geheel nieuw was.
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Ze overwoog nauwkeurig alwat Emmy had gezegd. Ze
kon niet ontkennen, dat ze ook in dit gesprek haar lieve
,Emmy had teruggevonden, het wonderlijke in vele opzichten volstrekt onhandelbare kind, waarmee geen land te
bezeilen was en toch ieder zoo sympathiek was, dat zoo
fang en diep over sommige dingen kon nadenken en er dan
een en ander over zeggen, dat geen ander er nog over gezegd had. Ze herinnerde zich weer, hoe Emmy van haar
prilste jeugd of ieder verbaasd had door haar glashelder
en logisch oordeel over al die dingen, waarmee haar geest
zich wilde bezighouden. Zoo dikwijls was zij over een
zaak anders gaan oordeelen na een gesprek met het jonge
meisje, dat zich in het geheel niet bewust scheen van haar
zeer bizonder intellect.
Maar nu had ze de ()Were vriendin niet zoo maar gewonnen. Toen zij alleen was en buiten den invloed van
haar ernstige droomerige woorden, die op zoo lange ervarin.g gegrond waren, stand zij tegenover het geval weer
bijna evenzoo als voor den tijd van de biecht.
,,Ze kan nu toch zeggen wat ze wil en wat die man
haar heeft ingeprent, weet ik niet, maar alle geredeneer kan
niet verhinderen, dat het niet te pas komt: een vrouw van
dien leeftijd op haar bloote billen te slaan!
Hoe is toch nu die geslachtelijke verhouding tusschen den
man, die zijn vrouw op de slaapkamer over de knie neemt
en de getuchtigde? Voordat i k dit weet. begrijp ik de zaak
inch niet voldoende, i k mag er Emmy best naar vragen.
1k met er nog heel veel meer van weten dan ik er nu
van weet, maar ik ben benieuwd naar die reden, waarom
de rechters mishandeling in dit geval niet als een reden
tot echtscheiding zouden aannemen er er moet toch heel veel
gebeuren %oordat ik zal toegeven. dat een mijnheer Kees
Plok in zijn voile recht is. wanneer hij de lieve hilietjes van
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mijn Emmy met zijn ruwe hand hewerkt en zoo rustig en
kalm of het de gewoonste zaak van de wereld was! Ik zal
moeite hebben, mij te beheerschen en hem niet te laten
merken, hoe ik erover denk."
Dew en dergelijke ‘varen de •verdenkingen. die tante
den geheelen dag en den daarop volgenden nacht hezig
hidden. Ze viel eerst laat in slaap, stond daardoor ook den
anderen morgen later op dan gewoonlijk en was dan ook
niet verwonderd, de gastvrouw niet aanwezig te vinden
toen zij ontbijten ging. Voorzorgen had de lieve Emmy niet
genomen, daardoor was zij Emmy.
Ook later op dien dag was er door een samenloop van
omstandigheden geen gelegenheid voor de beide dames om
het gisteren afgebroken gesprek onder vier oogen voort te
zetten. Dora had evenwel heel dien dag het gevoel, dat
die samenloop door Emmy in de hand werd gewerkt.
„Zou zij opzien tegen de verklaring, die zij had toegezegd?
Tante Dora werd daardoor des te nieuwsgieriger.
Eindelijk begon Dora er maar zelf over.
„Emmy, weet je wel, dat je mij altijd nog lets moet vertellen van...... die zaak?"
„Ja, tante, ik weet het. U moet het ook hooren, ik durfde
aldoor nog niet maar eigenlijk is het toch niets bijzonders.
Laten we vanavond als Kees heengaat na het eten. bij elkander blijven zitten, hij gaat toch weg en komt eerst laat terug."
Dat was weer echt Emmy. Vast besloten zijn tot lets,
maar er niet toe kunnen komen. omdat het vat moeilijk
is. totdat een ander de knoop docrhakt!
Dora dacht het, maar zeide het niet. Waartoe ook? Zoo
kende ieder Emmy. Het werd afgesproken. zooals voorgesteld was.
Maar even voordat men aan talel ging. ontinoetten de
beide dames elkander op het portaal. terwijl de !leer des
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huizes al binnen was. Emmy legde haastig de hand op de
arm van Dora.
„Tante, het kan zijn, dat ik u na eten even moet later'
wachten. ik kom dan toch gauw, ik weet nog niet zeker,
maar ik moet misschien even weg."
Dora dacht natuurlijk aan een uitvlucht om de afspraak
te doen mislukken.
.,Och kind, als het je werkelijk zwaar va lt ...... ik heb ten
slotte Been recht op je geheimen."
Maar ze deed het vrouwtje groot on recht, zooals ze
dadelijk daarna inzag.
Blozend en gejaagd zei Emmy: ,Neen, tante, neen, dat
is het volstrekt niet. 1k zal u vanavond alles zeggen, maar
er is iets gebeurd of eigenlijk niet gebeurd \ v at had moeten
gedaan warden en nu kan het zijn, dat ik van avond niet
alleen over hillekoek heb te praten."
„Anne meld, ik begrijp het en gebeurt dat dan dadelijk
na eten?"
.,Ja, als het gebeurt, het kan zijn, dat hij het door de
vingers ziet, maar dat geloof ik niet, en dan is na den
eten de beste tijd."
,,Altijd je man verdedigen, als een gehoorzaam vrouwtje,
nu, zoo hoort het ook" zeide Daro lachend, haar nichtje
op de verlegen blozende Wang tikkend.
Op dat oogenblik opende de hoer Plok de deur van het
portaal hij had de dames hooren aankomen en begreep niet
waarom ze niet binnenkwamen. Beiden verstijfden van schrik
uit vrees. dat hij iets zou hebben gehoord, maar Emmy
had maar even in het haar zoo door en door bekende gelaat
te blikken om geheel te worden gerustgesteld. Hij bepaalde
zich dan ook tot de opmerking, dat dames altijd het meest
te zeggen hebben op het oogenblik, waarop zij afscheid
nemen. maar waarom ze nog zoo'n boom moesten opzetten

59
voordat ze binnenkwamen, daarvan begreep hij nu in het
geheel niets.
_Of mag ik het sours niet weten ?"
Emmy, die nu gezien had, dat haar man niets had gehoord,
hernam dadelijk haar zelfvertrouwen:
.,Je hoeft niet alles te weten, wat wij met elkaar praten."
Nu, dat gaf Kees dadelijk toe en men ging gezamenlijk
de eetkamer binnen. Het diner verliep nog wat stiller dan in
de laatste dagen. Beide dames bestudeerden de houding
van den man om te weten te komen. hoe het vonnis geveld was, maar Emmy, die haar heer en mester vooral in dat
opzicht goed kende, tarok een tegengestelde conclusie uit
's mans eenvoudige vriendelijkheid en ongedwongenheid dan
Dora. De laatste, hoewel zij niets wist van Emmy's stoutigheid, die haar deed vreezen voor straf, meende zeker te
weten, dat er vergiffenis geschonken was, Kees gaf immers
niet het tninste blijk, over lets te mokken. Emmy daarentegen
wist, dat Kees, op de hoogte van haar ernstige te kort
koming wel mokken zou, wanneer hij niet besloten had tot
straf. In dat geval was hij altijd zoo royaal, niets aan de
straf toe te voegen, die hij zich dan ook had voorgertomen,
streng te doen zijn in weerwil van de besparing, die hij zich
rnoest opleggen, omdat straffende en gestrafte niet alleen in
huis waren. Emmy wist het al heel gauw: ,,zoodra we gegeten hebben, moet ik naar de slaapkamer, daar ga ik
over de knie en krijg ik met een Spaansch rietje zooveel
billekoek als ik maar verdragen kan zonder te schreeuwen."
Inderdaad: toen de maaltijd was afgeloopen, de koffie
genuttigd en het dienstmeisje verdwenen was, stak de heer
des huizes een sigaar op, rekte zijn beenen een weinig behagelijk uit en zei zoo langs zijn neus weg tot zijn vrouw:
„Je gaat zeker nog even naar boven, he?"
De niet-ingewijde zou er niets in gezien hebben, de toon,
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waarop het gezegd werd was even natuurlijk en eenvoudig
als de inhoud. Het was niet eens een bevel, maar een vraag
en waarom zou een man zijn vrouw die vraag niet doen
zonder in tegenwoordigheid van een logee te zeggen, waarom mevrouw naar boven zou gaan.
Maar geen van beiden waren on-ingewijden. Emmy wist
precies, wat zij nu te doen had: onmiddellijk naar boven
gaan en daar de komst van den straffenden heer gehoorzaam
afwachten en Dora begreep eveneens, dat haar vaste vertrouwen op de vergevingsgezindheid van haar gastheer in
duigen was gevallen. Ook wisten ze van elkander, dat ze
begrepen hadden en in weerwil van al de reeds gewisselde
vertrouwelijkheid waren beiden gegeneerd ter wille van de
andere. Dora durfde niet op te zien, ze wilde Emmy niet
in het beschaamde gelaat blikken en dit was dan ook vuurrood geworden. Ze voldeed niet zoo gauw aan het bevel
als ze gewoon was en zooals ze ondervonden had, dat de
veiligheid eischte.
„Ja ...... ik moet naar boven...... dadelijk."
Ze trachtte zich een houding te geven door .een en ander
op het buffet te verschikken, welk verschikken ten eerste
onnoodig was, ten tweede toch niet gedaan zou zijn door
het weinig zorgzame huisvrouwtje, ten derde, ook al ware
het nog zoo dringend noodig geweest, had moeten achter
staan bij het voldoen aan het bevel om de billen gereed
te houden voor de kastijding.
Kees, die immers niets wist van Emmy's confidenties
aan Dora en dus ook niets vermoeden kon van haar verlegenheid wegens de aanwezigheid van de logee, was verwonderd en verstoord.
„Ik zou maar niet lang wachten."
„Ja, dat is waar, ik ga ...... " Ze schikte voor den spiege
toch nog even lets aan haar kapsel, alsof dat niet dadelijk
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in de war zou raken, wanneer ze straks voorover liggende
naar den grand moest kijken!
Toen wandelde de heer Plok bedaard de deur uit. Dora
sidderde voor haar nichtje en then ze even alleen waren,
fluisterde zij: „kind, ga toch gauw, anders krijg je extra."
Terwijl Emmy haar man volgde, zeide ze flauwtjes
glimlachend:
„Dat zal ik toch wel krijgen" en de deur sloot zich achter
beul en slachtoffer.
Dora bleef in de hoogste opgewondenheid en spanning
achter. Ze was veel gejaagder dan het arme vromvtie
scheen te zijn, dat met berusting een pijnlijkc straf tegemoet
ging, pijnlijk om de striemen, die zij straks over haar goed
gespierde billen zou ontvangen, pijnlijk omdat haar oudere
vriendin nu wist. dat ze gedwee en gehoorzaam over de
knie lag om te worden gecorrigeerd wegens een stoutigheid.
Dora hield het niet lang uit. Ze wist nu den weg en op
haar iachtc huisschrentjes sloop ze onhoorhaar tot voor
de deur, waar gebeuren moest wat haar zoo levendig belang
inhoezemde. Ze had weer gehoopt op de onbescheiden opengelaten kier maar terwijl ze zag, dat die hoop ijdel was,
begreep ze ook dadelijk, hoe dwaas die verwachting was
geweest. Den eersten keer waande men zich alleen in huis,
nu had men de deur natuurlijk zoo zorgvuldig mogelijk
gcsloten. Te zien was er niets voor haar, wel te hooren en
ze dacht, een levendige discussie te zullen hooren, een beschuldigen en zich verdedigen. al stond de veroordeeling
al vast. Tot haar verwondering hoorcle ze eerst niets en
Moen ze vlak voor de immers gesloten en dus ook haar beschermende deur gekomen was en haar oor ertegen hield,
was ze nog meer verwonderd op dat oogenblik. geen minuut
nadat Emmy weggegaan was, het uitermate snelle onmiste hooren van een sokje
kenhare tik-tik-tik-tik-tik-tick-tick
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dat op iets sloeg en toen zij nog beter het geluid kon ortderscheiden, hoorde zij ook het sst, ssst, ssst, dat elke tik voorafging, het zwiepen van het soepele riet door de gekliefde lucht.
,,Ach, ach, wat zal dat aankomen dacht ze -- die
arme Emmy, hoe kan hij dat ding zoo razend snel bewegen?
Zeker groote oefening. Ten koste van de billen van dat
arme schepsel. Zou ze op haar broek of op haar bluote
krijgen? Mij dunkt, dat er geen tijd is geweest voor het
neerdoen van de broek? Dat is dan nog gelukkig. Maar ze
hebben niet eens iets kunnen zeggen. Zou het pak dan al
beloofd zijn? Och dan had Emmy het mij wel gezegd, ze
had nu toch geen geheim meer p oor inij in die dingen. 1k
begrijp het weer niet."
Dora had gelijk in haar veronderstelling, dat Emmy voor
de broek kreeg en dat er geen woord was gesproken ter
inleiding van het pak, dat ervaren hand en taai Het gegeven
werd. Er was in dien uiterst korten tijd tusschen het hestijgen van de trap door de jongere en door de oudero
dame zelfs nog iets gebeurd, wat Emmy al met zekerheid
verwacht had, toen ze zeide, dat ze extra zou krijgen.
wist immers, dat ze voor haar man naar de strafplaats had
moeten gaan volgens vaak gegeven voorschrift, dat sedert
jaren al niet meer werd overtreden, ze kende de straf,
die op de overtreding stond en nooit werd kwijtgcscholden,
ze wist ook. waarom ze de gewone, niet-extra straf kreeg.
Beide straffen waren dubbel en dwars verdiend, erkende ze
en moest ze ook wel erkennen.
Meer dan een half jaar was zij al een bezoek schuldig
aan een oom en tante van Kees, op wie hij zeer gesteld
was en die het jonge paar dan ook altijd zeer hartelijk
behandelden en Emmy had niets tegen de brave menschen,
al verveelde hun gesprek haar ook en irriteerden haar de
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meer dan eenvoudige denkbeelden van de ouderwetsche
kleinburgerlijke menschen. Emmy nam zich herhaaldelijk
voor om de vistic te maken, waarvan het uitblijven ten slotte
was opgemerkt en een onaangenamen indruk had gemaakt.
Ze beloofde het ook meermalen aan haar man en deze
kondigde wel een keer of zes het bezoek aan, dat dan tot
zijn schaamte uitbleef. Emmy kon er weer niet toe komen,
zooals sedert haar prille jeugd ze nooit tot iets komen kon,
waartoe ze om een of andere haar zelve onverklaarbare
reden geen neiging gevoelde, hoe zeer zij zich zelf beschuldigde van zwakheid en in dit geval van onhartelijkheid en
zelfs onbehoorlijkheid jegens brave menschen. Eindelijk was
door Kees het bezoek vastgesteld, men zou zelfs, daartoe
uitgenoodigd door de oude rnenschen, die Emory kenden
en toonen wilden, dat ze niet wrokten, thee gaan drinken
bij de familie. Emmy zou haar man op het bepaaide uu'r
van zijn kantoor halen. Maar ze stelde het zoo Lang nit, dat
Kees, eindelijk wanhopende aan haar komst, alleen was gegaan en in zijn groote verlegenheid het wegblijven van
Emmy had verontschuldigd wegens ziekte. Zij had evenwel
de voorzorg verzuimd in het naar huis gaan, de buurt te
mijden, waar de oom en tante woonden en zoo maakte Kees
nog dwazer figuur, toen men haar zag voorbijgaan, dan hij
reeds had gemaakt, omdat niemand een oogenblik geloof had
gehecht aan zijn verhaal van Emmy's ziekte, zooals hij
duidelijk kon merken aan de wijze, waarap men hem aanhoorde en zooals hij ook buitendien wel had kunnen begrijpen. Emmy zelf was hevig geschrokken, toen zij gewaar
werd dat haar droomerig voortloopen haar langs het huis
had gebracht, dat zij in de eerste plaats had moeten mijden
en dat alien haar hadden opgemerkt, die haar daar zeker
niet hadden mogen zien.
Wat er nu gebeuren ging, wat er nu gebeuren moest,
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kon ze raden. Al drie, vier maal was een flink pak op de
billen beloofd om dat steeds maar uitstellen van de voldoening aan het eenvoudige en billijke verzoek van Kees om
toch d naar die familie te gaan, altijd had hij het maar
achterwege gelaten, den laatsten keer had hij het haar
kwijtgescholden omdat ze juist te voren dat strenge pak
had gekregen, waarvan Dora de toevallige getuige was geweest en hij haar billen nu wel een weekje rust gunde.
Hij had er bijgezegd, dat er nu voortaan geen pardon meer
gegeven zou worden, het had nu lang genoeg geduurd en
Emmy had dadelijk toegegeven, dat dit ook zoo was. Ze
begreep nu wel, dat er heel weinig kans op genade was en
baseerde de zwakke hoop alleen op de tegenwoordigheid
van tante, die Kees wel niet belet had, haar verschillende
malen in ernstige gevallen over de knie te nemen en met
het riet te geven, maar hij ging er toch beslist niet zoo
gemakkelijk toe over als antlers.
Haar hoop vervloog eerst, toen ze de bedaarde, vastberaden houding van haar man aan het diner zag. Toen nog:
het dralen g a het ontvangen van het bevel, naar de strafplaats te gaan! Dat dralen had lang geen vijf minuten geduurd, maar het was voldoende voor haar om te weten,
wat erop volgen zou.
Er was dus geen woord te spreken geweest en er werd
ook geen woord gesproken.
Emmy had de deur open gevonden, die zij dadelijk achter
zich sloot, waarna zij zich naar haar echtvriend begaf, die
zijn linkervoet op een stoel had gezet en een haar zeer
bekend Spaansch rietje in de rechterhand tot gebruik gereed hield. Ze was onmiddellijk aan zijn rechterzijde gaan
staan, het hoofdje deemoedig gebukt, even met de hals over
de knie komende, Kees had kalm de rokjes opgetild, het
hemd uit de broek getrokken en was zorgvuldig het dunne
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broekje over de aardige stevige billen gaan spannen, die
daar zoo voordeelig uitkwamen door haar gebukte houding. het was, of zij zich zoo gunstig mogelijk wilden voordoen op het feest, dat hun bereid werd. Toen het broekje
zat, zooals hij het hebben wilde., trok hij met de linkeehand
alleen het vouwtje bij den broeksband in de hoogte en
legde haar op de beste wijze over de knie, namelijk zoo,
dat haar achterste half op, half tegen zijn linkerdij kwam
to liggen en de beide beenen hoog boven den grond
hangend waardoor de spanning van de broek verhoogd
en gedurende de kastijding onderhouden werd. Toen hief
hij het riet hoog en werd het eerste woord gesproken,
het was heel kart:
„Zes extra."
De billen trokken zich onder het broekje hevig samen
voor zoover de stramme spanning dat niet verhinderde.
Ze wachtte ademloos den eersten extra-slag en die striemde
fel over de beide billen tegelijk, beantwoord door een gesmoord langgerekt „aauw", dat door het doffe, dat haar
klagen noodzakelijk hebben moest, overging in een Lange
, ,oe" en dadelijk daarop de tw'eede striem, die hetzelfde
antwoord uitlokte, bij de derde en de vierde had zij de
tanden op elkaar geklemd, maar bij de vijfde en de zesde
ging het in een doffe kreet samensmeltende „h000000000"
tusschen de tanden door.
Het leek bijna genadig, toen het gewone pak volgde,
het strenge „tik, tik" met het einde van het riet op elk
der billen beurtelings: links, rechts, links, rechts. Ze kwamen goed aan het adres, elke tik op de juiste plaats van
het stram gespannen broekje, ook toen het tempo gaandeweg
sneiler weld en de poib "Li ijna niet zichtbaar bewoog en het
werk aan de soepelheid van het snel in beweging gehouden
riet weld overgelaten. Toen werd het sst, sst, ssst hoorbaar.

66
Dat alles was al gebeurd, teen tante Dora, die het gevoel
had alsof ze onmiddellijk het nichtje gevolgd had, bij de
deur was gekernen en zao dicht, dat ze hooren kon, wat
zich daar binnen afspeelde. Ze was meer met innig medelijden vervuld vooral toen na geruimen tijd, gedurende Welke
alleen het snelle tik-tik-tik-tik werd gehoord met nu en
dan het zwiepen van het dunne venijnige rietje door de
lucht, eindelijk ook weer heel dof en gesmoord zuchten en
steunen tot haar oor doordrong.
Eenige honderden tikken op de beide billen beurtelings
had de gestrafte na de vreeselijke zes extra striemen zwijgend kunnen in ontvangst nemen met de geoefende zelfbeheersching, waarover zij helaas alleen in dat opzicht en
in die jammerlijke houding, beschikte, daarna klonk weer
tusschen de hard op elkaar geklemde tanden de niet in te
houden uiting van pijn. Nu en dan gehoorzaamde zij aan de
korte aanmaning van haar tuchtmeester.
„Stil wat!," maar de duur, waarin de angst voor extra
straf haar deed zwijgen, verminderde. Toen liet hij haar even
enkele oogenblikken om te bekomen en tante Dora dacht
al dat de straf geendigd was, maar daarin vergiste zij zich.
Kees had zijn ondeugende vrouwtje even van de knie genomen, maar bleef in dezelfde houding staan bij de stoel,
de rechtervoet op de zitting, gereed, de kastijding spoedig
weer voort te zetten. Emmy wist dan ook wel beter, dart
het einde er nog niet was. Zij maakte alleen dankbaar gebruik van de enkele oogenblikken van genade om haar
zakdoek voor den dag te halen, de traantjes te drogen en
even heel zacht uit te snikken. Maar ook zij verplaatste zich
niet, verwachtende, dat ze dadelijk weer over de knie zou
worden gelegd. Ze kon dan ook niet in twijfel zijn omtrent hetgeen haar nog te wachten stond, immers haar
man benutte den tijd, dien zij noodig had om haar ge-
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zichtje of te vegen en nog even onhoorbaar te huilen. Hij
had dien tijd noodig om terwip zij haar werk deed, haar
broek los te maken. Natuurlijk liet zij hem gedwee zijn
gang gaan, ze gaf geen blijk, het op te merken. Het was
in een ommezien gedaan en nog even mocht zij ;net de
achterbanden van de broek over den grond, sleepend, blijven staan. Toen richtte zij zelf het behuilde gezichtje tot
haar man op en keek zij hem aan, als om te zeggen: „Ik
ben weer bereid."
Zoo verstond de ander het ook. Even de rechterarm
om het middeltje geslagen en daar lag ze weer, gebogen
naar den grond turend. Een enkele beweging en de rokken
en het hemd lagen over den rug, de beide billetjes boden
zich naakt aan het rietje, dat nu in dadelijke verbinding
zou komen met de deelen waarom het toch te doen was.
Kees' linkerarm schoof de kleertjes goed weg en omspande
het naakte middeltje de andere arm hief het Spaansche
riet, maar voordat het zijn dans begon, tuurde de straffende
man toch weer even naar de uitwerkselen die het eerste
deel van de straf op het bevallige achterwerkje had gehad.
Het was al aardig rood, hoewel to -h van een ander soort
rood, dan het pak, dat hij haar met de hand op de broek
en daarna op de bloote had gegeven. De roodheid be-sloeg ook niet een zoo, groote uitgestrektheid maar bepaalde zich bijna geheel bij de plekken, waarop het riet was
neergekomen. Duidelijk waren de donkere striemen te onderscheiden van de zes extra klappen. Kees oordeelde overigens
dat en best nog wat bij kon en weldra deed het riet weer
zijn werk. Eerst weer wat langzaam als om het terrein te
verkennen, toen al sneller en sneller. Het was niet te verwonderen dat thans de strafoefening yea korter in geheel
stilzwijgen kon worden verdragen. Geen vijftig tikken had
het Het op de bloote mode billetjes beurteling-s links en
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rechts gemept, of het gesmoorde oo, 000, ooh, began al
weer. Emmy stopte een slip van haar rok in den mond om
het niet uit te schreeuwen en telkens grooter prop nam zij
tusschen de tanden, het scheen alsof zij de heele rok had
willen opeten.
Dora, die zich juist had willen verwijderen nadat zij cenige
minuten niets had gehoord en zich al had verwonderd, dat
er nu niets tusschen man en vrouw werd gesproken, luisterde verrast naar de hervatting van de kastijding.
Eerst had zij zich afgevraagd, of Emmy nu op haar broek
of op haar bloote bitten kreeg, het tik-tik-tik-tik van het
riet gaf haar daarover geen uitsluitsel, maar nu zij het verschil hoorde tusschen het eerste en het tweede deel van de
strafoefening, wist zij dadelijk, dat het eerste deel een pak op
de broek, het tweede deel een pak op de bloote was. Hoe
stevig de dunne stof over de veerkrachtige bitten was getrokken geweest, toch maakte de gespannen broek de tikken
duidelijk doffer, toen het tik-tik-tik van het op de broek
slaande riet kon worden vergeleken met het veel helderder
tek-tek-tek,tek, dat het riet op de billen, zelf slaande maakte.
Voor bet overige werd er niets aan de strafoefening veranderd. Steeds sloeg het einde van het riet beurt om beurt
op het dikste deel van de linker- en van de rechterbil.
Toen het Emmy al moeilijker en moeilijker werd om
het schreeuwen onder het bijten op haar kleeren te smoren
en Kces al verschillende malen vergeefs tot stilte had aangemaand, dock het niet voldoen aan zijn bevel niet door extra
straf had laten volgen omdat hij de onmogelijkheid voor
de gestrafte inzag, zette hij het vrouwtje neer. Zij begun
dadelijk haar billen te wrijven en op en neer te bewegen,
zooals Dora haar had zien doen na de strafoefening met
de hand.
Kees liet haar dit echter niet lang doen, hij nam haar bij
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den bovenarm mee, ging op een stoel zitten en zette het
zacht snikkende vrouwtje voor zich tusschen zijn beenen.
„Emmeke, je achterste kan zeker niet meer verdragen op
het oogenblik."
Ze schudde hevig van neen.
„ja, maar je hebt nog maar het derde deel gehad van
wat je hebben moet. We moeten het dus nog twee keer
hervatten."
Emmy knikte gedwee. Als ze er nu maar of was! Ze
bewonderde weer de strikte rechtvaardigheid van haar man
en zijn toegevendheid.
„Maar bovendien moet de zaak met oom en tante in orde
gebracht worden. lk kan dat niet doen. Jij gaat er morgenmiddag heen en dan zeg je maar wat je wil, als je maar
zorgt, dat ze tevreden zijn en je gaat er heen met roode
billen, anders ben je in staat, toch niet te gaan of er
onderweg niet meer aan te denken. Morgen om precies twee
uur wacht ik je hier, dan krijg je het tweede deel van het
pak, maar alleen op de bloote billen. Het derde deel krijg
je later, het wordt grooter of kleiner naar gelang je goed je
boodschap hebt gedaan, maar je krijgt in elk geval. Morgenmiddag ga je dadelijk van de knie of naar de oude
menschen. lk zal wel zorgen, dat je je billen nog heel goed
voelt, als je bij hen bent en zitten moet. Dat wil ik je graag
beloven. Cloed begrepen? (Emmy knikte gretig). Nog iets
te zeggen? Neen? dan groet ik je. Ik moet weg. Tot van
avond. Het rietje zal ik maar bij de hand leggen. Dag kind,
geef me een zoen."
Emmy voldeed zon,der eenigen weerzin aan dat billijke
verlangen van een liefhebbend echtgenoot aan zijn trouwe
wederhelft.
Dora maakte dat ze weg kwam en stelde zich in haar
kamer in veiligheid. Men mocht eens hebben gehoord, dat
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zij de trap opkwam en dan was het natuurlijk, dat zij
boven was en niet beneden in de huiskamer.
Weldra hoorde ze den heer des huizes de slaapkamer
uitkomen en een oogenblik later werd de straatdeur toegetrokken. Toen stormde Dora de kamer binnen, waar zooeven de strafoefening had plaats gehad. Ze vond Emmy op
het bed liggen, de bloote bitten weer naar boven, ze nu en
dan wrijvend en steeds zacht snikkend. Bij het binnenkomen
van Dora trok zij instinctrnatig met een kuische beweging
een slip van een rok over het roode achterwerk.
Dora was dadelijk naar de getuchtigde heen gegaan en
zei: „laat maar, laat maar, blijf maar zoo, ik weet er nu
toch van".
Ze ging naar het snikkende vrouwtje op het bed, legde
haar hoofdje op haar eene arm en drukte haar tegen Lich aan,
terwijl de andere arm de pijnlijke bitten weer bevrijdde
van de daarop getrokken kleedingstukken. Ze aaide zacht
over de mooie billetjes en keek er onderwijI niet zonder
eenige onbewuste nieuwsgierigheid naar en de sporen, die
het streng tikkende riet had achtergelaten.
„Is het zoo erg?" vroeg ze toen Emmy maar niet ophield
met huilen.
„Ja, tante, ja, het duet vreeselijk zeer en morgen moet ik
nog eens over de knie!"
„Arme meid."
„Och, dat is niet het ergste. Ik wist wel, dat ik nog
niet genoeg had gekregen, maar...... ik moet morgen naar
oom en tante, ik moet nu vast."
„Is dat zoo erg?"
„Ik lig liever tier keer over de knie en krijg liever twintigmaal wat ik nu heb gehad."
Dora begreep er natuurlijk niets van. Emmy deed haar
toen eerlijk het verhaal van wat er gebeurd was, zij spaarde
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zich zelve niet en wist dan ook heel goed, hoe onvergeeflijk
haar gedrag was.
Nu was Dora verontwaardigd, maar dezen keer toch niet
tegen den zoo onbehoorlijk zijn vrouw behandelenden tiran,
maar tegen het ondeugende, alle zelfbeheersching en zeiftucht missende vrouwtje.
„Maar Emmy, Emmy, hoe kan je zoo iets nu toch doen?
Wat moet dat toch onverdragelijk zijn geweest voor je man
en voor de menschen zeif. Neem me niet kwalijk, maar
aan alles is toch een grens. lk begrijp toch waarliik niet,
lf
hoe iemand van goede opvoeding en
Emmy was harder gaan huilen en draaide zich om en om
op bed, eindelijk hield ze haar handen voor de ooren.
„Wil je niet naar mij luisteren, Emmy?"
„Och tante, ik heb er toch voor gehad en morgen moet
ik er weer aan gelooven."
„Ja, dat keur ik natuurlijk niet goed, dat vind ik heel
verkeerd van je man, dat weet je wel en ik heb van harte
medelijden met je, maar ik kan toch best begrijpen, dat hij
woedend is."
,.Hij is nooit woedend op mij, hij is al zoo veel van mij
gewend, maar hij straft. lk heb het ook wel verdiend. Verwijten heeft hij niet gemaakt."
„Daartoe had hij anders het volste recht, niet om je te
slaan".
„Dat is toch veel minder erg!"
„Ja als je het zoo opvat, kan ik niets meer zeggen, maar
ik vind je gedrag niet te verontschultdigen."
„Tante, tantelief, spaar mij toch verder, mijn achterste
gloeit, de striemen branden, ik heb gekregen wat ik verdiend heb en ik
kan daar beter tegen dan tegen
Verwijten."
Het was Dora alles zoo nieuw, dat ze er stil van werd.
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Dat een man het recht zou hebben, zijn vrouw over de knie
te leggen en zoo te straffen voor eenig verzuim, hoe erg
het dan ook was, mocht zij niet toegeven, maar al wilde
zij het zich niet bekennen, toch was tegenover die halstarrigheid van de schuldige om maar niets te hooren over haar
ergerlijke wijze van doen, het gevoel, dat het riet ten onrechte op die stevige billen was neergekomen, stork verrninderd.
„Hij mocht haar niet slaan, maar nu hij het toch doet ......
verdiend heeft zij zeker een goed pak op de billen."
Zoo was ongeveer de slotsom, die haar bevredigde, maar
die zij voor zich hield.
Er werd eenige minuten tusschen de beide vrouwen niet
gesproken. Emmy begon langzamerhand te bekomen van de
ergste pijn en tante Dora bekeek zuchtend de roode billen,
die zij nog Bens streelde, beurtelings in de hand nani en
bemoedigend beklopte en Emmy liet -haar begaan, verteederd door dit blijk van . sympathie. Ze bleef Langer in die
houding liggen dan zij anders zou hebben gedaan. Toen ze
een beweging maakte om op te staan, drong tante Dora
haar door een zachte drukking nog even de gelegenhetd
tot bekijken van het afgetrafte lichaamsdeel te laten en
Emmy gehoorzaamde dadelijk aan dien druk.
De oudere vriendin keek met levendige belangstelling en
niet zonder aandoening en toen zij nauwkeurig plekje voor
plekje had bekeken en bit voor bil door haar strijkende hand
had laten gaan, meende zij de sparen van de extra-striemen
te zien: een donkerder rood en dat verder over de billen
doorliep dan het scherpe, maar lichter rood, dat op het
dikste deel van het achterste zichtbaar was.
„Zeg, Emmy, heb je afzonderlijk gehad omdat je je
man hebt laten wachten?"
„En of. Maar dat wist ik wel. lk had voor hem moeten
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gaan, dat is zoo de gewoonte. Hij wil dat ik hem afwacht,
als ik over de knie moet. Toen hij eenmaal voor gegaan
was, wist ik wel, dat ik extra krijgen zou en toen had
ik niet zoo'n haast meer, het zal geen twee striemen gescheeld hebben."
„Als ik goed zie, zijn ze nog al aangekomen, die extra
striemen."
„Dat beloof ik u."
„Maar als je het toch vooruit wist, waarom ging je dan
niet dadelijk?"
„Ja, dat is eigenlijk uw schuki".
„Mijn schuld!?"
„Ik bedoel, dat, wanneer u er niet was geweest, ik %vet
dadelijk zou zijn gegaan, tegen streven doe ik al lang niet
meer. ik zou ook wel dadelijk zijn gegaan, wanneer u niet
had gewete,n, wat er gebeuren zou toen Kees mij naar boven
stuurde, maar omdat u van alles op de hoogte was en
even goed als ik zelf begreep, dat ik naar boven gestuurd
werd om over de knie te worden gelegd en een flink pak te
ontvangen, kon ik het tegenover een getuige niet goed over
mij verkrijgen om zoo zoet en gehoorzaam als anders
dadelijk op te staan en mij gereed te rnaken tot het outvangen van billekoek."
„Maar kind, ik beef& voor je, ik dacht: wat zal er voor
haar opzitten."
„Het was ook dwaas, ik weet het wel, een minuut later
moest ik toch wel gaan en ik begreep dadelijk, dat mijn
billen er niet goedkoop of zouden komen, maar u weet,
dat ik eenmaal een mensch ben van oogenblikkelijke indrukken. 11: kon werkelijk op dat oogenblik niet gehoorzamen, ik kon niet."
Vroeg Kees er nog naar?"
„Keen, Hij vraagt al lang niet meer naar de reden van
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wat hij imijn grillen noemt. Hij kreeg ook altijd maar weinig
antwoord van mij. Waarom ik niet dadelijk naar boven was
gegaan, vindt hij mijn zaak, die hem niet aangaat. Hij geeft
er afzonderlijk straf voor en streng ook, dat verzeker ik u,
maar daarmee is de zaak ook voor hem en mij uit."
Weer moest tante Dora het zich haars ondanks bekennen,
dat zij dit toch ook maar het verstandigste vond. Maar ze
sprak geen oordeel meer nit en vroeg alleen maar um verde',
in de in haar oogen zoo zonderlinge verhouding door te
dringen.
„Eerlijk gezegd, vind ik dat de straf niet zoo lang heeft
geduurd. Als ik je billen niet hier onder mijn oogen had,
zou ik zeggen, dat je er nog al genadig of bent gekomen."
„Dan hebt u er geen verstand van". Beide dames moesten
even lachen, Emmy door haar al drogende traantjes heen.
Het idee, dat tante Dora daar verstand van zou hebben!
Emmy verklaardc uit haar maar al te rijke ervaring:
„Weet u wel, dat een goed gehanteerd Spaansch rietje,
zooals Kees dat kan, in een minuut wel honderd tikken
geeft? Dat is vijftig op elke bil, behalve de striemen, die
over beide billen tegelijk gaan. Een minuut op die manier
over do knie is al een langen tijd, vijf minuten schijnt oneindig en hoe weinig tellen vijf rninuten in het gewone
Leven! Maar in vijf minuten over de knie en met een soepel
rietje, dat snel wordt bewogen kan je een pak hebben,
dat je den heelen dag voelt, zelfs al is het alleen maar op
de broek en ik heb vrij wat Langer dan vijf minuten ervan
gelust en ik kreeg niet alleen op de broek."
„Hij verdeelt het zoo'n beetje, he?"
„Morgen krijg ik alleen op de bloote en alleen op de
broek krijg ik zelden. Wel gebeurt het, dat Kees mij even
gauw, als er pas jets is uitgekomen waarvoor ik hebben
moet en hij het niet erg vindt of hij mij sparen wil, bij den
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broeksband opneemt en staande over de knie legt voor
een Pak op de gespannen broek, maar als hij denkt dat het
zoo ongeveer genoeg is, laat hij mij toch meestal even de
broek afdoen om te zien, hoe het aangekomen is en wanneer
het dan nog te weinig rood is, krijg ik allicht nog wat
op de bloote totdat het in orde is."
Dora merkte bij zich zelve op, dat Emmy alti j d sprak van
„als ik hebben moet" en „als het nog te weinig rood is."
Ze had toch een grout vertrouwen in de rechtvaardigheid
van haar beul. Als deze haar op het achterste sloeg, nu,
dan moest ze op haar achterste hebben. Als hij de billen
nog niet iood genoeg vond, dan waren ze nog te blank!
Nog wat rooder en dan was het in orde!
Dora dacht na, Emmy zweeg en zoo bleven nog even ver-

trouwelijk bij elkaar, terwij1 Dora een der billen van Emmy
in de hand hield.
Eindelijk trok Dora het hemd over de langzamerhand
bekomende billetjes, trok de broek naar boven en maakte
die voor Emmy vast, die de oudere vriendin gaarne bet
begaan. Zij wilde haar ook ophelpen, maar dat weer Emmy
af, even lachend:
„Zoo erg is het niet. 1k heb wel erger gehad."
„Kan je zitten?"
„Best. 1k voel het wel ,nog in het eerst, maar daar ben
ik wel aan gewoon. Het moet wel. Morgen gaat het er
weer opnieuw van langs en dan waarschijnlijk erger."
, Waarom?"
„Orndat ik dan alleen op de bloote krijg en ik het nog
goed moet voelen, als ik het bezoek maak."
„Als je het nu dan toch maar niet weer verzuimd."
,,Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Daar herinnert mijn
achterste mij wel aan."
„Je hadt het je kunnen besparen, als ...... "
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„Mondje dicht, tante, dat is nu toch afgesproken. lk heb
ervoor gehad. Of vindt u, dat hij niet hard genoeg geslagen
heeft? U hebt ze zelf gezien.”
Nu, dat moest Dora wel toegeven. Er was flink op de
biller gestriemd, maar dat Emmy geen woord van afkeuring kon hooren, deed haar toch hoofdschudden.
Het was nu eenmaal zoo, ze moest erover zwijgen, maar
ze bleef nieuwgierig naar de mededeeling, die Emmy haar
nog altijd schuldig was: waarom toch kon Emmy nooit
tegen haar man aanvoeren wat iedereen een afdoende reden
tot echtscheiding zou vinden: de stelselmatige kastijdingen,
die, aan een volwassene toegediend, toch wel niet anders
dan mishandelingen mochten genoemd worden?
„Emmy, onder al die begrijven zouden we vergeten, dat
je mij nog een gewichtige zaak hebt to vertellen. Of stel
je het liever uit, nu je weer zoo...... gekregen hebt?"
„O neen. Als het toch moet, dan dadelijk maar, dan weet
u meteen alles."
„Het beste is, dat ik alles weet, dan kunnen wij het vertrouwelijkst praten en dan kan ik het best handelen."
-<,

VII. INTIEME CONFIDENTIES.
Dora nam het jonge vrouwtje mee naar haar logeerkamer, opdat men ongestoord zou kunnen spreken. Emmy liet
zich meevoeren, met roode wangen, even verlegen als toen
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ze kort tevoren in het bijzijn van tante naar de strafplaats
nwest, waar het riet haar achterste wachtte.
Toen ze gemakkelijk gezeten waren, dicht naast elkaar op
een kleine, lage sofa, ternauwernood voor twee menschen
geschikt, trok de oudere de jongere vrouw naar zich toe,
zoodat zij tegen haar aan kwam te liggen, de wang tegen
haar zijde en terwijl, zij de andere wang geheel in haar
hand nam en haar niet aanzag. Ook behoefde Emmy nu
Dora niet aan tezien. Zoo zou het gemakkelijker gaan. En
het -Imam ook in-eens.
„Tante, ik zal nooit Kees mogen verwijten, dat hij zijn
vrouw slaat, ten eerste omdat het oneerlijk zou zijn, want
ik vind niet, dat hij daar ongelijk in heeft en ik weet, dat
hij overtuigd is, heel goed te doen, zooals ik ook geloof,
dat hij doet. Maar ten tweede mag ik hem daarvan geen
verwijt maken en het zeker niet noemen als een reden om
het huwelijk te vernietigen, omdat ...... , zie tante, u gelooft het misschien niet en zeker vindt u het gek: omdat
ik al geregeld van hem kreeg ...... toen we nog niet getrouwd waren."
„Wat, wat zeg je daar? Heeft hij het gewaagt1 ...... ? En
waarom heb je dan de verloving niet dadelijk verbroken?"
,,Hij sloeg mij al voor de officieele verloving."
„Daar begrijp ik nets van."
„Ik dacht ook wel, dat u het niet begrijpen zou, dat heb
ik u al zoo dikwijls gezegd, maar ik hoop, dat u het later
en op den duur zal begrijpen. Van de meeste andere menschen verwacht ik dat niet. Daarom kan ik er met niemand
over spreken." Ze droogde een paar traantjes.
„Gelukkig dan eindelijk met mij wel. Ik zal alles doen
om het te begrijpen, daar kan je zeker van zijn, maar neem
mij niet kwalijk, dat ik nu nog niet zoo ver ben. Een
vreemde man, die je slaat en dien je trouwen wil tegen den
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zin van je heele familie en eigenlijk ook tegen je aard!
Want je was nooit een meisje, waarvan men een mesallianse
had verwacht. Voor zoo hartstochtelijk verliefd, dat je de
ergste dingen verdraagt, heeft ook niemand je gehouden.
Van die amouretjes, die jonge meisjes veel hebben, had je
nooit voor zoover ik weet. En dan dit!"
„Tante, het was ook geen bizondere hartstocht. Ik hield
van Kees, natuurlijk, ik dacht heel gelukkig te zullen zijn,
maar van blinden hartstocht en zoo , is nooit iets geweest."
„Dan begrijp . ik het nog minder. Hoe kwam hij ertoe,
je te slaan?Tochi zeker maar uit gekheid en niet hard?"
„In het begin...... half uit gekheid, later niet meer. In het
begin niet hard, later harder."
„Later? Dat wil dan zeggen na de bruiloft?"
„Voor de bruileft en voor de publieke verloving sloeg hij
al zoo hard, als hij het noodig vond."
„Vreeselijk! En hoe deed hij dat? Toch niet op je ...... "
„Hij sloeg mij precies waar hiji mij nu slaat."
„Foei, foei. Op je broek?"
„Op mijn broek en op mijn bloote, met de hand en met
het r iet, joist zooals hij meende, dat het moest."
„fn jij hebt het verdragen?"
„Ik heb maar heel kort tegengesparteld en daarna nog
maar kort tegengesproken: Van begin of vond ik dat hij
in zijn recht was en dan kan ik niets zeggen. Ik kan geen
gevoelens huichelen, zooals u weet. Ik kan ook niet tegen
heftige woorden en voor heftige woorden was er anders
zoo dikwijls reden geweest. Ik heb er dikwijls niet van
kunnen slapen dat ik hem zooveel reden tot ergenis gaf ......
totdat hij mij straffen ging op een goeden dag. Hij zei,
dat een volwassen vrouw,, die zich als een kind aanstelt
ook maar als een kind moet worden behandeld en niet lang
daarna voelde ik voor het eerst zijn hand op mijn achterste."

79
„Vond je dat dan niet erg ruw?"
„Wel een beetje, niet zoo erg als u zoudt denken, maar
daarvan vertel ik u de reden ook wel enns. Maar ik vond
het zeker lets, dat niet te pas kwam, maar nu moet u goed
hooren. Toen ik voor het eerst met Kees kennis maakte,
was ik juist weer in een van die tijdperken, waarin ik heel
goed i' nzag, dat ik toch eigenlijk met mijn droomerij en
mijn onmogelijkheid, de gewone plichten van het leven te
vervullen ook wanneer zij mij niet aanstonden, mijn gebrek
aan veerkracht, aan zelfvertrouwen en beheersching, een
minderwaardig schepsel was."
„Maar Emmy, minderwaardig, hoe kan je zoo lets zeggen!
Je werd altijd in de familie bewonderd. Je wist meer dan
wij alien te zamen."
„Ik wist alleen dingen zonder practisch nut, zooals nu
nog en geen van mijn zoogenaamd goede eigenschappen
was tot lets nut, zeker niet voor mijzelf en voor mijn omgeving. Kortom ik was weer in die dagen, waarin ik ieder
ander beter vond dan mijzelf en vooral menschen, die zoo
weinig mogelijk op mij lijken, menschen met flinkheid en
zonder sentimentaliteit, menschen, die zoo nuchter en kalm
mogelijk de wereld beschouwen en begrijpen. Van mannen
kon ik in het geheel niets verdragen wat mij aan de eigen
persoonlijkheid herinnerde. Toen ik bij toeval bij gelegenheld van een feestje bij een van mijn vriendinnen die verloofd was kennis maakte met Kees, die zoo'n beetje in
Naar, familie was geloof ik, hoorde ik hem tusschen een
gesprek over de eerste ontwikkeling van de fantasie bij
een kind zoo aardig malle opmerkingen maken, zoo met
een enkel woord heel het gesprek persifleeren, dat hij mij
verrukte. lk had hem wel dadelijk om de hals willen vallen.
lk dacht, dat die man ver boven ons alien stond, die zich
vermoeien met de oplossing van raadsels, die hij zoo dade-
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lijk opgelost had, waarvan hij de oplossing dadelijk had
gezien of waarvan hij had gezien, dat zij de oplossing niet
waard waren. Alwat hij zeide, zijn volkomen nuchterheid
tegenover alwat ons en mij veel meer dan een ander hevig
aangreep en soms beangstigde, nam mij voor hem in. Voordat wij dien dag scheidden, wist ik of dacht ik althans, dat
als er nog iets van mij terecht zou komen, dat alleen mogeiijk zou zijn, wanneer een man van zijn soort zich verwaardigen zou, mij voor goed in zijn hoede te nemen. Dat
hij, de zoo bewonderde zelf, zich daartoe zou neerbuigen,
heb ik toen niet durven droomen.
Van zijn kant scheen hij -- natuurlijk had ik daarvan
toen geen flauw vermoeden — gevleid te zijn geweest
door de groote bewondering, waarmee in elk van zijn
woorden en bewegingen begroette en wat niet alleen voor
hem duidelijk was, maar ook voor de andere meisjes, zooals ik gauw genoeg door allerlei toespelingen gewaar werd.
U weet wel, dat ik niet in staat ben, een sterk gevoel te
ontveinzen zooals ik immers tot niets in staat ben wat
een beetje op beheersching lijkt. 1k beviel hem in elk
geval en hij had wel zoo gemanoeuvreerd, dat we elkander
ook in andere gezelschappen en bij! andere gelegenheden
dikwijls ontmoeten. Toen hij mij later telkens alleen tegenkwam, begreep ik natuurlijk wel, dat het toeval geholpen
was, maar ik zag zoo tot hem op, dat ik het niet durfde
zeggen. Toen hij voor 'het eerst met mij een afspraak maakte,
werkte wel de gewone verlegenheid, maar ik wist al vooruit, dat ik de vraag, wanneer die eindelijk zou wordien
gedaan, t och niet met een weigering zou durven neautwoorden. Hij had ook dadelijk begrepen, hoe hij tegen ,rnij
moest optrcden. Hij vroeg niet, maar bepaalde en stelde
vast en van weigering was in het geheel geen sprake. Den
allereersten keer, dat we samen als gevolg van een af-
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spraak, was ik op den bepaalden tijd, waar ik wezen naoest.
Den tweeden keen haperde het al en liet ik hem ten minste
een half uur wachten. Verder ging het...... zooals u weet,
hoe het altijd met mij gaat. Nu eens kwam ik, dan weer
niet, dan weer eens een uur te laat. Op onmogelijke urea
kwanL ik op de kamers, waar hij woonde tot zijn grooten
schrik omdat hij bang was, dat ik mij zou compromitteeren
en de menschen, waar hij kamers had gehuurd, mijn famine zouden waarschuwen. Op zijn kantoor maakte ik hem
ook wel belachelijk. wanneer ik °peens hem van het werk
kwam afhouden. Soms liep ik plotseling weg, wanneer hij
mij verveelde al had hij ook een uur op mij gewacht en
al waren we nog geen vijf minuten samen. 1k biechtte
hem ook alle dolle streken, waarmee ik zonder het te
willen mijn ouders en ieder, die met mij te doen had,
sums tot wanhoop bracht.

VIII. OVER ZIJN KNIE
Then......, gebeurde het voor het eerst, wat later zoo dikwijls is gebeurd. lk weet het nog in alle bizonderheden. Hij
had er zeker lang vooraf over gedacht, zooals ik later wel
heb begrepen, maar toen dacht ik, dat het alles van zelf
en onvoorzien gebeurde. lk was op zijn kamers gekomen
in alle stilte en toen hij wist, dat er niemand van zijn huisgenooten thuis waren. Hij heette eenige dag-en uit de stall
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en toen zouden de kamerverhuurster met haar man ook
de gelegenheid waar nemen om een uitstapje te maken. het
was trouwens in den vacantietijd en Kees was ook werkelijk naar een paar familieleden gegaan --- (-Alders heelt
hij niet meer — maar was vroeger teruggekomen dan hij
geagd had, zijn intrek genomen in een hotel, maar kon
natuurlijk met den sleutel in het huis komen. Daar wachttc
hij mij. lk kan wel zeggen, dat hij mij daar komen liet.
Hij zeide eenvoudig. dat ik komen moest en dat wij alleen
zouden zijn."
„Maar kind, hoe kon je dat doen? Je wist toch wel, dat
zoo iets gevaarlijk is!"
,,Dat wist ik wel, maar ik was al zoo dikwiils ,met hem
alleen geweest en wanneer ik zijn gedrag vergelijk met
dat wat ik van mijn vriendinnen omtrent andere mannen
waarmee zij liefdeshistories hebben, zoo dikwijls heb gehoord, dan moest ik hem ook op dat punt weer bewonideren. Toen ik op zijn kamer kwam — bijna een half uur
over tijd, maar dat was niet erg -- begon hij eerst heel
ernstig over die zorgeloosheid van mij te spreken en toen
ik hem als gwoonlijk zeide, dat ik niet tegen verwijten kon
en ik zelf wel wist, dat ik slordig was, kwam het gesprek —
hij bracht het gesprek erop, 1-leb ik later wel eens gedacht
maaz dat weet ik niet — op een ander geval van zorgeloosheid waardoor thuis alles in rep en roer kwam. Ik was
namelijk met een groepje meisjes, die samen uit de stad
gingen en die ik toevallig had ontmoet op weg naar het
station, meegegaan op hun aandringen, maar er eerst den
volgenden dag aan ,gedacht, dat ik mijn ouders niet had
gewaarschuwd. Die waren in doodelijken ongerustheid. hoeveel zij ook van mij gewend waren. Toen Kees daarover
een boetpredikatie wou aanvangen, smeet ik hem een tafelkleed over het hoofd om zijn vermanende stem te smoren.
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Alles wat op tafel stond was er afgerold en voor een deel
stuk terwijl Kees nog als de dood was dat de harde slag
door de buren zou worden gehoord, die de woning leeg
waanden.
Toen hij onder het tafelkleed uitkwam, sprak hij kalm
de overtuiging uit, dat een volwassen vrouw, die als een
kind handelt, als een kind moet worden behandeld, hij
greep mij toen om het middel, ik schrok, maar ik weet
nog wel, dat ik i n dat kleine oogenblik tusschen het aangrijpen en... het andere, dat u wel begrijpt nog dacht, dat
hij eigenlijk wel gelijk had en daar lag ik mooi over de
knie. lk was niet in staat, lets uit te brengen en nog minder
lets te doen. Wel dacht ik: ...... „Zou ik op mijn broek of
op mijn bloote krijgen? ...... "
,,En wat kreeg je?" vroeg tante Dora in groote spanning.
,,Eerst op mijn broek, flink gespannen. Ook dat deed
Kees weer op zijn kalme beheerschte manier, alsof het zijn
dagelijksch werk was en of het heel gewoon was. Het
maakte op mij weer dien diepen indruk, dien ik van al
de handelingen van Kees kreeg en die voor een deel nog
bestaat. Terwijl ik machteloos was om een beweging te
maker' of een woord te uiten en mijn hart hevig bonsde,
nam hij mij heel netjes om het middel, trok mijn broek
op en hegon rustig te slaan: een flinke maar niet te
harde klap links, daarna een zelfde klap rechts en toen
hij zag, dat mijn hemd nog tusschen de broek en .... .mijzelf
zat en de klappen daardoor wat dof klonken, stale hij
gewoon. terwip ik van schaamte dacht te sterven, zijn hand
onder den broeksband, haalde het hemd op, spande de broek
beter en sloeg toen geregeld klits-klats, klits-klats, enfin u
w€et xxrel tante. Hij deed het lang niet zoo handig en zoo pijnlijk als hij het nu kan, maar hij gaf toch een pak, zooals een
huisvader van den ouden stempel. die een huffs vol met
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stoute jongens heeft, het doet. Hoe hij dat zoo kon, hegreep
ik niet."
,,Nieuwe reden tot bewondering!"
,,Reden of geen reden, ik bewonderde hem ervoor."
.,In weerwil van de klappcn?"
.,Die deden eigenlijk niet veel pijn. Zoo hard sloeg hij
niet, het was er hem ook meer om te doen om mij to laten zien,
hoe ik behoorde te worden behandeld om mijn kinderachtige
manier van doen en eerlijk gezegd, wist ik dat eigenlijk wel,
al had ik nooit aan de mogelijkheid gcdacht. dat ik ook
zoo zou worden behandeld door een man. Buitendien was
opwinding veel te groot om het feit, dat ik daar over de knie
lag en op mijn broek kreeg dan dat ik kon letten op de lichmnelijke pijn van de klappen."
,,En daarbij bleef het niet eens, zeide je?"
,,Neen, daarbij bleef het niet. lk kreeg eerst een matig pak,
nu zou ik het heelemaal geen pak noemen en ik zou niet
weten, wat Kees mankeerde, wanneer hij mij 700 kinderachtige klapjes gaf, maar ik voelde er toen ook niet veel van, ik
dacht aan niets anders dan aan het vreeselijke, dat hij dat
had durven doen en toen hij mij neerzette, na heel behoorlijk
mijn rokken weer naar beneden gedaan te hebben, wilde ik
woest tegen hem uitvaren, maar ik wist niet wat ik zeggen
moest en ik struikelde over mijn woorden, ik stotterde en wat
ik zei was onzin. Kees hoorde mij ook niet lang aan, maar 7'6
zoo kalm mogelijk, dat hij mij voornamelijk had gestraft om
mijn achteloosheid tegenover mijn ouders, nu, dat was sympathiek, dat kon ik niet ontkennen maar ik ging natuurlijk
door met hem uit te schelden en toen zei hij, dat ik altijd
weigerde om iets te hooren over mijn gedrag, dat hij het
nu ook weigerde. Dat was ook weer logisch, maar daarom
juist werd ik nog woedender en toen zei hij, dat ik nu moest
ophouden. want dat ik anders weer over de knie ging. 1k
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wilde mil niet aan zoo'n dreigement storen en deed of ik niets
had gehoord en praatte maar door al heftiger en heftiger.
Toch was ik volstrekt niet gerust, dat Kees zijn dreigemert
niet ten uitvoer zou brengen, hij was geen man van ijdele
praat en mijn hart bonsde. Mijn vrees werd ook gauw
genoeg bewaarheid. Kees trok mij weer naar zich toe en
ik lag dadelijk weer over zijn knie. Dezen keer sparteldc
ik wel met mijn beenen, maar daar wist Kees raad op: hij
sloeg eenvoudig zijn been over mijn beide kuiten en ik
was van dien kant machteloos. Mijn hemd werd weer uit
de broek getrokken, de broek zelf stram en daar ging het
opnieuw. Nu begon ik te schreeuwen en met mijn hand zoo
good al sdat kon, de slagen op te vangen, want het begon
nu pijn te doers. Toen deed Kees wat ik al gevreesd had, hoewel ik niets had gedaan om het te voorkomen. Kees sloeg
zijn rechterarrn om mijn middel en kwam met zijn linkerhand van de andere zijde zoo dat de beide handen zich in
het midden van mijn buik moesten tegenkomen op de plaats
waar de achterklep van mijn broek was vastgemaakt. lk
begreep terstond wat hij wilde en verdedigde mij \vanhopig,
ik greep naar zijn handen en trachtte hem te krabben. Natuurlijk wilde hij mijn broek van achteren laten zakken om
mij op de bloote te geven. Het gelukte hem niet, de strik
los te krijgen, want hij kon natuurlijk niet zien wat hij deed
en ik belette wat ik beletten kan. De banden gingen dadelijk in de knoop en toen was er van zelf geen ontwarren
meer aan bij mijn woelen en rukken en tegenhouden. Maar
het gaf niets. Door al dat trekken aan de hand was die
zoo wijd geworden, dat de knoop gerust kon blijven zitten, de broek kon wel afgetrokken warden en dat gebeurde
ook. Toen het gebeuren ging, smeekte ik wel om genade,
maar ik begreep wel. dat Kees het met zoo veel moeite veroverde veld niet zou prijsgeven, allicht was hij zelf ook
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wat opgewonden geworden door den strijd, al bleef hij
altijd heel kalm doen. De broek ging onverbiddelijk af, het
hemd ging over mijn rug en de klappen kletsten neer, van
de eene bil op de ander, eerst een beetje onregelmatig4
daarna heel nauwkeurig en in de maat: klits — klats,
klits - klats. Heel lang scheen het mij toe, hoewel het wel
kort zal geweest zijn."
„Vreeselijk, vreeselijk, wat moot je wel gevoeld hebben!"
„Och, hij slaat mij tegenwoordig veel, veel harder."
„Ja, maar ik bedoel: de schaamte! Zoo naakt op de schoot
van een vreemden man te liggen en dan nog wel dat
lichaamsdeel te moeten toonen!"
„Dat was ook vreeselijk, maar in het eerst liet ik het maar
zwijgend begaan, ik was afgemat door den verloren strijd en
gaf mij xnaar over aan het lot. Toch bedacht ik wat ik nu had
te doen en terwijl de klappen op mijn billen neerkwamen met
de regelmaat van een uurwerk, besloot ik Kees met verachting te straffen, de kastijding zonder klagen of huilen te
ondergaan en als ik weer op mijn beenen staan zou, eenvoudig mijn broek vast te maken, zonder groeten heen te
gaan en hem nooit meer aan te zien."
„Dat had je dan ook moeten doen. Waarom deed je
het niet?"
„Omdat hij de kastijding wel zoo lang voortzette, dat ik
niet meer dacht aan de schande, aan de brutaliteit van Kees,
aan het onbehoorlijke van wat er gebeurde, maar aan mijn
billen."
„Dat is toch niets in vergelijking van de schande!"
„Tante, neem mij niet kwalijk, maar daarover kan alleen
iemand oordeelen, die een flink pak op de bloote billen heeft
gehad, nu ja, ik bedoel in mijn omstandigheden, als kind
zal iedereen wel eens over de knie zijn geweest, maar ook
dan: hoe woedend het kind of de volwassene ook is om
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het over de knie gaan op zich zelf, als men eenigen tijd ferm
geslagen is, kan men aan niets anders denken dan aan de
klappen en aan het middel om eraan te ontkomen. lk dacht
dat eerst te verkrijgen door weer van voren of te gaan
schreeuwen en spartelen en toen dat niet hielp, ging ik
weer schelden en opspelen. Ook daarvoor was Kees doof
en wat mij eigenlijk nog woedender maakte, hij sloeg er niet
eens harder op los, hij bleef zijn gewonen gang geen, net
alsof ik niets had gezegd. 1k wilde toen weer zwijgen, maar
dat ging niet lang. Mijn billen begonnen langzamerhand zoo
te gloeien en zeer te doen, dat het niet meer was nit te
houden. Toen moest ik wel ertoe overgaan om te smeeken
en genade te vragen. 1k had het al vergeefs gedaan, toen het
pak op de bloote aanving, nu moest ik het wel nogmaals
doen na het ontvangen van het pak. 1k besefte in mijn wanhoop en ellende daar over de knie onbewegelijk, machteloos
liggend toch heel goed, dat ik door nu weer genade te vragen eenigszins het rechtvaardige van het pak toegaf en ook
ging het bliksemsnel door mijn hersens, dat ik niet meer als
een trotsche pauw kon weggaan, Kees met verachting over
den schouder aankijkend, wanneer ik eerst zoete broodjes
had gebakken, ik stelde het ook zoo lang mogelijk uit, maar
eindelijk kon ik niet meer en daar kwam het er dan uit:
„Kees, houd nu toch op, ik kan het niet meer uithouden."
Daar had hij dadelijk ooren naar. Niet dat hij nu ook ophield met slaan, maar ik kreeg ten minste antwoord en een
tamelijk vriendelijk antwoord. Hij hoonde niet, zooals hij
toch had kunnen doen, nu ik zoo'n anderen toon aansloeg
als eerst. Hij zei ook niets van al de Bingen, die ik hem had
toegeroepen in mijn woede en die waarlijk niet gepast
waren voor een beschaafde jonge dame, ik schrik nog als ik
eraan denk, het was ongeveer het ergste, wat ik nu en dan
op straat van de ruwste menschen had opgevangen, woorden
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waarvan ik de beteekenis maar ternauwernood. begreep. Kees
sprak er met geen woord over, zooals hij ook nooit heeft
gedaan. Hij bleef kalm vender slaan en zei: „ik ben niet van
plan, je meer te geven dan noodig is. Als je rustig was
gebleven na het eerste pak, had je het tweede niet gekregen
en als je het tweede pak op je broek zonder spartelen verdragen had, zou je niet op je bloote gekregen hebben." Toen
werd in weerwil van de pijn mijn verzet toch weer geprikkeld
en ik vond de kracht om te roepen, dat hij toch niet het
recht had, mij te straffen. Hij antwoordde, dat dit nog de
vraag was en dat we daarover later wel zouden praten.
„Begin dan met mij los te laten." Maar dat vond hij niet
practisch"
,,Niet practisch! Stel je voor!"
.,Ja, dat woord gebruikte hij en hij gaf er ook weer verklaring van. Hij zei, dat alle klappen vergeefsch waren geweest. wanneer ik nu niet beloofde, heel gehoorzaam te
zullen zijn en...... dat heb ik toen maar beloofd."
,,Dat had je nooit moeten doen. Welk recht had htf? '
Ja tante, dat is gemakkelijk gezegd, als de billen niet zoo
vreeselijk branden en men niet aldoor maar meer krijgt
zonder hoop op einde."
,,Zoo'n belofte hoeft men niet te houden, het is overmacht, die hij misbruikte."
,,Die opvatting had ik ook. Zoodra Kees mij de belofte
had afgeperst en mij neerzette, werd ik weer woedend en
gaf ik hem een stomp tegen zijn borst zoo hard als ik geven
kon, maar ik ben inooit gewoon geweest te slaan en ik deed
het erg dom. lk had al mijn kracht ingespannen om hard te
stomper en moest daardoor een stap achteruitgaan. Maar
toen gebeurde er iets heel ellendigs. al lijkt het op een
afstand komiek. lk had er niet aan gedacht, dat mijn broek,
die. nog vast was tot even onder de knieen was neergestreken
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en dus mijn beenen zoo ongeveer samenbond, waardoor ik
machteloos was. Toen ik nu werktuigelijk een stap achteruit
moest zetten. kon dat niet en viel ik en natuurlijk op ...... "
„Ja, dat is duidelijk. Je viel op het lichaamsdeel, dat juist
erg gevoelig moest zijn. Dat zal wel zijn aangekomen."
„Ja, maar nu voelde ik werkelijk weer de schande, het
vreeselijke figuur, dat ik maakte meer dan de pijn, al zag ik
later, dat i k een blauwe plek had gekregen. 0, ik zat daar
zoo ellendig en beschaamd op den grond, aan de voeten
van Kees, tegen wien ik juist een belofte had geschonden en
die alles met mij doen kon wat hij Wilde, niet alleen omdat
hij veel sterker was dan ik, maar ook omdat ik heelemaal
machteloos was en niet zonder zijn hulp kon opstaan. maar
vooral omdat ik nu zeker niets ertegen kon inbrengen,
wanneer hij mij weer strafte."
„Dat zal ook wel gauw gebeurd zijn, he? Je moest natuurlijk weer over zijn knie."
,,Natuurlijk en ik zat er op te wachten en wilt u wel
gelooven. dat ik een beetje blij was, toen hij mij eindelijk
weer opnam en mij over de knie legde met het gezich
naar den grond, zoodat ik hem niet hoefde aan te zien?
Het ergste was dat hij mij, toen ik zoo mal op mijn
achterste was gevallen, even ernstig bleef aankijken, verwijtend niet zoozeer, maar zooals hij dat doen kon en
zooals hij dat later nog zoo dikwijls heeft gedaan, wanneer
ik verkeerd had gedaan en ik wat er voor moest hebben.
Hij doet dan of hij het heel begrijpelijk vindt. dat ik niet
goed deed maar of hij het ook niet helpen kan, dat het
zijn plicht is. mij voor de billen te geven. Hij weet cok
wel, dat ik meer klappen dan woorden verdraag en ik ben
er hem ook altijd dankbaar voor, dat hij niets zegt en
maar doet wat hij denkt te moeten doen. maar toen \varen
we nog niet zoo x• er met elkaar. lk had het verwijt verwa:ht
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en dacht, dat het komen zou, toen hij mij zoo ernstig bleef
aanstaren. lk weet nog precies, dat ik dacht: „als hij nu
maar zoo kort mogelijk spreekt en mij maar zoo gauw
rnogelijk veilig neerlegt zoo, dat ik niet meer hoef te antwoorden." lk heb later gedacht, dat Kees op dat oogenblik
eigenlijk eerst het vaste besluit nam ,om mij voortaan geregeld
te behandelen zooals hij mij later altijd behandeld heeft.
Hij moet wel na al wat hij van mij had ondervonden tot
de gevolgtrekking zijn gekomen: prates geeft niet bij Naar,
ze moet voor de billen hebben. Nu ik heb gehad dat kali,
ik u verzekeren."
„Ja, Emmy, dat weet ik, maar vertel nu eerst hoe het
verder ging, toen je zoo armzalig zat, waar je was neergekomen na je heldhaftig optreden."
„O ja, als u al die bijzonderheden zoo interesseeren."
„lk kan je niet zeggen hoe. Je moet er mij alles van
vertellen. lk heb nooit vroeger van die verhoudingen gehoord, maar buitendien alles interesseert mij immers wat
jou aangaat en ik moet het toch weten, nu je mij als
berniddelaarster hebt gekozen."
Dora was werkelijk eenigszins rooder dan anders en scheen
een levendige belangstelling te koesteren voor wat zij thans
hoorde. Het ontging Emma niet, maar daarvan liet ze niets
biijken.
,,Nu dan. lk durfde Kees niet aankijken, maar voelde
zijn ,00gen op •mij gevestigd en toen ik heel even opkeek,
ontmoette ik zijn kalme ernstigen blik. Zoodra Wen we
elkander in de ,00gen hadden gezien, boog hij zacht met
hand tegen mijn achterhoofd mijn lichaam voorover, ik
gaf natuurlijk dadelijk mee en wist wel wat komen moest,
van genade vragen kan nu geen sprake zijn en ik dacht er
ook geen oogenblik aan het te doen. 1k was werkelijk blij,
edit blij, zooals ik u zeide, dat het pijnlijkste werd over-
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geslagen en dat ik uit mijn vreeselijke positie werd verLost. lk vond Kees prachtig op dat oogenblik. Toen ik
voldoende voorover zat, zoodat hij mij bij het middel kon
opnemen, zweefde ik ook dadelifk weer in de lucht en lag
ik onmiddellijk daarna in de goede houding, mijn billen
waren weer bloot en Kees hand sloeg weer flink en regelmatig, van de eene bil op de ander, om en om. lk heb
het weer eenigen tijd verdragen. lk dacht dat ik er nu nooit
toe zou komen genade te vragen en dat ik ook toch geen
genade mocht hopes. Die laatste gedachte hielp mij nog
eenigen tijd de pijn trotseeren, toen ik al lang over de
schaamte heen was en alles had willen doen om het pak
maar te doen eindigen, want nu werd het toch heel bar. U
moet rekenen dat ik al zooveel had gehad in zoo korten
bid en dat ik nog buitendien zoo hard op den grond was
gesmakt en ook, dat ik er lang niet zoo goed aan gewoon
was als nu. Het oogenblik waarop schaamte en trots verdwijnt en alleen plaats laat aan de pijn, die billekoek veroorzaakt, was weer lang voorbij, maar ik zei tot mij zelf:
houd je nu goed, vraag niet want het geeft je niets en je
Debt het verdriet en de schande van de weigering bovendien. Maar jawel, al die redeneeringen moesten toch weer
wijken voor wat mijn billen mij zeiden. Dat was duidelijk
en na nog een paar dozijn links-rechts te hebben ontvangen,
lagen mijn voornemens in duigen en huilend legde ik mijn
hand op mijn achterste en smeekte ik weer, dat hij eindelijk
zo,u ophouden omdat ik al zooveel had gehad.
Kees kon then nog niet tegen vrouwentranen, zeker niet
tegen de mijne en hij hield dadelijk op met slaan, maar nam
mijn hand bij de poll zonder die te verwijderen, wat hij
natuurlijk met het grootste gemak had kunnen doen. Hij
Het mijn hand dus liggen, maar scheen gereed om haar weg
te nemen en weer te beginnen, als ik hem nu niet verzekeren
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kon, dat ik niet weer zou doen wat ik straks had gedaan.
1k beloofde stellig, dat ik het niet weer zou doen en erkende,
dat het heel leelijk van mij was geweest.
Toen kwam ik van de knie of en werd ik voorzichtig neergezet, de broek nog altijd om mijn beenen boven de
kuiten. lk wist niet wat ik doen moest ik was bang weer te
vallen en durfde uit schaamte ook niet bukken om mijn broek
op te halen, maar Kees zorgde voor mij, hij plaatste mij
weer op zijn knie, maar nu gelukkig behoefde ik er niet
over heen gebukt te liggen. lk mocht zitten met mijn
achterste op zijn eene knie en de beide beenen gestrekt
over de andere en then haalde hij mijn broek op en mocht
ik de banden weer in orde brengen en eindelijk, eindelijk
de broek weer op de plaats brengen waar ze hoort, mijn
billen waren nu niet meer bloot. lk zat gewoon op Kees'
schoot, zooals ik zoo dikwijls al gezeten had, behoorliik
gekleed. Aileen gloeiden mijn billen en voelde ik bij het
zitten op de knie heel goed, dat ik er pas over had gelegen.
Kees nam mijn hoofd tegen zijn schouder en liet mij uithuilen. lk huilde nog al land voor mijn doen, want ik
huil anders wel gaww, maar bijna nooit langen tijd. lk
huilde nu ook behalve om de pijn om het gebeurde zelf.
Maar kwaad was ik niet op Kees. lk begreep, dat ik nu
voor goed van hem moest zijn omdat hij mij naakt had
gezien en nog wel op die plaats naakt! lk begreep ook,
dat ik door hem zou warden geleid, dat ik leiding noodig
had, wist ik al long en ik vermoedde wel, dat dit eerste
pak op mijn bloote billen, dat hij mij had toegediend
wel niet het laatste zou zijn, ik huilde even goed uit weekheid omdat er nu in eens zooveel met mij gebeurd was,
als om de pijn van de slagen, die wel een beetje van, acrd
veranderde maar nog niet zoo dadelijk veel minder werd.
Kees had langen tijd niets gezegd, hij had geen woord
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gesproken sedert hij mij voor den tweeden keer had laten
beloven, dat ik zou gehoorzamen gingen toch wel denzelfden kant nit als de mijne, want toen ik zoo'n beetje
kLaar was met huilen en nog maar wat nasnikte, zei hij:
„nu, het is alweer over, je moet het niet erg vinden,
tusschen man en vrouw, die het toch goed met elkander
meenen, mag zoo iets wel, het zal de verhouding niet bederven." En toen ik zeide dat we toch niet man en vrouw
waren, antwoordde hij, dat we het toch zouden worden
en dat we nu maar dadelijk de verloving erdoor moesten
zien te krijgen, met of zonder goedvinden van papa en mama.
1k maakte geen tegenwerping, zooals ik tot nu toe altijd nog
had gedaan, want ik vond nog altijd, dat ik zijn eigenlijk
binnenste toch veel te weinig kende en ik zag als een
berg op tegen den tegenstand, (lien ik al wist, dat ik van
mijn ouders zou te bekampen hebben. lk geloof, dat dit
ook een bewijs daarvoor is, dat ik nooit zoo door en
door van hem gehouden heb, de hartstocht, die alles trotseert, was er niet. lk zou misschien niet gedurfd hebben
zonder die vreeselijke gebeurtenis, ten minste wat ik toen
nog, opgevoed als ik eenmaal was, een vreeselijke gebeurtenis vond: een vreernden man op mijr bloote billen te krijgen, die hij op zijn gemak zoo lang als hij
wilde heeft kunnen bekijken!
Toch kon ik er niet toe komen om mij zoo geheel
wilioos aan zijn beschikkingen over te geven, dadelijk nadat hij zich zoo tegenover mij had gedragen als hij zich
toch niet had mogen gedragen. Daarom zei ik: „Laten we
het clan maar doen, maar beloof me, dat je mij nooit,
nooit weer zoo behandelen zult als je mij straks behandeld hebt."
„Die belofte heeft hij dan slecht gehouden."
„Hij heeft de belofte nooit afgelegd. Hij zeide alleen
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maar: „Ik denk wel, dat het nooit meer noodig zal zijn,
is het wel?" Daarop durfde ik geen antwoord geven, ik
wist toch heel goed, dat het niet tang duren zou, of ik
zou het weer dubbel en dwars verdienen, ik deed maar of
hij de voorwaarde had aangenomen."
„Dus als ik je goed begrijijp, heb je je zoo maar vrijwillig onderworpen aan wat je later wachtte en alleen
omdat hij nu eenmaal een deel van je persoontje, naakt had
gezien? Dat was toch wet erg, zelf op den leeftijd, waarop
je toen was."
„Och ja, ik weet ook niet of het dat alleen was. Ik
vond het gebeurde erg, maar toch niet zoo erg als u
denkt, dat ik het vinden moest. Er is daarvoor ook wel
een reden, maar laten we daarover maar eens later spreken,
ik heb nu al zooveel in het verleden gewoeld en dat hoort
weer tot een nog vroeger verlegen."
„Nu goed, ik zal niets meer aanmerken, zeg mij alleen
nog maar wat er gebeurde: heb je later in de verlovingstijd ook nog wet eens klappen gehad?"
Emmy lachte.
„Ha, ha,ha! Of ik in de verloving nog klappen gehad
heb! Niet zoo'n beetje en het had niet veel gescheeld,
of ik was nog dienzelfden dag voor de zooveelste maal met
de broek of en hemd op over de knie geweest. Want toen
we nog een heel langen tijd bij elkaar waren geweest,
sprekende over de toekomst en er heel veel gekust was —
ja, tante, .ik weet wat u zeggen wil, maar u moet mij
maar nemen zooals ik ben, u weet, dat ik het voorgevallene
niet zoo erg vond als de ‘meeste andere meisjes het gevonden
zouden hebben, toen we zoo zaten to praten heb ik minstens evenveel gekust als hij mij, al voelde ik mijn billen
nog leelijk. Toen we dan van elkaar moesten gaan, zei
Kees: „nu eerst den rommel een beetje opruimen". 1k
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antwoordde lachend, dat mijn ouders mij nooit tot zulke
dingen als opruimen konden brengen en dat ik het maar
niet beproeven zou. Hij moest het maar doen. Maar Kees
gaf geen kamp. Hij wade wel helpen, maar ik had toch
de verwarring gemaakt en buitendien een aanstaande huisvrouw mocht toch wel een beetje weten van opruimen.
lk zei, dat ik niet van plan was, mij daar ooit mee te bemoeien."
,,Maar Emmy, even nadat je hadt afgesproken te trouwen!''
,,Ziet u wel tante, dat u als het erop aankomt, Kees toch
toch altijd verdedigt, even goed als ik zelf trouwens."
„Ik verdedig niet, dat hij je als een stout kindje behandelt,
maar dat je dikwijls een stout kindje bent, wind ik wel."
„Dat vond hij ook, want toen ik koppig op mijn stuk
bleef staan — ik wist wel, dat ik maar onzin zei, want
al had ik mij nooit met huishoudelijke zaken willen bemoeien, had ik toch wel die g'ebroken dingen van den
grond kunnen oprapen en de tafel en zoo weer in orde
brengen — en then hij al maar heel geduldig bleef zeggen,
dat ik het toch maar probeeren moest en ik eindelijk snibbig had gezegd, dat ik niet van plan was, te doen wat hij
legde hij heel lief en hartelijk zijn arm
verkoos, toen
om mijn middel en zei hij eenvoudig: „je doet het wel, daar
ben ik zeker van", maar terwijl hij dat zeide, ging zijn
hand bijna ongemerkt naar de laagte en streek hij even,. heel
zacht over mijn eene bil. lk sidderde ervan, ik zal zeker
kippevel hebben gekregen, we keken elkaar in de oogen
maar ook zonder dat had ik het dadelijk begrepen. De
aanraking van zijn hand was niet meer dan een liefkoozing,
maar het was even goed, alsof hij had gezegd: „nu dadelijk
doen wat ik wil of je gaat weer over de knie." Het was
of ik de klappen alweer op mijn nog gloeiend achterste
voelde neerkomen en zonder jets te zeggen, ging ik dade-
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lijk alles in orde brengen voor zoover dat kon, wat gebroken
was, bleef gebroken. Kees gedroeg zich weer prachtig.
Geen woord, geen beweging om leedvermaak te toonen,
dat ik toch maar had moeten toegeven, heelemaal geen toespeling op het gebaar, dat hij gemaakt had met zijn rechterhand strijkend over mijn bil. Hij deed of er niets gebeurd
was en of ik dadelijk aan zijn verzoek had voldaan. Hij
bedankte mij voor de moeite en toen spraken we af, dat ik
den volgenden dag weer zou komen om verder de Bingen
te regelen voor onze publieke verloving. Toen we afscheid
namen en ik hem kuste vond ik hem zoo goed en lief, dat
ik mij gedrongen voelde hem ook iets liefs te doen en ik
beloofde op eerewoord precies op tijd te zullen komen. Toen
antwoordde hij iets dat mij weer gloeiend rood maakte.
Hij zei niets anders dan dat dit toch wel van zelf sprak,
Heel natuurlijk op zichzelf, maar daar hij nooit van mij
gewoon was, dat ik aan een afspraak voldeed, kon dat niets
anders beteekenen dan dat nu een heel ander tijdvak in
onze verhouding was aangebroken en dat ik te doen had
wat behoorde omdat ik anders dadelijk van achteren zou
worden herinnerd aan den plicht. We keken elkaar weer
even aan in voile verstandhouding en als om te aanvaarden
wat hij nu voortaan als program had vastgesteld, gaf ik
hem nog een kus en toen scheidden wij.
Toen ik alleen was en vooral toen ik dien avond te bed
lag — u begrijpt wel, dat ik den heelen nacht niet sliep —
was het wel heel helder tot mijn bewustzijn doorgedrongen,
dat Kees mij op een wijze had behandeld, die hem volstrekt niet paste en dat het erg brutaal van hem was, maar
ik kon mij zelf niet opwinden tot de verontwaardiging.
Het denkbeeld om nooit weer bij hem terug te gaan, kwam
maar een oogenblik bij mij op, het volgende oogenblik had
ik al begrepen, dat zoo iets toch in strijd zou zijn met al
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wat er gebeurd was na de kastijding. Als een zoo laat
weer in eens terugkeeren van jonkvrouwelijke gekwetstheld zou Kees het toch niet hebben beschouwd. Wel liep
ik gevaar, dat hij mijn gedrag na het ontvangen van het
pak op de billen zou beschouwen als comediespel en alleen
om maar veilig uit zijn macht te komen en daarvan was
geen sprake geweest, ik zou mijzelf het grootste onrecht
hebben aangedaan, als ik Kees dat van mij liet denken.
Neen, ik zou ten hoogste heel kalm en vriendelijk kunnen
zeggen, dat ik er nog eens over had nagedacht en had ingezien, dat we na het gebeurde van elkaar moesten gaan,
maar ook dat zou hoogst onoprecht zijn geweest want ik
had juist zoo sterk het gevoel, dat het gebeurde nooit den
man zou durven ontmoeten, die mijn naakte achterste niet
alleen had gezien, maar er ook ongegeneerd op getimmerd
had. De man, dien ik ooit zou trouwen zou het moeten
weten, anders zou ik mijn heele leven het idee hebben,
dat ik hem bedrogen had maar ik zou nooit den moed hebben gevonden het hem te vertellen. Kees was de eenige mogelijke man voor mij. lk wist, dat ik niet alleen een man,
maar tevens ook een meester zou trouwen, maar begreep
dat ik geen keus had en ik trooste mij ermee, dat die
meester veel van mij hield en ik van hem, dat hij een
goede en rechtvaardige meester zou zijn en dat ik toch
in elk geval niet zonder leiding door het moeilijke ruwe
practische Leven gaan kon met mijn natuur, mijn heele
persoonlijkheid.

98
lk ging den volgenden dag weer naar Kees' kamers en
was precies op tijd. lk begreep, nu ten minste te moeten
doen wat ik had beloofd."
„Dat begrijp ik, je had een goede les gehad."
„Dat was het minder. lk was juist door de gedachte
daaraan wel wat verlegen om zoo dadelijk mijn leven te
beteren na een pak billekoek. Het leek zoo, alsof ik daarmee
bewees, dat Kees het goede middel had aangewend en ik
was erg bang, dat hij iets zou zeggen, een toespeling maken,
bij voorbeeld „ik zie, dat het goed geholpen heeft", of zoo
jets. Wat dat aangaat, zou ik liever niet zoo op tijd zijn geweest, maar ik was bang dat Kees zich zou afvragen, of ik
mij door het pak slaag voor goed had laten afschrikken
en ik had haast om hem te toonen, dat dit niet zoo was.
Die haast overwon het andere gevoel. Kees deed of zeide
dien dag trouwens niets dat als een toespeling op het gebeurde kon worden beschouwd.
Ook later niet toen ik alweer een aantal dingen had gedaan, die een flinke kastijding hadden gerechtvaardigd, maar
er was toch een onderscheid: vroeger kapittelde hij er mij
altijd over, maar nu zei hij niets. Alleen liet hij blijken, dat
de zaak hem niet ongemerkt voorbij was gegaan. Zoo begreep ik het dan heel goed: Kees had een ander system
aangenomen: nooit meer iets aanmerken, maar als het te
erg werd, day...... over de knie. Telkens als ik weer iets
mals had uitgehaald, wend ik zenuwachtiger en gejaagder.
lk zag het oogenblik, waarop mijn broek zakken moest, met
onafwendbare zekerheid naderen en nu mag u mij weer niet
gelooven, maar ik verzeker u, dat het mij iets als een opluchting was, toen de maat werkelijk vol was gekomen en
Kees mij ontving met de woorden: „je weet, wat je nu weer
hebt uitgespookt?" en then ik geknikt had: „je moet er nu
aan gelooven" lk durfde niets te antwoorden, maar miin
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hart bonsde, ik was vreeselijk bang voor wat er nu volgen
moest, maar was blij, dat er nu afrekening kwam en ik van
den last van al dat vorige nu ook zou afkomen. Kees nam
mij mee en ging op zijn stoel zitten, mij steeds bij den bovenarm houdende. Toen zag ik tot mijn ontsteltenis, (tat een
Spaansch riet op den tafel gereed lag. Ik keek er angstig
naar en Kees legde uit: „ja dat heb ik mij al lang aangeschaft, het is minder gehoorig, als je daarmee krijgt, maar ik
zal zorgen dat je niets tekort komt. Je krijgt nu dadelijk
op je bloote billen. Zal ik je broek losmaken of wil je het
zelf doen?" lk stond verstijfd van schrik waarom Kees
maar dadelijk zelf aan het werk toog. Dat bracht mij tot mij
zelve en huilende nam ik hem het werk uit de handen door
snel den band van mijn broek los te knoopen. Een oogenblik later lag ik over de knie, Kees trok de broek naar beneden , drukte mijn middel goed tegen zich aan met de
linkerarm en terwijl hij de rechterarm ophief, gaf hij mij
vaderlijk en vriendelijk den raad, niet te huilen voordat ik
nog den eersten klap had gekregen en mijn tranen liever
te bewaren tot straks, daarna kwam de eerste felle striem
op mijn Wen neer, dadelijk gevolgd door een tweeden en
toen volgden ze al sneller op elkaar, een paar dozijn had ik
al beet voordat ik mij van de pijn bewust was. Het was
wel merkwaardig, dat ik ophield met huilen toen ik de
pijn erg ging voelen. Toen was toch dat oogenblik gekomen,
waarvan ik u al sprak, wanneer men aan niets antlers denken kan dan aan de klappen op de bitten, die men krijgt.
Het smartelijke of eigenlijk — hoe zal ik zeggettl — het
weemoedige van de gedachte, dat men daar als volwassen
vrouw zoo over de knie ligt als een klein kind, dat stout is
geweest en geduldig verdragen moet wat de ander geven
wil, dat de bitten, de bloote billen, waarover we nooit durven
spreken als een man ons hoort, zoo maar onder de oogen
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van een man liggen en tot zijn vrije beschikking zijn, de
hevige schaamte laten geen plaats voor de pijn van de
klappen, het schijnt of men die pijn heelemaal niet voelt
en men huilt en jammert alleen maar om de vreeselijke
schande, maar dat neemt niet weg, dat na tien of twintig
of dertig klappen — het hangt natuurlijk of van de klappen
en van den huid van de bitten, — elke slag zoo aankomt,
dat de pijn het hoogste woord spreekt. Buitendien wordt
de schaamte als de kogel toch eenmaal door de kerk is, al
gauw minder, maar de pijn wordt met elken slag erger.
Zoo is het eerste gevoig van de voortgezette billekoek, dat
de pijn de aandacht in beslag neemt en de schaamte doet
ophouden. Men denkt aan de pijn en aan niets anders meer.
Het huilen van schaamte houdt dan op."
„Maar dan huil je van pijn."
Niet dadelijk. Er is een tijd van overgang. De pijn,
waaraan men pas aandacht schenkt, is dan nog niet zoo
hevig, althans wordt nog niet zoo hevig gevoeld, omdat
men eerst door een ander gevoel in beslag was genomen.
Ook hoopt men dan nog, ten minste nog jets van zijn waardigheid te kunnen redden door geen blijken te geven, dat
de klappen zeer doen. Men moet zich onderwerpen aan
de overmacht en over de knie blijven maar geen blijk geven,
dat de klappend en gewonen invloed hebben, die beoogd
wordt door den kastijder. Men wil hem de comedie van
een stout kind, dat op de bitten hebben moet, alleen laten
spelen en ten minste voor zoover men er zelf wat aan doen
kan, niet de rol spelen van het stoute kind, dat huilt om
de klappen, die het krijgt. Maar och tanteje, dat duurt niet
tang. Het is zoo moeilijk, je waardigheid op te houden,
wanner je over de knie ligt, je moet aldoor naar den
grond kijken en kan den man, die slaat, niet eens vernietigend
aanzien en de pijn wordt zoo gauw erger. Natuurlijk, want
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alle klappen, die men in het eerst niet heeft gevoeld door de
opwinding rekenen toch wel degelijk mee en hebben je
fluid zoo gloeiend en gevoelig gemaakt, dat elke klap verder
vreeselijk is. Je klemt je tanden nog een tijdje op elkaar,
je roept al je zelfbeheersching te hulp, je zegt, tot jezelf,
liever te willen sterven dan te schreeuwen, het helpt Ales
niets, als maar lang genoeg wordt cLoorgeklapt. Eerst beja, dan
gint het huilen, dan het schreeuwen en dan
gebeurt het ergste en het vreeselijkste voor je trots. Dan
ga je toch om genade vragen en dan beken je stout te zijn
geweest en beloof je het nooit weer te zullen doen."
,,Net als een klein kindje."
,,Net zoo tante, net zoo, veracht mij er niet om. Een
goede flagellate temt ieder en maakt iedere volwassen
vrouw tot een kindje, dat heel tevreden is met de ontvangen
klappen, wanneer ze nu toch maar eindelijk ophouden."
„Je kan je gevoelens goed ontleden."
„Ik heb gelegenheid gehad om deze gevoelens te bestudeeren."
„Dus je lag wel over de knie te piekeren."
„Ook wel. Toen de schaainte al lang weg was en ik het de
eenvoudigste zaak van de werld wand, over de knie te
moeten als ik wat uitgevoerd had, dacht ik wel eens na
over mijn ondervindingen, terwijl de klappen al kwamen."
,,Totdat het weer te erg werd, zeker."
„Ja, dat is vast. Als het oogenblik komt, waarvan ik u
sprak, het groote oogenblik, waarop men alleen maar billekoek voelt en niets anders voelen kan, eindigt elk gefilosofeer. Dan komt het huilen, het schreeuwen en dan rollen
de tranen."
,,En dan is het weer beloven, nooit weer te doen."
„Daarmee hield ik in den verlovingstijd al op. lk wist
dat dit geen invloed had. Ook aan mijn huilen stoorde till
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zich al minder en minder en later heeft hij mij verteld, dat
hem dit groote strijd had gekost. Hij begreep toch, dat als
hij zich daarvan stoorde, zijn stelsel in duien 7011 vallen
en zoo kwam hij er toe om zichzelf voor te nemen mij een
bepaalden tijd over de knie te houden naar gelang van
den ernst van de zaak, waarvoor ik hebben moest. Hij controlcerde het op de klok en had zichzelf beloofd, onder geen
omstandigheden, een seconde billekoek te weinig te geven.
Hij was er de man diet naar, daarvan af te wijken. Hij
heeft mij ook eens, toen ik weer genade smeekte en hem
vermurwen wilde met de gewone belofte, geantwoord, dat
hij die belofte vostrekt niet van mij vergde, wilde ik het

nog eens doen, dan mocht ik gerust, alleen, ik kreeg weer
een nieuw pak op de billen."
,,En dan zeker wat harder."
„Ja, dat kreeg ik ook, wanneer het kort geleden was, dat
ik voor het zelfde had gekregen, maar als het weer eenige
tijd geleden was en ik dus getoonti had, dat het eerste
pak eenige goede uitwerking had gehad, dan was hij royaal
genoeg, daar niet racer mee te rekenen."
„Dat je man edelmoedig en rechtvaardig is, weten we
nu wel."
„U mag er mee spotten, maar dat is hij."
,,En blijf je bij je voornemen, van hem af te gaan?"
„Als het mogelijk is, ja. lk haak naar de vrijheid."
„Je hebt mij nu alles gebiecht?"
„Alles wat met hem te maken heeft."
„Zijn ik zal maar zeggen eigenaardige wijze van een
volwassen vrouw te straffen, staat dus geheel buiten je
wil, te scheiden, heeft er niets mee te maken?"
„Neen... of... bijna niet...... ik weet zelf niet recht. \Ternederd voel ik mij al Lang niet meer, als ik over de knie
wordt gelegd en ook niet onrechtvaardig behandeld, maar
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dat ik gedwongen word tot het doen van dingen, die
niet in milt' aard liggen, dat wordt mij ondragelijk."
„Maar die dingen zijn toch in het geheel niet onredelijk,
het is het minste wat hij van zijn vrouw mag verwachten
en wat men van elke verstandige huisvrouw mag verwachten
„Het kan wel ziin, het is zoo, maar ik kan mijn aard
niet veranderen. 1k ben dan niet geschikt voor huisvrouw.
Is dat Been reden genoeg om er mee op te 'louden."
.,Volgens de wetten toch zeker niet."
„Dan deugen de wetten niet."
„Wij moeten er toch aan gehoorzamen en nu ik zie,
dat je billekoek krijgen al van voor je huwelijk dateert,
geef ik toe, dat we daarmee niet kunnen aankomen. Er
moet lets anders worden gevonden."
„ja, ja, ja, tante, toe, vind jets."
.,Laat mij nog een paar weken tijd. Ik zal jelui nog eens
goed nagaan en dan zien, wat er te doen is. Missehien
door met je man te spreken."
„0, nooit daarover! Nooit over mijn billen."
.,Weer gerust, dat zou ik zeif toch wel een beetje te
genant vinden."
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IX. DORA MARROOL BEGRIJPT DE STRENGHE1D.
Dc dames scheidden nadat de oudere thans geheel ongedwongen de jongere ,,het beste met je achterste" had
toegewenscht met een klein amicaal klapje op het lichaamsdeel, dat een zoo belangrijke taak in het !even van zijn
eigenares had te vervullen, en de jongere lachend had geantwoord, dat dit wel los zou loopen.
Maar lang en ernstig dacht tante Dora na over het moeilijke geval, waarin zij te raden had en waarin haar raad
van zooveel gewicht kon zijn voor het toekomstig levenslot van twee menschen.
Toen zij den volgenden morgen na een gedeeltelijk slapeloozen nacht opstond, had zij dit overwogen: die beide
menschen verschillen van elkander, zelfs heel veel, maar
die verschillen staan een gelukkige echtverbintenis volstrekt
niet in den weg. Integendeel blijkt, hoe zeer het vrouwtjo
haar man nog genegen is door op deze onderworpen wijze
zoo strenge kastijdingien te aanvaarden als geoorloofde en
rechtvaardige straf. Ook kan de man niet al te streng worden
beoordeeld. Het gedrag van zijn vrouw is inderdaad zoo,
dat men eerder zou kunnen verwachten, dat hij een dude
aan de verhouding wil. Dat hij dat niet wil en nog altijd
meent, zijn onhandelbare vrouw zoo een beetje in toom te
houden en haar op den duur wel te zullen genezen van
haar kuren door pakken op de broek en op de bloote
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bewijst ook bij hem een sterke genegenheid. De vernedering
van billekoek ontvangen is weg, wordt althans al lang niet
meer door de gestrafte gevoeld. Pijnlijk is zoo'n pak wel,
maar het is toch altijd weer haar eigen schuld, dat zij
men schijnt er toch niet
het telkens oploopt en
van te sterven. Eerder lijkt het, of zij na elk flink pak
gezonder wordt. Met dat al gaat het toch niet aan. dit zoo
maar te dulden. Het is toch te gek. Een volwassen vrouw
van zoo goed ontwikkeld verstand, zoo fijn beschaafd en
van zoo goede familie geregeld over de knie te leggen en
op de gespannen broek of de bloote billen te rneppen,
Hoe lang moet dat nog voortgaan? Blijvend resultaat heeft
het toch niet. Het is niet aan te nemen, dat dit de eenige
wijze zou 7ijn. Emmy in het goede spoor te brengen en
te houden. Het beste is, dat man en vrouw van elkander
gaan, maat niet onherroepelijk den band doorsnijden. Geen
echtscheiding, die trouwens niet zonder Kees' toestemming
zou kunnen geschieden, maar een lang verblijf van Emmy
onder mijn dak en mijn hoede. lk zal haar wel tot een
goede zorgzame huisvrouw weten te maken door overreding
en goed voorbeeld. Haar man moet het wel goed vinden,
wanneer hij weet, dat hij anders kans loopt, zijn vrouw
heelemaal te verliezen.
Tante's plan was nu gevormd, maar ze gebruikte de
paar weken, die zij nog had gevraagd, om het voor en
tegen te overwegen en de echtelieden nog eens na te gaan,
Wat haar er ten s lotte toe bracht om den kogel door de
kerk te jagen, was de vrees, dat zij, tante Dora zelve,
minder beslist tegenover de zaak zou komen te staan, jets
waarvan zij zich vaag bewust werd in de volgende dagen.
De dartelde Emmy toch, in de vaste hoop, dat tante
nu wel een prachtigen uitweg zou weten te vinden, liet
zich weer erg gaan en stoorde zich aan niets en 2,eker aan
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geen van haar plichten. Toen de dames samen door de
stad kuierden op een goeden namiddag. vertelde Emmy
langs haar neusje weg, dat zij anderhalf uur vroeger zouden
dineeren, omdat haar man voor een zeer gewichtige zaak
op reis moest. Dora riep met schrik, dat zij dan al een half
uur vroeger aan tafel hadden moeten zijn dan het op dat
oogenblik was en Emmy antwoordde lachend, dat zij dat
juist ook toevallig op een klok had gezien. Haastig trok
haar tante haar toes mede maar het onbezorgdc vrouwtje
kon zelfs onder die omstandigheden niet nalaten, hij elke
winkeluitstalling, die haar aandacht trok te blijven staan.
De derde keer, dat tante Dora haar dit bijna met geweld
moest beletten, kon zij zich niet weerhouden, hartgrondig
zeggen: „als ik je man was, sloeg ik je billen toch bont
en blauw". Ze schrok er zelf van, haar g-edacht. zoo te
hebben uitgesproken. Wel had zij geen verontwaardiging
meer aan den dag gelegd om de wiize van kastijklen, die
op het vrouwtje werd toegepast, maar nooit had zij nog
een woord gezegd, waarmee het billekoek geven werd
gocdgekeurd. Emmy maakte er haar opmerkzaam op.
,,Keurt u nu dus goed, dat ik zoo behandeld wordt,
tanteje?"
Dora werd hevig verlegen en verward.
„Nu ja, goedkeuren en goedkeuren is twee."
„U zou mij toch zelf geven."
„Och peen, dat zei ik zoo maar. Nu ik eenmaal weet,
weet, dat het zijn gewoonte is, zoo te straffen, vind ik, dat
er nu reden was voor een strenge straf. Als methode is
het natuurlijk verkeerd, komt het niet te pas."
Emmy lachte guitig.
,,De methode zou u verkeerd vinden, maar in de praktijk
kreeg ik mijn billen toch maar bont en blauw."
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„je bent ook wel geschikt am iemand zijn geduld te
doen verliezen."
„Als mijn man zijn geduld verliezen kon met mij, had
hij het al lang verloren."
„Foci, Emmy, foei, hoe kan je zoo spreken?"
Dora hoopte op dat oogenblik, dat Emmy's billen er
goed van zouden lusten bij deze veel te late thuiskomst,
waardoor wie weet wat in het honderd kon zijn geloopen.
Maar zij gaf zich zelf nog maar half rekenschap van dien
wensch.
Duidelijker werd het haar, toen alle Brie aan tafel gezeten waren zonder dat een andere aanmerking gemaakt
was dan dat hij maar heel weinig kon eten, daar het vertrekuur al was aangebroken. Toen werd zij zich bevaist
van zekere teleurstelling, dat die sul dat maar over zijn
p ant liet gaan. Niet zonder schaamte bekende zij zich in
stilte, dat zij haar arme lieve teere nichtje een stevig pak
op haar achterste volkomen had gegund. Na het haastig
vertrek van den beer des huizes, zei Dora:
,,Daar ben je maar wat genadig afgekomen."
„Dat denkt u maar. Had hij mij nu maar gegeven, dan had
het maar heel kort kunnen duren."
„Denk je dan nog over de knie te gaan?"
„Daar ben ik zeker van."
,,Hij liet toch niets merken van kwaadheid."
.,Aan u niet, maar ik ken hem. Hij was juist zoo gewoon
omdat hij bij zichzelf al heeft vastgesteld, hoeveel ik krijg
en waarmee en wanneer."
Inderdaad bleek haar lange ervaring haar niet te hedriegen. Zoodra de strenge heer en meester terug was gekomen, bespiedde Dora hem en wachtte ook zij met kloppend
hart op de woorden, waarvan de beteekenis nu ook haar
bekend was: de korte vriendeliike uitnoodiging aan zijn
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vrouw, even naar hun kamer te gaan. Aan het bevel werd
nu dadelijk voldaan. Emmy begreep, dat het deze keer ook
zonder extra klappen al spannen zou en ze durfde nu
ook niet meer tante goed aanzien in de hoop op een blik
van voile sympathie. Uit het gesprek op straat moest zij wel
opmaken, dat tante op het oogenblik dacht: „goed zoo,
nu wordt er recht gedaan."
Zoo was het ook. Hoezeer zij trachtte, zich tegen ,dat
gevoel te verzetten, het viel niet te ontkennen, dat het bij
haar bestond en evenmin kon zij zich ontveinzen, dat zij
den volgenden morgen, toen zij ontwaren moest, dat Emmy
weer de bekende houding van schijn-zitten aannam met
een been op de stoel, de dijen daarop steunende en de billen
onnierkbaar vrij, dat zien kon zonder werkelijk medelijden.
Toch wist zij, dat Emmy's goed getrainde billen alleen
na een bizonder streng pak den gewonen dienst, die alle
billen bewijzen moeten, den zit-dienst, staken.
Toen werd de knoop ook doorgehakt. Dora zei bij zich
ztlf: ,,als ik dat nag langer zoo aanzie, zou ik waarachtig
ook gaan vinden, dat zoo'n gekke toestand heel gewoon is."
Geen kwartier later ontvouwde Dora haar plan aan Emmy
op de logeerkamer, terwip de eerste gemakkelijk in een laag
stoeltje zat, de laatste op de sofa lag, half op haar bulk,
half op haar rechterzij, zorgvuldig de aanraking van billen
en sofa vermijdend.
Eigenlijk kon men het minder het ontvouwen van een plan
noemen dan wel een uiteenzetting van hetgeen zij had besloten. Tegenover de slapte en besluiteloosheid van het jonge
vrouwtje achtte zij dit de beste wijze van doen. Zij vroeg
ook niet rechtstreeks of de moest belanghebbende het plan
goed vond, maar then zij met haar verklaringen klaar was,
zond zij haar kort en goed weg en deze waagde het inlet
een woord van verzet te doen hooren.
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Met Kees, (lien zij dadelijk daarop ging spreken, had zij
ook geen moeite.
Zonder ook maar een oogenblik te zinspelen op het
lichaams;deel, dat tot zitten bestemd is, maar in dit huis
vooral ook voor andere doeleinden werd gebruikt, legde zij
hem uit, dat het huwelijk, waarop hij zelf ook zeer gesteld
bleek, alleen op den duur in stand kon blijven wanneer het
voor langen onbepaalden tijd werd geschorst. Na enkele
vragen stemde hij in alles toe. Hij ook had groot vertrouwen
in het doorzicht van deze hartelijke goede vrouw, al vermoedde hij natuurlijk geen seconde, dat zij wist, wat er
al zoo voorviel en pas voorgevallen was tusschen zijn
krachtige hand en de lieve billetjes van het stoute nichtje.
Al het noodige voor de onbepaakle scheiding werd zonder twist geregeld. Emmy zou het huis verlaten en bij tante.
gaan inwonen, met zich nemende wat zij verkoos. Geldelijke
aangelegenheden kwamen nauwelijks te berde. Beide partijen waren voldoende gefortuneerd, ook tante was dat en
geen van drieen was baatzuchtig.
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X. ANDERE KNIE, ZELFDE HOUDING.
Enkele maanden slechts waren er voorbij gegaan, sedert
Emmy zich in het stille Zeeland had gevestigd, toen er een
voorval plaats greep, dat de verhouding tusschen tante en
nichtje geheel deed veranderen.
Dat voorval evenwel kwam niet zoo maar uit de lucht
vallen, maar was het logisch, het fataal gevolg van een
groot aantal kleinere voorvallen, welke weer gevolg waren
van den aard der handelende personen en de omstandigheden, zooals steeds in het leven pleegt te geschieden.
Talloos waren de klachten van de dienstboden, die niet
gewoon waren en niet wennen konden aan dat turner en
die wanorde in het steeds zoo statige deftige stille huts,
eerst van den ouden vader, daama van de al op middelbaren
leeftijd gekomen dochter. De tuinman klaagde, dat zijn pas
gezaaide bedden overhoop werden gehaald, wanneer het
jonge vrouwtje het in haar hoofd had gekregen, met een
paar nieuwe kennissen of dorpskinderen over te rennen,
te tennissen of zoo.
Tante bleef het uitgelaten nichtje in alles en tegen ieder
beschermen, overtuigd dat zij haar eerst wat moest laten
uitrazen na ,het leven, dan zij zelve zich nu eenmaal verbeeldde, dat zoo bizonder saai en onvrij was geweest.
Zoodra nichtje kalmer werd, zou tante haar onder handen
nemen, zij moest haar nu niet dadelijk afschrikken.
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Maar toen werd het al erger en erger. De verwachte
reactie, de terugkeer tot geregeld verstandig leven kwam
niet. Tante begon zich ongerust te maken.
Plotseling werd het haar bij een van haar bezorgde overpeinzingen duidelijk: juist zooals ze nu was, zou ze ook
thuis zijn geweest bij haar man, wanneer de stevige hand,
het soepele riet, kletsend en striemend op gespannen broek
of bloote billets niet eenige rem hadden aangelegd. Nu die
rem plotseling was weggenomen, was het alsof een strak
gespannen touw in-eens wordt doorgeknipt. Het springt
dan in de hoogte.
De hoop, dat hierin verbetering zou komen, ging langzamerhand van haar wijken. De toestand toch, die eenmaal
was verlaten en toen het nog zoo een beetje ging, zou nooit
terugkomen, want hier was geen straffende hand en geen
zwiepend fiet.
„Het is een beste meid, maar ze moet alleen maar getuchtigd worden! ...... " overdacht tante diepzinnig.
Zij had al meer dan eens in haar gedachten heel de
scene gespeeld: zoo zou zij haar moeten om het middel
nemen, z(56 in de hoogte beuren en zóo neerleggen, dan de
rokken op, de broek of en klits, klats. Voor tegenstand zou
zij niet hebben te vreezen, Emmy kon niets tegen haar ondernemen en zou niet eens durven, ook al zou zij haar der
tijd niet laten, van de schrik te bekomen. Zoo zou het alles
kunnen gebeuren, dacht zij, dat het zoo ook komen rnoest,
durfde zij eigenlijk niet goed erbij te denken.
Het gebeurde dan ook onverwacht voor tante zelf evenals
voor het arme slachtoffer.
Wederom was een kloek besluit genomen. Emmy zou verstandig worden, zij zou een deel van de huishouding bestieren under tante's leiding en toezicht. Men zou een dienstbode
slechts behouden en de andere wegzenden, opdat de dames
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wel genoodzaakt zouden zijn, het groote huis voor een
goed deel zelf te verzorgen. Om zeven uur zou men opstaan
en om half acht ontbijten. De horloges werden op Emmy's
verlangen met elkaar vergeleken en precies gelijk gezet,
opdat er nooit verschil kon zijn. Op de seconde van half
acht zou zij den volgenden morgen binnentreden in de
woonkamer.
Den volgenden morgen was er om ruim half negen nog
filets van Emmy te zien en tante ging naar haar kamer met
een vaag bewustzijn: „als zij nu nog niet klaar is, dan zal
ze toch eons wat beleven" en hoewel zij d'it nog niet tot een
vootnemen had gemaakt — zoo vaak zij gedacht had aan
het straffen van haar nichtje had zij dadelijk weer het idee,
hoe practisch en verstandig ook, als onuitvoerbaar en veel
te gek en te onbeschaafd, weer verworpen — was zij toch
gejaagd en klapte het hart hevig om de vrees, wat er nu
misschien toch gebeuren ging.
Van Emmy zelve kwam de beslissing.
Toen tante de deur zonder aankloppen opende, sprung
een tenger lief vrouwtje in pyjama uit bed, het bock, dat zij
had liggen lezen, verlegen in de hand houdend en toen
eerst wegwerpend, een bewijs en een schuldbekentenis
tevens, dat zij zich niet had verslapen. Verklaringen waren
toen niet rneer noodig en het spel speelde zich of juist zooals het in gedachten al dikwijls was gerepeteerd.
Dora greep Emmy dadelijk bij den arm en deze keek haar
verschrikt en van vuurrood krijtwit wordend strak in het
gelaat. In haar oogen las zij het vonnis en duidelijker nog
in het resoluut gebaar, dat voor geen twee uitleggingen
vatbaar was.
„Zeg maar niets Emmy, praten geeft toch niet. Je moet
er maar aan gelooven."
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Dora trachtte het kalm te zeggen, maar haar stem Idol*
zenuwachtig heesch.
Zij was onderwip doorgegaan met de noodzakelijke voorbereiding van de executie. De linkerhand pakte Emmy's
rechterarm stevig beet, Dora's rechterarm ging om het
tengere middeltje van Emmy en zoo trok zij haar naar zich
toe, terwijI zij achteruit loopende een stoel zocht. Geen de
minste gedachte aan tegenstand. De kracht, waarmee Dora
Emmy van den grornd tilde en met flinken smak over de
knieen legde, was voor geen derde deel noodig geweest
voor het werk. Toen nam de linkerarm de plaats in van de
rechter en ook deze drukte weer met veel meer kracht dan
noodig was, de boetelinge over de knie, terwiji de rechterhand haastig en gejaagd op de pyjamabroek neersloeg.

Dora sloeg werktuigelijk, hard en haastig, maar onzeker
door de hevige gemoedsbeweging, waarin zij verkeerde,
zij zag nauwelijks haar veld van arbeid en zoo gingen veel
klappen verloren op de ruime broek, die ter nauwernood
gevoeld werden, maar andere kwamen des te pijnlijker aan
juist omdat ze niet op de goede plaats aankwamen, namelijk
Wet op het dikste deel van de billen van onderen naar blown,
de plaats voor billekoek bestemd en waar billekoek het
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genadigst is. Een klap te hoog, gedeeltelijk op den onderrug
neerkomend, kan leelijk pijn doen en laat veel eerder blauwe
plekken na dan de klappen, die daar komen, waar ze komen
moeten. Dat is ook zoo voor de klappen, die te laag neerkomen op de vouw tusschen bil en dij, ofschoon dat niet
zoo erg is als een klap, die te hoog komt. In beide gevallen
evenwel wordt de kastijdende gewaarschuwd doordat het
heldere klits-klats ontbreekt.
Emmy lag zwijgend en zonder zich te verroeren in de haar
zoo overbekende houding, het hoofdje gebukt, de beentjes
gehoorzaam naast elkaar, haar billekoek in ontvangst te
nemen. Nu en dan even een „au" latende hooren, wanneer
een klap, niet naar de regelen der kunst toegebracht haar
bizonder pijn veroorzaakte. Overigens was dit pak voor haar
aan zooveel erger gewende billen vooralsnog kinderspel.
Veel erger was wat er in haar ziel omging dan wat er op
haar achterste gebeurde. Daar lag zij nu weer! Als van ouds!
Nu zou .de korte vrijheidsdroom uitgedroomd zijn. Haar
scherpe intuitie zei haar dadelijk, dat dit het eerste pak op de
broek was, dat zij van tante Dora ontving, maar niet het
laatste en dat er wel wat ergers zou volgen.
Dat ergere liet ook niet lang op zich wachten.
Dora was under het slaan, zoo eenvoudig en zonder
morren aanvaard, kalmer geworden. Ze ging beter zien wat
ze deed en weldra beviel haar die ruime broek niet, die
telkens een klap deed missen.
Ze spande even met de linkerhand, maar dat was niet
voldoende om een goad glad arbeidsveld te krijgen. Wel
voldoende om te toonen, dat de linkerhand en arm gerust
even het middeltje van Emmy konden loslaten: ze zou er
geen misbruik van maken door te trachten van de strafplaats te glippen. Een oogenblik wend de kastijding dus
onderbroken opdat zij des te flinker zou kunnen worden
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voortgezet. Beide handen werkten ijverig aan het fatsoeneeren en naar den card spannen van de broek voor zoover
dat met een py-jamabroek mogelijk is. Daarna bleef de linkerhand de stof strakhouden en sloeg de rechter met frisschen
moed van de eene bil op den ander. Nu steeds met goed
helder kletsend geluid, dat de gever van billekoek het
teeken is, dat hij het werk goed verricht. Toen bracht tante
Dora kleine verbeteringen aan: zij haalde de billetjes meer
,naar voren, deed het hoofdje verder bukken en hield de
beenen meer naar beneden door de hare er overheen te
leggen, het gatje kwam daardoor meer boven, de beide heuveltjes werden steiler. Toen de straffende hand al eenige
honderden malen was neergedaald en de klappen regelmatiger werden naarmate tante's hartsslag regelmatiger was
geworden, bekroop haar de lust, resultaat van het werk te
zien: de billen moesten bloot. In een oogwenk was de
broeksband naar onder. Het hemdje behoefde niet meer te
worden verwijderd, het was al naar boven getrokken om de
goede spanning van de broek te kunnen verkrijgen en de
lief rose mooie billetjes vertoonden zich aan de verrukte
oogen van de kastijclende. Ze zuchtte en bleef even verteederd kijken. Toen maakte zij er gebruik van, dat de linkerhand niet meer behoefde te spannen, heel de linkerarm werd
nu niet zonder zekere liefde om het middeltje geslagen van
het gestrafte vrouwtje en het lieve achterwerkje nog wat
hooger gebracht en dichter bij de straffende hand. Tante
Dora sloeg nu ook ongegeneerd het eene been over het
andere, waardoor de positie van Emmy nog beter aan het
doel beantwoordde. Alle gevaar voor afglijden was nu
voorkomen.
Emmy begon nu hoorbaar, maar zacht te schreien. Ze
had al verwacht, dat het pak op de broek een pak op de
bloote billen zou worden en ondervond wel iets van de
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gewone verademing, dat ze nu van de onzekerheid of was,
maar diep weemoedig maakte het haar, dat nu het pleit ook
voor goed was beslist. De zachter vorm van billekoek ontvangen, had plaats gema,akt voor den waren, den echten:
klits-klats op de bloote, rechts, links, rechts. links, zonder
genade. Zoo zou zij voortaan weer altijd krijgen.
Dora zou in elk ander geval het schreiende nichtje aan
borst hebben gedrukt, getroost en al het mogelijke gedaan
om de oorzaak van het verdriet wcg te nemen. Thans was
daarvan geen sprake. De prachtige, mollige, zacht blozende
billetjes trokken haar machtig aan en gaven haar een onweerstaanbaren aandrang het aangevangen werk beter en krachtiger voort te zetten. Hoog hief zij de hand en stevig kletste
zij neer op een der billen, daarna op de andere en weer en
weer en regelmatig klaterde de kloeke straffende neer. Met
veel helderder frisscher geluid dan zelfs de slagen op de
strak gespannen broek hadden gemaakt. Tante kreeg behagen in het sappige gezonde geluid en beijverde zich de
klappen zoo goed mogelijk, op het dikke deel van het
achterwerk te doen neerkomen om een luid klinkende klap
te hooren en ook in het zichtbaar rooder worden van het
gekastijde lichaamsdeel verheugde zij zich en zij sloeg zoo
snel en zoo stevig mogelijk, om het proces te verhaasten
en zoo gauw mogelijk zich te kunnen verlustigen in den
aanblik van volmaakt gloeiend rood billetjes, die door haar
zoo vuurrood gemaakt waren. Haar ijdelheid was er mee
gemoeid. Ze wade het stoute kind nu eens toonen, dat zij
van haar ook wel een pak kon krijgen, dat haar heugen zou.
Met dat .ii: Let beef maar zonder ophouden van klits,
klats gaan en toen de billen goed' rood 'waren, kwam ook het
oogenblik. dat Emmy zelf zoo goed 'en deskundig aan
tante had beschreven: het oogenblik, ‘vaarop de billekoek
ontvangende aan niets adders moor denkt dan aan billen en
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klappen en zich geen andere vraag mieer stelt dan die, hoe
en wanneer het pak zal eindigen.
De overgang tusschen de eerste en de tweede periode,
die de flagellatie ontvangende volwassene beleeft, de tijd
tusschen de smart om de vernedering en de alles overheerschende pijn van de klappen, was bij Emmy inaar kort.
Het pak, dat haar tante Naar gal onder de omstandigh€den,
die de lezer kent, was voor haar niet een zoo groote vernedering dan het in gewone omstandigheden zou ziin geweest Emmy huilde voomamelijk niet omdat zij zich zoo
vernederd voelde, maar omdat de toestand zoowel voor
haar zelve als ten aanzien van de verhouding tot tante zoo
geheel ging veranderen. Dat gevoel was van zachter weemoediger aard dan woede en verontwaardiging zouden
geweest zijIn. Het kon dus eerder m ijken voor de al gloeiender en scherper wordende pijn, then de billen al vele
honderden klappen van een krachtige en met opgewektheid
slaande dame hadden verduurd. Het huilen hied toen op
en alle geestkracht, die het vrouwtje over de knie over
had, werd besteed aan de onderdrukking van de smart, die
de kastilding veroorzaakte. Die geestkracht was al gauw
uitgeput en na een heel korten tijd, waarin niets anders dan
het regelmatige klits, klats, klits, klats werd gehoord, deed
Emmy het gewone accompagnement van de billekoek aanvangen: ,,au, au, au, ai, ai, ai, o, o, 000000" en niet lang
daarna volgde daarop het smeeken: ,,o, o, o, tante, alsjeblieft niet meer, au, ai, ai, toe, tante, ik zal alles doen, wat
u wil, ai, ai, ai, au, au, ik kan het net meer uithouden,
toe, tantelief, houd dan tcoh op, ai, ai, ai, ai, 0000000".
Daarmee was op eens de moeilijkheid opgelost. Het ijs
was gebroken. Emmy had het eerst gesproken en zij had
gesproken als een gewoon stout kindje, dat een welverdiend
pak op de bloote krijgt. De nieuwe toestand, de nieuwe
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verhouding was aanvaard. Emmy had erkend, dat zij verdiend had wat zij kreeg en beterschap beloofd. Nu kon
men verder spreken. Tante Dora begreep, dat ze nog niet
te gauw genade mocht schenken, hoe gaarne zij het had
gedaan. De nieuwe verhouding moest nog duidelijk en
voor goed vastgesteld worden voordat Emmy van de knie
af mocht. Het eerste ai, ai, ai, werd door tante dan ook
volkomen genegeerd. Ze bleef onverstoorbaar doorkletsen
zonder een blijk te geven, dat ze had gehoord. Dat deed
ze ook toen de eerste smeekbeden kwamen. Emmy kreeg
even veel en even hard. Eerst op de kreet, dat ze het niet
meer kon uithouden, antwoordde tante, volmaakt kalm en
zich zelve meester nu, dat Pe dat pak al lang- eerder had.
moeten hebben en dat het er nu maar eindelijk van komen
moest en de kinderlijke vermaning: ,,wie niet hooren wil,
moet voelen" werd haar niet bespaard.
Onder deze korte toespraak werd de kastijding geen
oogenblik onderbroken, tante stelde er blijbaar eer eer in,
onder het spreken de taak niet te verwaarloozen en met
dezelfde regelmaat en dezelfde kracht de klappen geed, te
doen kletsen, bil voor bil veerkrachtig te laten drillen.
De onderhandelingen konden nu elk oogenblik worden
voortgezet en beeindigd, wanneer Dora het wilde en onder
de voorwaarden, die zij wilde. Dat gaf haar al haar zelfvertrouwen en overwicht terug.
Tante's streng antwoord werd door nichtje wederom beantwoord door nieuw au, au, au, au, ai„ ai, ai, ai,, daarna
weer nieuw smeeken en eindelijk huilen en schreeuwen met
een paar genade vragende woorden er tusschen door.
Zij haastte zich niet, maar na een reeksje extra flink
toegehrachte klappen, rustte zij eindelijk even met de hand
op het gloeiend rood gatje blijvend. Emmy maakte een beweging om van de knie af te schuiven, maar een paar
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stevige klappen en een vaster omknelling van het middel
deden haar gauw haar dwaling inzien. Het schreeuwen na
elke ontvangen klap hield nu op en ging over in een zacht
voortdurend schreien, dat tante even aanhoorde. Toen zij
oordeelde. dat het huilen wat kalmer werd en de tijd voor
spreken was gekomen. informeerde zij, hoe zoo'n pak nu
wel smaakt en toen daarop geen dadelijk antwoord kwam,
herinnerde eenig klits-klats aan den plicht op een zoo
eenvoudigc vraag een passend antwoord te geven. Het antwoord, dat nu kwam, was eigenIijk geen antwoord, maar
een nieuw smeeken om genade. Nu konden dan de vredesvoorwaarden worden gesteld: .,ik zal bet er voor het oogenblik bij laten. maar dat leventje is nu uit. Je doet nu voortaan
precies wat ik zeg en anders ga je dadelijk weer over de
knie. Begrepen?"
„Ja, tante." Weer een poging om van de knie of te gaan,
gevolgd door een paar stevige klappen en de vermaning,
dat zij wel hooren zou. als zij van de knie mocht.
„I3innen een kwartier hen je nu gekleed en aan tafel."
),
.,Binnen een kwartier, tante? Is dat niet +e
„Klits, klats, klits, klats
Binnen een kwartier. Weet
je het nu?"
„ja, tante."
Toen men zoo vergevorderd was, bestond ook de vrees
niet meer elkander onder de oogen te komen, althans niet
bij tante. De zaak was nu in orde. Het stoute vrouwtje
mocht opstaan, tante keerde haar gelaat naar het hare en
gaf haar de vredeskus, die nichtje beantwoordde met een
heviger snikken. maar Dora redde de situatie door haastig
op de klok te wijzen. ,,Denk er om, binnen een kwartier, je
hebt geen oogenblik te verliezen of je moest denken, dat
je niet genoeg gehad hebt."
.,0, neen, tante, neen." Onwillekeurig streek zij met de
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hand over de roode billetjes. Tante lachte en verdween
haastig naar de woonkamer.
Met verschillende gevoelens wachtte zij de komst van de
gekastijde af, maar ontevreden was zij niet over het gebeurde. Ze gaf zich er nu goed rekenschap van, dat het toch
vroeg of laat daarop had moeten uitdraaien en vond dat
alles nu naar wensch was gegaan en nu doorzetten de
boodschap was. Niets zou zij meer door de vingers zien,
elke ongehoorzaamheid en elk verzuim zou over de knie
worden geboet. Voortaan zou zij ook vooraf zeggen. hoeveel klappen Emmy hebben moest. Dan kon zij daardoor
aanduiden, welk verschil er tusschen de eene en de andere
stoutigheid was. Ook was het voor eigen controle nood.zakelijk. Ze had den indruk. dat ze nu toch
schandalig veel had gegeven! Wat waren die billetjes purperrood op het laatst en wat had het arme kind gejamrnerd.
dat toch gewoon was aan de slagen van een 700 veel krachtiger mannenhand! Emmy moest haar wel erg wreed vinden.
Enfin, er moest een goed begin gemaakt worden, Emmy
gist nu, dat er niet meer te spotten viel met tante's wil en
voortaan zou zij wel een goed systeem in het billekoek
geven volgen. Het zou voortaan ook kalmer gaan. Het
vonnis zou worden aangezegd en dan nauwkeurig worden
uitgevoerd. Zonder mankeeren.
Onder deze en dergelijke overpeinzingen keek Dora op
de klok en — is het mogelijk? daar zag zij, dat de tijd,
aan Emmy gegeven om haar toilet te maken ruim verstreken was!!
Dat was toch ongehoord. Dat had ze nu toch allerminst
verwacht. Zoo'n streng pak en dat zoo goed was aanrkomen vruchteloos! Was Emmy dan onverbeterlijk? Maar
dat durfde zijn toch bij haar man ook niet te doers. Zootang het achterste nog rood was, gedroeg zij zich toch,
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ten minste heel gehoorzaam. Wat nu te doen? De lichaamsoefening, waartoe het gedrag van het ondeugende vrouwtje
haar in den vroegen morgen had genoodzaakt was haar
goed bekomen, zij voelde zich na het geven van de kastijding
prettig en opgewekt, de nog steeds aanhoudende scherp
warme tinteling in de palm van de rechterhand was haar
niet onaangenaam, maar aan de gedachte, dadelijk weer te
moeten beginnen, had zij zich niet gewend. Een zeketre
vermoeienis was ook als reactie . gevolgd op de hevi,ge
gemoedsbeweging en de wisselende gewaarwordingen, die
zij had ondergaan sedert het onvergetelijke oogenblik, waarop zij Emmy had aangegrepen om haar over de knie te
leggen, geheel onzeker nog, hoe het zou worden opgenomen
en welk succes zij zou tiebben. Doch nu moest het. Het
program. zoo pas vastgesteld, moest worden uitgevoerd:
geen genade en zeker niet, nu de verstoktheid zoo goed
bleek. Emmy moest noodzakelijk weer over de knie. Juist
omdat Dora zich nu heel goed bewust was, dat zij op dat
oogenblik wat haar zelve betrof, geen verlangen had naar
een hervatting van het zoo kort geleden geeindigde spel.
gaf haar de zelfvoldoening, dat ze nu niets anders deed
dan wat de plicht gebiedend voorschreef. Met opgeheven
hoofd schreed zij plechtstatig naar Emmy's kamer, onderweg
hield zij alleen even de hand onder de straal van een kraantje
op het portaal om de gloefing van de palm te verkoelen.
Thans toch werd zij tot nieuwen arbeid geroepen. Er moest
voorkomen worden, dat het work ontijdig werd gestaakt
omdat de hand niet verder kon.
In de kamer van Emmy gekomen, werd Dora toch geheel
tegen haar verwachting en stellig voornemen, even verteed,!rd
Zij vond daar het arme afgestrafte nichtje voorover op
het bed liggen. het gelaat schreiend in de handen, de billetjes
nog bloat onder het hoag over den rug liggend hemd. de
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broek nog afgezakt, zooals zij haar verlaten had. De komst
van tante deed haar snel opstaan en zich omkeeren, het
betraandc gezichtje naar de binnenkomende toe, de hand
angstig beschermend voor de billen houdend. Meer nog
dan, de niet verwachte tranen maakte dat gebaar haar week.
1 och woes het haar als het ware aan wat ze doen moest,
vat Emmy toch ook duidelijk verwachtte.
„ja, Emmy je weet al wat er voor je opzit, kom maar hier."
Emmy wist nu niet wat te zeggen en daarom zei Dora
maar. dat ze nu nog driehonderd flinke klappen op do
bloote billen verdiend had en zonder het volmaakt overbodige antwoord op deze aankondiging of te wachten, sloeg
tante het eene been over het andere en legde Emmy zonder
verdere complimenten over de knie. De gedachte aan tegenstribbeler, kwam niet nicer bij haar op. Ze bleef in de haar
zoo bekende houding in afwachting, netjes liggen en naar
onderen getrokken. Tante verrichtte haar plicht met zekere
plechtigen ernst en nauwkeurigheid zonder zich in het
minst te haasten. Ze stelde niet zonder zelfvoldoening vast,
dat de sporen van de havige kastijding van dicn morgen
nog volstrekt niet verdwenen waren, schikte de kleertjes
goed achter haar linkerarm. ornspande het middeltje nog
eens zooals het behoorde, zette zich nog weer zoo gemakkelijk mogelijk en weldra klonk het heldere voile klits-klats,
dat nog voortduurde op het oogenblik, waarop de lezer aan
de beide dames. de klappen gevende en de klappen ontvangende. op de eerste bladzij van dit boek werd voorgesteld.
Do lezer weet wel, waarom geen van beide uitstekond
opgevoede dames zijn eerhiedige buiging bij de voorstelling
konden beantwoorden met de gebruikelijke plichtplegingen.
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XI. ONGEWONE, MAAR HEILZAME DISCIPLINE.
Duch meer dan dat weet de lezer nu. Hij moet uit het
voorafgaande hebben begrepen, dat het geen sprookje is.
dat hem verteld werd, geen fantastisch bedenksel uit de
Duizend-en-een-Nacht en dat het niet anders is dan het
logisch gevoig van de omstandigheden en de persoonlijkheden, dat hier een volwassen beschaafde dame over de
knie lag van een oudere eveneens beschaafde dame in ons
land en dat de eerste van de tweede een ongenadig flink
pak op de bloote billen kreeg in weerwil van huilen en
smeeken.
Wie zelf nooit met dergelijke volstrekt niet zeldzame en
zeker niet onnatuurlijke verhoudingen in aanraking is geweest en dus van zelf weet, dat hij hier met een geval uit
duizenden heeft te doen, gelooft er maar half aan, wanneer
hij er van hoort of leest.
Het is wel mogelijk, dat de lectuur erover zijn g-eloof
aan het werkelijk bestaan eerder verzwakte dan versterkte.
Een groot deel toch van die tamelijk uitgebreide lectuur over
kastijdingen, ontvangen door volwassen vrouwen, die geen
wrok koesteren tegen degenen, die haar billen schier dagelijks doen blozen, en die er niet aan durven denken, zich aan
verdere strafoefeningen te onttrekken, bestaat uit verhalen,
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die door onnatuurlijke en onwaarschijnlijke opsiering quasiinteressant zijn gemaakt. Daar de ontwikkelde lezer, die
zich niet alles laat opdisschen, het onnatuurlijke ontdekt van
de verhalen, twijfelt hij er ook aan, of eigenlijk het heele
verschijnsel zelf wel bestaat en vermoedt hij, dat het slechts
een uitvindsel is van romanschrijvers, die gaarne hun stof
zoeken in het buitennissige.
Welnu, daarin dwaalt hij. Het is volkomen waar, dat
zeer vele volwassen vrouwen uit alle kringen van de maatschappij gedwee het hoofd en de rug buigen voor het ontvangen van een kastijding op dat, wat onder den rug zit,
met de hand van een sterker geliefde persoonlijkheid, man
of vrouw en zonder dat de verhouding daardoor slechter
wordt. Integendeel wordt de algeheele positie van slavernij
de zoo tot slavin gemaakte zoet en kan zij er weldra niet
meer buiten. Deze hoogst eigenaardige verhouding, die ernstige psychologische studie verdient, zou nog veel meer
voorkomen, wanneer alien, die soortgelijke neigingen hebben
zich eraan zouden overgeven. Veelal echter verzetten zij zich
ertegen in de meening, dat zij daar iets heel „geks" zouden
doen, iets, dat „niemand doet". Hun gemoedsleven komt
dan nooit tot de natuurlijke algeheele ontwikkeling. Omdat
zij meenen, niets onnatuurlijks te moeten doen, leven zij
onnatuurlijker. Zij leven zich niet uit, zij volgen hun natuur
niet en kennen nooit de voile bevrediging.
Dat er vele van die onbevredigden zijn moeten, is licht
te begrijpen omdat er voor de opvoering van een van die
tooneelen, welke onze lezers nu kennen , altijd twee partijen
noodig zijn: een slaande en een slaag krijgende. Een, die
slaag geven wi1 moet dus steeds in aanraking komen met een
die bereid is, slaag te ontvangen. Dat zal in de meeste gevallen gebeuren zonder dat zij dit van elkander weten. Vele
malen zullen personen elkander voorbijloopen in het Leven,
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waarvan de een bizonder geschikt zou zijn geweest, die ander
te geven waaraan haar gemoed ...... en zeker lichaamsdeel
behoefte had, terwijl er nooit anders dan onverschillige
hoffelijke woorden tusschen beiden zijn gewisseld.
Toch zijn er zooveel vrouwen, die Emmy's lotgenooten
zijn! Zeer groot moet dus wel het aantal zijn van degenen,
die het hadden kunnen zijn, als de omstandigheden het
hadden gewild.
Voor Emmy ware het werkelijk jammer geweest, wanneer
zij nooit in haar leven de straffende hand op haar willig
,achterwerkje had voelen neerdalen. Heel haar persoontje
had er behoefte aan.
Emmy voelde zich dom en minderwaardig, wanneer men
den draak stak met haar onwetendheid in banale dingen,
die zoo nuttig zijn te weten. Ze had anders willen zijn en
haar zoo bewonderde kennis gaarne willen geven voor wat
meer handigheid in huiselijke aangelegenheden, wat meer
slimheid in het begrijpen van kleine komplotjes, gesmeed
door haar vriendinnen, eerst tegen de onderwijzeressen, later
tegen elkander en om allerlei kleine jaloerschheden en ijdelheden. Op haar kennis was zij in het geheel niet trotsch,
zij had die immers zoo uiterst makkelijk verworven en kennis, die zij niet gemakkelijk verwierf, bleef haar vreemd, want
inspannen, zichzelf en een tegenzin overwinnen kon zij
niet, zij was zich volkomen bewust, dat zij dat niet kon , ook
dat het nuttig en noodig ware geweest, dat zij het wel had
gekund. Bij haar dus geen zweem van dat vertoon van
verachten van het alledaagsche, eerder verachtte zij zichzelve
omdat zij haar eigen stuurloosheid begreep en inzag, dat
zij altijd een lei0ende hand zou noodig hebben, die haar
door het leven ,,yacht.
Ook zal men hebben ingezien, hoe Dora, die zoo verontwaardigd was geweest, toen zij voor het eerst de billen
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van een volwassen dame over de knie had zien en hooren
kastijden, thans het vaste voornemen had om het aangevangen werk zonder uitstel en vooral zonder genade voort
te zetten en zij daarbij van de zijde van de andere helanghebbende niet den minsten tegenstand zou hebben te duchten.
Reeds toen Emmy voor haar rechten opkwam en verklaarde, dat tante geen recht had, haar zoo te behandelen,
hetgeen ook eigenlijk letterlijk waar was, reeds toen zij
even dreigde, te zullen wegloopen, was zij in het diepste
van haar gemoed overtuigd, dat dit nu wel het laatste en
slechts vormelijke protest zou zijn tegen wat zij al bij het
eerst pak, dat haar billen van tante te verduren hadden, als
voortaan onvermijdelijk had ingezien. Haar schuchter „ik heb
nu toch gehad", dat tante schijnbaar als een groote aanmatiging beschouwde, was feitelijk toch de volkomendste aanvaarding van den nieuwen toestand en de nieuwe verhouding.
Ze vroeg niet meer de staking van de klappen omdat haar
billen den leeftijd van de kastijding voorbij waren of omdat
de straffende geen recht had tot straffen, maar alleen omdat
de straf nu was ondergaan en het aantal klappen was gegeven, ,dat volgens het onherroepelijke vonnis van tante was
verdiend. Toen tante haar tot de orde riep en haar vertelde,
dat het veroordeeld zijn tot driehonderd klappen niet beteekende dat zij er niet wat meer kon kriigen, zweeg Emmy.
Zij erkende de juistheid van die redeneering en bleef gedwee
liggen zoo netjes als zij dat gewoon was, wanneer haar
achterwerk de bekende behandeling onderging, rustig de
beentjes tegen elkaar, het hoofdje diep gebukt, de roode
heuveltjes goed naar boven.
In de eerste bladzijden van dit werk hebben wij gezien,
dat tante met welgievallen de diep blozende fraai gevormde
bilkn bleef bekijken, toen de straf en het supplement waren
tocgecliend en ze slechts noode kon besluiten. Emmy ~veer
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op de voetjes te zetten. Nu en dan nag eens een tik daar,
waar de roodheid dreigde te wijken, maar het pak op de
billen was geeindigd, tante overlegde, wat haar nu te doen
stond ter uitvoering van haar vaste voornemen, Emmy door
geregeld kastijden tot cen evenwichtige verstandige huisvrouw te maken. Zij zou heel anders doen dan Kees. die
alleen wanneer Emmy het erg bont had gemaakt. tot het
geven van cen flank pak op de broek of op de bloote overging en dan vertrouw-de. dat de indruk eenigen tijd het
vrouwtje in het gaede spoor zou houden. Zij daarentegen
zou eenvoudig niet dulden, dat lets scheef ging en niet
volgens haar strenge orders werd uitgevoerd en bij de
minste aarzeling of het kleinste verruim: dadelijk over de
knie. Emmy moest steeds onder de bedreiging zijn in den
eersten tijd en nu ook wilde zij. dat voortaan het geven en
ontvarigen van billekoek als de eenvoudigste zaak ter wereld
tusschen hen beiden zou worden beschouwd, zoodat er oak
heel ongedwongen over gesproken zou worden anders werd
de verhouding te pijnlijk. Deze eerste dag zou dadelijk zijn
gewijd aan het regelen van den nieuwen toestand. Dora wist
wat ze doen moest en toen zte het geheel met zich 'elf eens
was geworden, nam zij met een paar zeer bizondere klappen
links en rechts, waarop zij al haar best deed, afscheid van
het gloeiende achterwerkje. Emmy gaf behoorlijk ontvangstbewijs door nadrukkelijk „au, ai" en stond op haar voeten,
een beetje dansend van den eenen op den andel-en voet en
met pijnlijken trek op het lieve gehuilde gezichtje haar
billetjes wrijvend.
.,Nu, Emmy, haal je hoed en mantel, we .gaan uit."
„Waar gaan we heen?"
.,Dat zal je wel zien. Vlug!"
19
„Maar
Tante vatte haar bij den arm. Dit gebaar was voor Emmy
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voldoendc om dadelijk met de hand op het achterste weg
te loopen om aan het bevel te voldoen en dezen keer werd
het ook stipt ten uitvoer gebracht. Een minuut later stond
zij klaar. Tante, die zelf nog niet klaar was, moest er even
om glimlachen.
„Dat is voor het eerst, dat je op mij moet wachten!"
Emmy bloosde verlegen en sloeg de oogen neer.
Op straat voelde zij iets van haar zelfvertrouwen terugkornen. Ze wist, dat ze nu ten minste niet over de knie kon
worden gelegd. Ze vroeg nog ems, waar de reis been was,
maar kreeg geen ander antwoord dan dat ze dat wel zien
zou. Het deed haar hart wel sneller kloppen, maar zij zou
toch niet in woorden hebben kunnen uitdrukken wat zij
eigenlijk vreesde. Wat ging er gebeuren?
Haar onzekerheid duurde niet lang.
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XII. PI JNLI JKE AANKOOP.
Men betrad een winkel, waar allerlei huishoudelijke zaken
te koop waren daar vroeg tante Dora
een goed
buigzaam riet, stevig en duurzaam. Emmy had nu maar al
te wel begrepen en werd vuurrood, terwijl zij een groote
angst voelde opkomen, dat de winkelier die roodheid zou.
opmerken. Ze deed dan ook alle moeite, haar gelaat te verbergen door met gespeelde aandacht, verschillende dingen te
bekijken in een ander deel van den winkel en te doen, alsof
zij met dezen aankoop van de haar vergezellende dame volstrekt niets te maken had, maar tante verstond het anders.
Toen er een paar rietjes op de toonbank werden gelegd
en het Emmy was, alsof zij de striemen al op haar achterste
voelde, riep Dora haar. Ze moest haar oordeel zeggen.
„Waar moet het voor dienen?" vroeg de winkelier argeloos en het was Emmy alsof zij door den grond zonk in de
vrees, dat tante het zeggen zou. Haar angst deed haar voorbijzien, dat tante dat natuurlijk niet doen kon. Zij begreep
het wel een oogenblik later, maar bleef vreezen voor te duidelijke toespelingen, waarin Dora, die zij voor het eerst van
haar leven wreed vond, behagen in scheen te scheppen.
„Ja, waarvoor moet het dienen, he Emmy? Voor uit te
kloppen."
„lets wat teer is, mevrouw?"
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„Nu — met een bilk van verstandhouding tegen Emmy —
niet zoo erg teer. Het mag wel een niet al te dun riet zijn.
Anders geeft het niet, niet waar Emmy? Kijk eens dit. Is dat
Zeg nu eens wat."
niet de gewone dikte? Nu
Het arme gefolterde kind moest toen wel spreken, Wilde
ze niet de aandacht trekken door haar zwijgen.
„Thuis werd een dunner gebruikt."
„O ja, maar je moet rekenen: daar werd het krachtiger
gehanteerd." En op Emmy's weer opnieuw zwijgen: „Heb
ik daar geen gelijk in?"
„J...ja, tante, d...d.. dat is de vraag."
„Korn, dat weet je toch wel. De een is toch niet zoo sterk
als de ander. (Zwijgen). Niet waar? Heb ik geen gelijk?"
Nu ze toch weer antwoorden moest, willen of niet willen,
achtte ze toch maar het best, de belangen van de arme veroordeelde billen zoo goed en zoo kwaad als het ging, te behartigen.
„Jawel, tante maar men gebruikt toch niet al zijn kracht
daarbij."
Dora lachte.
„Dat 'hangt maar heelemaal van den persoon af. Laat eens
zien, aan welke dikte je gewoon was."
Schuchter en half in zwijm wees Emmy een riet aan.
„Nu, dan zullen wij er een nemen, dat ongeveer anderhalf
maal dikker is."
Dora nam het rietje in de hand en zwaaide het eenige malen op en neer om te beproeven, of het goed soepel was en
gemakkelijk te hanteeren.
„Ik geloof, dat dit een beste, is. Het zwiept goed. Vindt je
oak niet, Emmy? Hoar maar eens, hoe dat suist door de
lucht. Zullen we dat maar nemen? Ja? Dat zal wel goed
het werk doen, he?"
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Het werd behoorlijk ingepakt en Emmy ondergin.g nog de
vernedering, dat zij het dragen moest.
Buiten gekomen kreeg zij nog de overbodige vraag te
beantwoorden, of ze geraden had, waarvoor het riet moest
dienen. Met zwijgend antwoord was tante weer niet tevreden en Emmy vernam, dat zij voortaan erop rekende,
dat zij antwoord kreeg op elke vraag, die zij deed.
„Anders
weet je zeker wel, wat er gebeurt?"
„ja, tante."
- „Nu, antwoord dan: waarvoor denk je dat het rietje dienen
moet?"
„Om mij of te straffen."
„Juist. Als het noodig is en als een pak met de hand op
je bloote billen te Ink' zou klinken voor nieuwsgierige ooren.
Naar ben je toch niet op gesteld niet waar?"
„Keen, tante, neen, zeker niet."
Emmy was nu dadelijk met den inkoop verzoend. Ze vond
nu, dat tante toch heel goed voor haar zorgde. Zoo was de
aard van deze bij het oogenblik levende en zoo snel van
indrukken en stemmingen wisselende vrouw.
Ze began te wennen aan het denkbeeld, weer geregeld
te moeten bukken voor het ondergaan van de nuttige kasitijding en nu hield haar geest zich bezig met de zorg daarvoor,
dat vreemden het niet zouden weten. Tante wist het toch al
lang. Drat zij nu handelend persoon was geworden, was erg
naar voor Emmy's billen, maar vermeerdering van schande
zou er niet zijn.
Thuisgekomen moest Emmy's geest zich dadelijk weer
bezighouden met het zoo pijnlijke onderwerp. Tante gaf
geen kamp en was blijkbaar niet van plan haar te sparen.
evenmin geestelijk als lichamelijk.
Ze began dadelijk een gesprek over de plaats, die het
rietje zou krijgen. Het moest natuurlijk altijd bij de hand
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zijn omdat het elk oogenblik kon noodig wezen. Zouden we
het maar niet in de woonkamer op het buffet leggen?"
Daar schrok Emmy van en ze overwon maar weer ham
grooten tegenzin over de zaak te spreken.
„Is het niet beter op mijn slaapkamer? Daar komt men
niet zoo binnen."
„Ja, maar als je nu hier dadelijk over de knie moet?"
Er dreigden weer traantjes te komen.
„Is het dan niet beter even naar mijn kamer te gaan?
Het zal toch niet zoo dikwijls' voorkomen."
„Dat zijn goede voornemens, maar je weet wel, dat je
die niet altijd volgt. Je kent je zelf toch wel een beetje."
„Neer, tante, ik zal nu werkelijk mijn best doen„ ik vind
het zoo vreeselijk slaag van u te krijgen."
„Des te beter, dan zal het dieper indruk maken als je
krijgt. Maar ik ben toch bang, dat ik heel dikwijls de wandeling naar je kamer zal moeten doen. Zet het daar dan
maar neer naast de lage stoel, die zullen we maar bestemmen voor billekoek. Daarop ga ik voortaan zitten, als ik je
over. de knie neem. We zullen het ook wel zoo inrichten,
dat %Ake nu en dan alleen in huis zijn of zoo dat niemand ons
hooren kan en dan krijg je in den regel met de hand. We
gaan nu ook de dienstboden tot een enkele beperken, zooals we al afspraken. Al de huishoudelijke bezigheden moet
je leeren zelf te doen, anders kan je er later geen oog ophouden. Het zal je ook leeren wennen aan geregeld werken
ook als het minder verheven werk betreft, en aan het letten
op Bingen, die je tot nu toe als kleinigheden hebt beschouwd. Je begrijpt wel, dat ik nu ook niets meer door
de vingers zie. lk heb lang genoeg geaarzeld. Nu weet ik,
hoe je behandeld moet warden en je kunt er op rekenen,
dat er niets aan mankeeren zal."
Dora hield woord. Het program dat zij bij zichzelf had
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opgesteld, werd zoo nauwkeurig mogelijk afgewerkt. Daarander behoorde, dat het wade veulen nu geen oogenblik
tijd moest worden gelaten tot verademing. Ze moest nu
oogenblikkelijk aan het werk en alles moest stipt gaan
ander de voortdurende vrees voor straf, totdat zij er zoo
aan gewoon zou zijn dat orde en zelfbedwang in haar wezen
zelf zou zijn gedrongen en de straf verder kon uitblijven.
Ze reikte Emmy het rietje over en deze ging er verlegen
mee weg. Toen zij weer terug kwam, vroeg tante, of ze
het gezet had, waar ze het zetten moest.
Emmy' kleurde. „Ik heb het in mijn kamer gebracht"
Uit dit halve antwoord maakte Dora op, dat er lets aan
de stipte uitvoering van het bevel moest ontbreken. Ze ging
kijken en vond het riet niet naast den lagen stoel staan,
waar het volgens haar order staan moest. Dadelijk riep
zij Emmy, die bevend binnentrad.
„Waar is het riet?"
„Ik heb het op de kast gelegd."
„En waar moest het zijn?"
„Naast den stoel."
„Juist. Je dacht zeker, dat het dadelijk maar moest worden ingewijd. Best. Geef het maar hier."
Een oogenblik later zat Dora op den lagen stoel, die inderdaad zoo buitengewoon goed zich leende voor een strafoefening op de wijze, die hier zou worden toegepast. Emmy
lag over de knie met het broekje af en de rokjes naar de
hoogte. Dora beijverde zich het eerste pak met het riet,
dat zij verplicht was, haar nichtje te geven, zoo toe te dienen,
dat de gestrafte, die immers gewoon was aan zoo meesterlijke afstraffingen, geen al te geringen dunk van haar
talenten in dat opzicht zou krijgen. Van deze eerste proeve
hing veel af voor het ontzag, dat in het vervolg een bedreiging met het riet 7.ou hebben. Ze nam zich voor, al haar

134
best te doen. Ze ging weer zoo gemakkelijk zitten, schikte
Emmy's rokken goed achteruit en deed de losgemaakte
broek de biller geheel vrij laten, zoodat niets het suizende
riet straks in zijn vaart zou kennen belemmeren. Eenige
maken liet Dora nu het riet in de lucht zwiepen om er goed
mee vertrouwd te raken, ze bracht ook een paar schijnslagen toe om den afstand te leeren kennen en vooral de
eerste striem niet te doen mislukken. Toen hief zij de hand
hoog en deed het riet even trillen, terwijl Emmy den eersten
striem nu verwachtende, de beide billetjes krampachtig
samentrok zooals zij altijd deed, wanneer zij den eersten
van een reeks strenge slagen verwachtte.
Daar zwiepte de eerste slag neer en het was Dora een
soort triomf, dat deze dadelijk beantwoord werd door een
pijnlijk „au" en de tweede en derde en vierde dezelfde uitwerking hadden. Dora had het gevoel, dat een tooneelspeler
die tegen een rol opzag, moet hebben, wanneer hij het
applaus hoort. „coed zoo", preen zij zichzelf, ze begritpt
wel, dat ze niet zoo ligt voor de aardigheid en dat het
meenens is, als ik het net hanteer."
Na het eerste half dozijn striemen had Emmy weer de
zelfbeheersching terug, noodig om haar kreten voorloopig
te kennen inhouden en de bilspieren ontspanden zich, gedwee hun lot ondergaande.
Het duurde maar kort. Al spoedig maakte de stekende
pijn het haar onmogelijk, stil te blijven liggen. Haar achterste
begon de gewone dansbewegingen te maken, telkens onderdrukt door een vermanend woord, dat „stilliggen" commandeerde, maar toch telkens weer beginnend. Then begon
ook het zuchten en onderdrukt schreeuwen, dat al meer en
meer op echt schreeuwen ging gelijken. Dora, die tweehonderd striemen bekx)fd had, haastte zich de taak of te
maken, nu zij toch voldoende getoond had, dat met haar
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niet te spotten vigil. Wel vroeg zij zich bij het bewegen van
het riet af, hoe Emmy zoo kleinzeerig kwam. Zij had den
indruk, dat zij van haar man veel meer had verdragen
zonder schreeuwen. Toen het pak gegeven was en ze Emmy,
zacht nasnikkend nog even over de knie hield en het bewerkte veldje bekeek en betastte, merkte ze toch wel, dat
het riet goed zijn werk had gedaan. Ontelbare goed zichtbare striemen door elkaar, vuurrood en vele, die aan den
blauwen en violetten kant waren. Als Dora met de hand over
Emmy's heerlijk gevormde billen streek, voelde zij, dat
de mooie gladheid verdwenen was, het was of er groeven
in geslagen waren. Ze zou toch niet harder hebben geslagen dan een man?
Ze liet Emmy opstaan en nam haar op schoot en terwiji
het jonge vrouwtje haar tranen droogde, vroeg zij maar
ongegeneerd — zooals zij ook van plan was, voortaan altijd
over billekoek te spreken met haar nichtje — of zij nu
waarlijk zooveel pijn had.
„Ben ik dan zoo streng voor je geweest?"
Emmy knikte.
„Maar je bent toch wel aan veel harder pakken gewoon?"
Een hoofdschudden was het antwoord.
„Kom, Emmy, als je vroeger zoo naar je slaapkamer gaan
moest en je kwam met roode oogen naar beneden, was er
toch zeker nog wel heel wat anders met je billen gebeurd
dat dit pak van een zwakke vrouw."
Dit „zwakke vrouw" was een ijdelheids uitdrukking. Ze
was maar al te goed overtuigd, dat zij zich geen zwakke
vrouw had getoond bij dit werk, ze wilde nog gaarne de
bevestiging hooren uit den mond van degeen, die er het
best over kon oordeelen, al was de bevestiging al in den
vorm van tranen en zuchten gekomen. Ze kreeg ook wat
ze verlangde.
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„O neen, tante, Kees kan natuurlijk als hij wil wel harder
slaan en hij deed het ook nu en dan, maar in het algemeen
sloeg hij voor een gewoon pak, als ik bij het ontvangen
van de straf zelf maar gehoorzaam was, tang niet zoo hard,
wet sloeg hij longer, maar ik kreeg nooit op denzelfden
dag twee ernstige pakken en U hebt mij nu al voor den
vierden keer gegeven."
„Maar kind, toen ik nu begon waren je billen weer
heelemaal blank."
„Ja, maar, als ik zoo kort geleden gehad heb, blijf ik
toch nog gevoelig ...... van achteren". — Emmy had de vertrouwelijkheid nog niet teruggevonden, waarmee ze vroeger zoo maar van haar „billen" durfde spreken met tante.
De verhouding was nu zoo heel anders geworden! Tante
merkte het op, maar zei er niets van. Ze was verheugd te
zien, dat ze nu den toestand volkomen meester was. Het
was nu wel goed bewezen, dat Emmy ontzag had voor de
kastijdingen, die zij kon toedienen. Ze kon zelfs te hard
slaan dan redelijk en rechtvaardig was, zeker dus hard genoeg voor alle omstandigheden. Ze had nu alleen gevreesd
niet hard genoeg te geven voor de ervaren billen van Emmy
en zoohard geslagen als ze maar kon. Van nu of zou ze kalm
de strengheid van het pak kunnen afmeten naar de omstandigheden. Het gaf haar een ongekend behagelijk gevoel
van rustige meerderheid, zedelijk en lichamelijk tevens. Ze
kon nu ook edelmoedig zijn.
„Nu, Emmy lief, ik zal nu eerst eens zien, hoe je billen
daartegen kunnen en daarnaar mij richten, maar dit zeg ik
je: je moet niet denken, dat ik altijd zal kunnen volstaan
met een pak op denzelfden dag. ik wil nu stipt gehoorzaamd
worden, dice afwijking wordt dadelijk gestraft. Als je zes
maal verkeerd doet, ga je ook zes maal over de knie, al
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is het binnen een uur of een kwartier. Het hangt alleen vas
je zelf af."
„Ja, maar tante, dan toch niet elken keer zoo erg."
„Je vertrouwt al niet meer zoo vast als straks, dat het
niet zoo dikwijls zal voorkomen?"
1f
„Och, jawel, maar...... maar
„Maar, maar wat? Kom, huil maar niet meer. Als het
zes maal noodig is, krijg je zes maal, maar ik denk wel niet,
dat het altijd zoo hard zal noodig zijn als je nu hebt gehad.
Je gelooft toch wel, dat ik goed voor je ben?"
Dat igaf Emmy dadelijk toe en zoo werd men het dan eens.

XIII. EERSTE UITWERKING DER FLAGELLATIE.
Dora hield woord. Alles moest op tijd geschieden: opstaan,
kleeden, ontbijten, den opgedragen arbeid verrichten enz.
en alles moest juist zoo gaan, als zij het vastgesteld had.
Emmy moest haar eigen kamer aan kant maken, alles moest
daar liggen, waar tante had vastgesteld dat het liggen zou,
ze moest boekhouden van huishoudelijke uitgaven, kopjes
wasschen, de bloemen schikken, kortom alles doen wat eigenlijk elke zorgzame huisvrouw doet en wat Emmy ook wel
zoo nu en dan in haar eigen huis had trachten to doen, wanneer het haar inviel en had verzuimd, wanneer ze er geen
zin in had. Goed kon zij geen van die eenvoudige Bingen
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doen omdat zij zich er nooit op had toegelegd en nooit emstig had geluisterd naar degenen die het haar geleerd hadden.
Nu wikle zij wel, maar het bleek, dat op volwassen
leeftijd de mensch zijn aard niet zoo gemakkeli* verandert
en het aantal malen, dat tante eigenlijk bij overdrijving genoemd had: zes maal lets verkeerds doen (of lets goeds nalaten) werd meer dan eens bereikt in den eersten tijd, wel
niet zes maal binnen een kwartier, maar wel zes maal op een
dag. Dan ging zij ook onverbiddelijk zes maal over de knie.
Aan den anderen kant hield tante ook woord door matiging in de kastijding aan te brengen. Het zou haar ook niet
mogelijk zijn geweest zes keer achtereen zulke pakken te geven, als zij den eersten dag had toegediend.
Het werd noodig, in elke kamer, waar de beide dames
plachten samen te zijn, een rietje op een vaste plaats neer to
teggen. Tante had rich ook dunne en dikke aangeschaft om
de straf te kunnen varieeren naar den ernst van de overtreding.
De veroordeelde moest gewoonlijk zelf het strafwerktuig aangeven. Dora ging dadelijk na een ontdekt verzuim
of het plegen van een font, zitten, sloeg het eerie been over
het ander en met een enkele beweging van vinger of hoofd
wees zij in de richting van het riet. Zander morren haalde
Emmy het dan, gaf het tante over en ging gedwee over de
wachtende knie liggen. Het duurde dan meestal geen
conde voordat de rokjes hoog, het broekje of was en de
roede danste. Dikwijls ook nam tante het zondaresje, zooals
ze met het riet in de hand bij 'haar kwam, bij den arm, legde
haar over de knie, schikte rokken en broek eerst op haar
gemak, zooals het behoorde, omspande met de linkerarm het
middeltje boven de bloote billen en vroeg daarna eerst het
riet, dat de arme beschaamde Emmy zoo lang in de hand had
moeten houden. Onmiddellijk nadat het van de hand der boe-
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telinge in die van de tuchtmeesteres was overgegaan, deed
het dan zijn tintelend werk.
Eerst van lieverlede werd de verhouding tusschen de beide dames zooals die was geweest, wat de vertrouwelijkheld aangaat althans. Tot tante's groote vreugde. Want in
den aanvang had ze danig het vroolijke onbezorgde alley
uitflappende kameraadje gemist, waarvoor het beschaamde,
bedeesde, gehoorzame vrouwtje voor in de plaats was
getreden.
Emmy was weer gewoon aan den nieuwen toestand. Dit
maakte wel, dat zij ook weer zorgetoozer werd in het vermijden van fouten en dus een grooter aantal malen over
de knie ging, maar behalve de lichamelijke pijn zoolang
de kastijding duurde en even daarna, maakte het pak geen
indruk meer op haar stemming. Zij voelde zich heelemaal
niet meer beschaamd om een pak billekoek. De verhouding
tusschen haar en tante en eigenlijk tusschen haar billen
en tante was niettemin heel anders dan die tusschen het
echtpaar geweest was.
Hoe dikwijls zij ook van haar man de kinderlijke kastijding had moeten verduren, zoo een bleef toch een bizonder
geval: de toevallige ontdekking van een buitengewoon ernstig
verzuim of het overloopen van een van lieverlede vol geworden maat van waarschuwingen. Was de straf gegeven,
dan was de zaak daarmee vooreerst weer uit. De vrees
voor billekoek was een rem voor al te hevige en al te vele
fouten, maar voedde toch niet op tot anderen aard. Het
ligt ook voor de hand, dat de man geen onderricht kon
geven in het voeren van huishouding, al zag hij de gevolgen van het verwaarloozen daarvan. Maar tante had
haar voornemen om nichtje niet uit het oog te verliezen
en geen verzuim te dulden zonder onmiddellijke straf en
den dwang tot herstel, geheel uitgevoerd en nichtje was
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op een zeker oogenblik tot het bewustzijn gekomen, dat
ze inderdaad haar geest ging leeren bezighouden met dingen,
die niet in haar neiging lagen, maar nuttig waren. Als
werd er een gordijn voor haar oogen weggeschoven werd
het haar duidelijk, dat zij veranderde en dat zij veranderde
in haar voordeel, dat dit tijdperk in haar leven een gunstigen
invloed zou hebben op het volgend deel. Zij werd haar
tuchtmeesteres dankbaar! Als van ouds praatte zij weer
vroolijk en sloeg zij vertrouwelijk haar armen em tante's
hats, soms dadelijk nadat zij over de knie was geweest en
terwijl de bitten nog tintelden. Zeldzamer werden ook al
spoedig die Lange ernstige pakken, verdeeld in de afdeelingen: op de broek, op de bloote, met de hand, met het riet
en gevolgd door een periode van uithuilen en weer bekomen. Emmy kreeg door het nauwe toezicht al minder en
minder gelegenheid, zich aan zoo ernstige fouten schuldig
te maken, dat zulke pakken verdiend konden worden. Tante
zette haar aan een huishoudelijk werkje, gaf wat uitlegging,
vroeg of zij het begrepen had en liet haar dan een poosje
haar gang gaan, waarna inspectie volgde. Bleek het dan
niet in orde, dan heette het eenvoudig:
„Neen, zoo niet, kind, je hebt niet goed geluisterd."
En gedurende het uitspreken van die weinige woorden
had tante de zorgelooze al bij den arm genomen, over de
knie gelegd en de eerste flinke klappen op de gespannen
broek doen neerkomen, onderwijl bleef zij kalm uitleggen
wat verkeerd gedaan was en hoe het gedaan behoorde
te worden. Emmy over de knie antwoordde onbevangen, het
gezichtje naar den grond al wist ze heel goed, dat men
iemand moo aanzien, die met je spreekt, maar tante, hoe
ook op goede vormen gesteld, verontschuldigde dien inbreuk natuurlijk omdat het niet anders kon. Weldra stond
zij weer op de beenen en het gesprek werd gewoon door-
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gezet over het werk zonder dat er een enkel woord werd
gewisseld over de ontvangen kastijding. Tante maakte er
heel weinig omslag mee. Al spoedig had zij de practische
methode van Kees toegepast om Emmy, als het zoo uitkwam,
staande of te straffen, met een voet op een stoel, Emmy
hoog in de lucht over de eene knie, terwijl het rietje een
record aantal malen per minuut op de gespannen broek
of op de bloote billen neersuisde. Sams ook nam tante
het riet ter hand en gaf zij met een enkelen dadelijk begrepen wenk te kennen, dat Emmy haar billen had bloot
te maken, de rokken op te houden en deemoedig gebukt
voor de strenge meesteres te staan in afwachting van de
striemen, die komen moesten. Nu er, dan werd deze straf,
die Emmy al erg hinderde omdat zij zelve er zoo'n actieve
rot bij te vervullen had, nog verzwaard doordat tante haar
eenigen tijd met de bitten bloot en de rokken hoog liet
staan en onderwijl rustig bleef doorpraten en antwoord
eischen. Af en toe streelde het rietje daarbij tangs de klaar
staande bitten, als om te herinneren aan zijn tegenwoordigheld, die zich straks wet heviger zou doen gevoelen. Hoe
gehoorzaam Emmy bij zoo'n gelegenheid ook antwoordde
op tante's vertoog, de toon, waarop zij dat deed en haar
hoogroode kleur verrieden duidelijk, welk een marteling
het wachten op de billenstraf is, die het slachtoffer weet,
dat elk oogenblik komen kan, maar die het natuurlijk niet
ziet aankomen.
Maar ook zulke pakjes waren te talrijk en te kort van
duur dan tdat ze elk op zichzelf diepen indruk konden maken
en menigmaal kwam het voor dat Emmy des avonds op
tante's schertsende vraag, hoeveel keer of zij lien dag op
de billen had gehad, geen juist antwoord kon geven.
Hierin had tante geheel het stelsel van Kees overgenomen, dat zij ook sedert zij Emmy geregeld over de knie
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legde, niet meer knorde. Ook zij erkende, dat het nu recht
en billijk was, dat het vrouwtje van alle andere straffen
dan de zoo kwistig ontvangen billekoek wend vrijgesteld.
Als tante eens een enkelen keer onwillekeurig om een bizondere groote domheid van Emmy uitriep: „maar heb je
van je leven!" of zoo jets, dan gebeurde het, dat de schuldige
om de gevreesde verdere vermaningen te ontloopen, uit
eigen beweginig het riet aangaf en over de knie bukte.
Hoewel door die schuldbewuste handeling eenigszins verteederd, liet tante dan toch niet na, het riet te gebruiken
voor het doel, waarvoor het bestemd was. Was het gatje
voldoende gestriemd, dan nam tante het nichtje dat zoo
even over de knie had gelegen nu erop en spoedig lachte
zij weer, soms eerst door eenige traantjes heen. Dan mocht
zij het riet weer op zijn plaats brengen en terugkomen op
schoo-t, totdat de pijn van de billen was geweken en plaats
had gemaakt voor het gewone nagloeien.
Zulke oogenblikken werden de aangenaamste en vertrouwelijkste. Alle gedwongenheid was lang verdwenen en
de verhouding was inniger, veel inniger dan die ooit was
geweest tusschen beide vrouwen en inniger dan zij ooit
hadden gedacht, dat de verhouding tusschen twee vrouwen
kon zijn. De een wist nu ook al lang, dat zij den juisten
weg had gekozen en de ander, dat hetgeen met haar dag
aan dag schier gebeurde, tot haar nut strekte.
In een van die oogenblikken stortte Emmy ook het eenige
uit haar merkwaardig zieleleven voor Dora uit, dat zij
tot nu toe verborgen had gehouden, maar dat bij de bestaande verhouding niet verborgen kon blijven.
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XIV. HERINNERING AAN VROEGER TINTELEN.
Het was op den avond na een mooien uitgaansdag. Dien
avond zouden ze heel laat naar bed gaan. want tusschen
het laatste en het volgende pak kwam het lange verhaal van
Emmy's wederwaardigheden in dat vertrouwelijke samenzijn,
de gestrafte op schoot van de meesteres, terwijl de gloeiertde
billen langzamerhand geschikt werden tot het behoorlijk
in ontvangst nemen van een nieuw pak.
Een heel eenvoudige opmerking gaf aanleiding tot het
doen van confidentie, waartoe Emmy al Lang geleden besloten had.
Terwij1 men al eenigen tijd gezellig had gekeuveld over
gewone dingen, steeds in dezelfde houding en tante of en
toe over het bekomende bloat gelaten achterwerkje — er
wachtte immers nog wat! — had gestreken, zeide ze:
,,Het is toch maar goed, dat die satijnen billetjes er zoo
goed tegen kunnen en het huidje nooit openspringt."
„Neon, dat gebeurt mij niet zoo Licht.'' Emmy zei het
vroolijk en zonder schroom.
„je man heeft er eer van , zoo goed als hij dat gatje
heeft geoefend."
Toen kwam het er als van zelf uit:
„Hij heeft ze al heel goed geoefend gevonden." Emmy
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sloot de oogen en drukte zich vaster tegen Dora's borst.
Deze wist niet hoe zij het had, maar uit de houding vat*
haar nichtje begreep zij, dat p ier een nieuwe onthulling
van dit nog zoo jonge, maar merkwaardige leven zou Nolgen.
Ze bleef even zwijgend de afkoelende billetjes streelen en
toen aanmoedigend bekioppen. Eindelijk. toen Emmy bleef
zw ijgen :
,,Kind, hoe meen je dat toch, dat..... je man heeft je
billen al aan slaag gewoon gevonden?"
,,ja, tante, zoo is het. Toen ik u vertelde van het eerste
pak, dat Kees mij gaf, vertelde ik u, hoe het zoo kwam,
dat ik dit na maar weinig tegenspartelen verdroeg en ...,
bleef toch vinden, dat het niet geheel begrijpelijk was. Er
was ook lets, dat ik verzweeg. lk durfde nog niet alles
te zeggen. Op uw vraag. of ik alles had geregd, zei, ik
„alles wat hem aangaat." U lette niet op dat voorbehoud
omdat er maar alleen sprake was van Kees. Van onze verhouding. Maar er \varen vroeger ook dingen geheurd ......."
,,Was Kees dan niet de eerste?"
„U bedoelt de eerste man, waarmee ik liefdeshetrekking
had. Ja. dat was hij wel, maar hij was niet de eerste persoon,
die mij kastijdde. lk had al van velen gehad."
.,Op je billen?"
.,En of!"
,,En daarvan heb je mij nowt wat verteld? Eigenlijk
moest je daarvoor al weer ......."
Om haar sterk geintrigeerd zijn te verbergen. had ze
Emmy half in scherts om het rniddel genomen en een
beweging gemaakt, alsof zij haar houding van op de knie
verwisselen Wilde voor eene over de knie.
Maar Emmy zei ernstig: .,och neen, tante, ik zal het u
vertellen legt u mij nu maar niet over de knie, ik krijg
straks toch nog."
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" Dat is waar. Vertel nu goed."
,,Tante, het is een soort van noodlot geweest. 1k heb van
jongs of van verschillende menschen, die mij heel goed
lifden mochten voor m'n broek gehad."
„Als ik het goed begrijp, ging je — of liever gingen je
billen — eigenlijk van de handen van je oud€rs over in
die van je man."

„Zoo is het niet. 1k had van die zijde wet een paar jaren
rust, maar wel kart voordat Kees de beschikking kreeg
over mijn achterste, heeft het nog ervan gelust."
„Dus tusschen den tijd, waarin je nog thuis over de knie
ging en je verloving ...... .. .".,'"
, ,Neen niet daartusschen of niet daartusschen alleen, want
gelijktijdig met de kastijdingen thuis kreeg ik nog buitenshuis er van langs."
.,Ar
Arm kind, wat hebben je billen toch altijd moeten ver„ja, dat heb ik u toch gezegd. Het scheen een noodlot.
lk heb al wat verschillende handen op inijn achterste gevoeld en kan oordeelen over heel wat verschillende manieren
van op de billen slaan. lk heb niet altijd op mijn billen
gehad voor straf. De grootere meisjes. met wie ik omging
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beschouwden mij alien een beetje als een speelpop en het
lag in m ijn karakter, mij dat te laten aanleunen. Ze hielpen
ook alien heel veel van mij, maar ze solden met mij. Ze
kusten mij, namen mij een voor een op schoot, ze twistten
sums om mij. maar zelf had ik niets te zeggen. Op zekeren
dag toen het clubje, waartoe ik hoorde een Lange wandeling
langs het strand had gemaakt en we in de zon in ons
badpak lagen uit te rusten, begon een van de meisjes, die
mij in de armen genomen had om mij te laten slapen, op
mijn billen te slaan.
De anderen hielpen en ik dacht er niet aan, mij te verzetten. Toen maakte een de opmerking, dat ik, die zoo
tenger was, toch zulke flinke billen had en die moesten
toen door alien warden gezien en betast en het duurde
toen niet l ang meer, of ik lag bij een van de meisjes over
de knie en een voor een gaven de anderen mij een paar
kletsen op de hooggeroemde mollige billetjes. Ze vonden
al meer en meer behagen in het spelletje en toen alien hum
beurt hadden gehad, moest ik van voren of alle handen
nag eens op de beide billen voelen en hoewel die klappen
p atuurlijk niet konden halen bij die, welke ik thuis van de
vertoornde Jans, onze dienstmeid, kreeg, hadden sommige
van de meisjes er zoo'n pleizier in, hun klappen goed te
doen klinken, dat ik na eenigen tijd mijn billen toch aardig
voelde tintelen. Natuurlijk stelde ik er een eer in, niets te
laten blijken van eenige gevoeligheid. Zoodra toen we weer
eens tezamen op de kamer van een der meisjes waren en
men ons niet goed kon beluisteren, stelde dadelijk een van
het gezelschap voor, mij weer te flagelleeren, als op het
strand. Mijn meening werd niet gevraagd en daar alle
anderen ervoor waren, lag ik al gauw weer over de knie
van een der meisjes, terwij1 ieder wilde meedoen aan het
liosmaken van mijn broek. Half angstig, door zooveel handen
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tegelijk te worden aangepakt, bood ik aan, het zelf te
doen, wat met een hoera werd aangenomen. lk mocht voor
het verrichten van het werk even van de knie af, terwiji alle
een kring rondom mij vormden, waarvan ik vreeselijk verlegen werd. om stilzwijgend toe te kijken, hoe ik mij van
de taak zou kwijten. Zoo gauw als mijn ietwat beven.de
vingers het toelieten, maakte ik toen de banden van mijn
broek los en ik wilde toen maar dadelijk over de wachtende
knie gaan liggen, maar dat werd niet toegestaan. Losmaken
van de banden van mijn broek was niet voldoende. ,„Billen
bloot!" werd van alle kanten geroepen en ik was verplicht,
de achterklap van mijn broek goed naar beneden te doen,
het hemd goed hoog op te halen en nadat ik in de rondte
gedraaid was, zoodat ieder goed kon zien, dat de billen
heelemaal bloot waren, mocht ik mij bukken over de knie,
waarover ik verder gehaald werd en ieder beproefde zijn
kracht om de helderste klappen op mijn billen te geven. Nu
en dan ontstond er twist, omdat er van een der meisjes werd
beweerd, dat zij voor haar beurt sloeg of te lang bleef slaan
naar den zin van degene die volgde. Het gebturde allemaal
boven mij, ik hoorde het, maar zag het niet en hoewel het
Imij heel erg aanging, had ik er niets in te zeggen. Het
spelletje, dat voor mijn billen geen spelletje meer was, werd
zoo lang voortgezet, dat ik bij het mar huis toe gaan, het
schuren van mijn kleeren tangs het fijne mishandelde huidje
van mijn achterste heel goed kon voelen en ik aan tafel
lang niet zoo prettig /at als gewoonlijk. Toch had ik bij het
afscheid nemen van mijn vriendinnetjes op de vraag van
enkelen: ,,heeft het zeer gedaan?" grif geantwoord: „heelemaal niet." Dit antwoord was voor velen weer een nieuwe
reden, mij t e knuffelen en te bewonderen, omdat ik zoo'n
flinke meid was, maar ook een reden, zich voor te nemen,
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den volgende keer minder schroomvallig te zijn in het
funk klits, klats geven.
lk spreek van een volgenden keer. want het werd een
vast nummer op het speelprogram zoodra wij hetzij op een
eenzame plaats buiten, hetzij veilig in een huis van een der
leden van het clubje waren, mijn billen de gewenschte
muziek te laten maken. Al spoedig werden de wandelingen
en de h ezoeken gemaakt met hei oog op het kleine feestje,
dat mijn arm achterwerkje geven moest. De vindingrijkheid
in het varieeren van het pretje bleek groot. Als ik over de
knie lag, kreeg ik eerst van drie meisjes achtereenvolgens
een klein pakje, dan kreeg ik een schort over het hoorfd
en kreeg ik klappen van een der drie en moest ik raden,
wie mij sloeg. Dat werd zoo dikwijls gedaan, dat ik den slag
van ieder meisje onderkennen kon, maar die kennis kreeg
ik niet zonder dat mijn billen heel wat te vercturen hadden.
Men ging het een groot voorrecht vinden, mij over de knie
te mogen hebben. Daarom werd er eerst om geloot. Later
kreeg ieder om beurten mij te kastijden en ging ik van hand
tot hand."
.,Van knie tot knie, bedoel je."
Ja, van knie tot knie, maar ook niet altijd. Wie mij had,
deed wat zij verkoos met mij en soms moest ik wel op een
bank of op een tafel gaan liggen, altijd natuurlijk met het
gezicht naar beneden en de billen naar boven. maar niet
altijd bloot, er waren er, die graag een broek stevig spanden
over flinke billen."
.,Dacht je er nooit aan , weg te blijven van die partijtjes,
waarbij je billen het zoo moesten ontgelden?"
,,Het kwam wel eens bij mij op, ‘wanneer de een of de
ander het weer erg bont had gemaakt, maar dat idee gaf ik
dadelijk weer op. lk was veel te bang, dat dit kinderachtig
zou werden gevonden. Elke vraag of een ontvangen pak
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billekoek mij niet erg zeer had gedaan werd onveranderd
beantwoord met een minachtende ontkenning, al had ik
sneer dan eens moeite het niet uit te schreeuwen en stond
gewoonlijk het huilen mij nader dan het laclien, maar dat
zagen De niet, als ik diep gebukt over een knie lag behalve
de enkele keeren, als het werkelijk eens tot huilen kwam na
beldhaftige pogingen om de tranen in te houden. Die keeren
dat ik werkelijk hoorbaar huilde, werd ik dadelijk van alle
kanten gekust en gesust en gestreeld en beklaagt1 en waren
alien weer zoo lief voor mij, zooais ze trouwens buiten het
op de billen geven toch waren, dat ik zoo spoedig mogelijk
zorgde weer vroolijk eruit te zien, al beteekende dit dan
ook tevens. dat mijn billen weer beschikbaar \varen. In
den regel echter kreeg ik na een huilpartij genade vow het
`verder deel van den dag. Een paar keer ontstond er twist
over de vraag, wie mij toch zoo hard geslagen had. Meestal
was dat niet te zeggen en liepen de tranen juist over na de
eerste klappen van een meisje, dat heel bescheiden sloeg,
maar haar klappen kwamen na een aantal pakken 'van anderen,
die soms heel raak konden slaan. Zij waren weliswaar
kinderen. maar dan toch grootere kinderen dan ik en mijn
billen waren toch ook maar kinderbilletjes. Zeif wachtte
ik mij er wel voor, iemand de schuld te geven, als ik huilde."
„Dan was je natuurlijk bang, dat ze het inpeperen zou
als je weer over haar knie moest."
„Dai ook, maar behalve die vrees kon ik het toch ook
niet goed hebben voor het meisje zelf. lk hield ook van 4e
en begreep, dat ze het erg moesten vinden voor wreed
te worden gehouden tegen mij."
,,Het lievelingetje."
„Ja, dat was ik toch ook wel."
,,Het lievelingetje, dat dan toch maar mooi voor haar
achterste krijgt."
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,,Dat was maar spel, ze deden het niet om mij te straffen."
,,Het was dus slaag, die Been straf was ...... "
„ja, maar het deed er niet minder pijn om' 99
Tante lachte. Nog lang bleef Emmy vertellen hoe zij
vroeger op haar billen had gekregen met de lineaal, roe
of zweepje. En hoe zij er later een hartstochtelijk genoegen
in vond zich zelf met een bos berkentwijgjes te slaan ..... ,
Tot de dames zich tenslotte gingen uitkleeden om te gaan
slapen. Ditmaal ging Emmy eens met blanke billen naar bed.

IA.
XV.

SWIS ...... SW1S ...... SW1S. .....

„Emmy, daar heb ik een brief."
„Uit Engeland, tante, naar den postzegel te oordeelen."
„Juist. Weet je van wien?"
„Ik
kan het niet raden."
s
„Van Robert."
„Wie is Robert?"
„Weet je dat niet? Hij is nog een soort achterneef van je.
Van mij is hij een neef, dichter verwant dan jij. Kom je weet
wel, je hebt hem wel eens ontmoet, Robert van Dieckma."
„Och, dat onhebbelijke jong, dat naar een Engelsche
kostschool moest om wat ver weg te zijn, ook in de vacanties, en om de Engelsche handelswetenschap te leeren. Ja,
die moet nu al groot zijn, is die daar nog? Hij had dan wel
eens eerder aan zijn tante mogen schrijven."
„Nu ja, dat doen die jongens niet, je weet ook niet, of
ze wel mogen schrijven aan anderen dan hun ouders, die
discipline op die Engelsche kostscholen is vreeselijk streng,
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zoo lets als bij ons tweehonderd jaar geleden. Engelsche
opvoeding noemen ze dat. Hij wil hier komen logeeren."
„Hoe komt hij daarbij?"
„Een idee van zijn vader. Die heeft gemerkt, dat zoonlief
nu wel opperbest Engelsch kent en van de Engelsche dingen in den halide] op de hoogte is, waarmee zij het nicest
in zijn zaak hebben te maken, m,aar dat hij geen fatsoenlijk
Hollandsch meer schrijft, de geschiedenis van zijn land en
zelfs de aardrijkskunde zoo goed als niet kent. Nu komt
hij terug en moet hij dat inhalen en daar papa hem met
reden niet vertrouwt onder de hoede van zichzelf, die hem
nooit kon regeeren en die in Amsterdam woont, wil hij.
dat hij hier een paar maanden op het platteland, zooals
een Amsterdammer dat noemt, komt om zich als het ware
in de woestijn of te zonderen en daar te werken. Hij rekent
ook op mij om hem zoo'n beetje aan het lijntje te houden.
Hij weet natuurlijk niet, dat jij hier bent en dat ik dus
eigenlijk al zoo'n soort pupil heb."
„He tante, een pupil ben ik toch niet van u."
„Nu, dat scheelt toch niet veel. Ik heb je vanmorgen toch
nog heel pupilachtig over je achterste moeten striemen.''
„Neen ik bedoel, dat ik nu toch niet meer zoo groen ben
als in h et begin."
„Dat moest er ook maar bijkomen, dan zou mijn hand
en het riet vergeefs op je billen zijn neergekomen."
„Tante, u weet wel: niet over spreken. In elk geval heeft
dat toch niets te maken met (lien jongen. Hoe oud is hij
eigenlijk?"
„Hij moet nu pas zeventien zijn geworden, een heel heer
dus en vermoedelijk erg sportief en chic en verwaand, wat
moet ik met hem aanvangen?"
„Tante, ik ben toch de oorzaak niet, dat u hem ...... "
„Neen, dat volstrekt niet. Het huis is toch waarlijk wel
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groot genoeg. Eerder is jouw aanwezigheid een reden om
hem te ontvangen. Dan heb jij het gezelliger en hij heeft
het gezelliger en jij kunt hem eerder wat nagaan en helpen
bij zijn studie dan ik."
„Mij is hij welkom."
„Dan schrijf ik, dat het goed is."
Toen na een poosje.
„Tante, zou die jongen zich nu nog herinneren, dat hij
vroeger vaak bij u over de knie ging, als hij bij u logeerde?"
„Misschien wel, wat doet het er toe? Hij was toen nog
klein. Hij zal nu wel niet meer bang voor mij zijn, dat was
hij eigenlijk nooit. Hij kwam altijd wat graag terug in een
volgende vacantie, hoe dikwijls hij ook zijn achterste moest
voelen. Nu is dat in elk geval al lang in het verleden."
„Voor een in Engeland opgevoede jongen is dat niet
zoo zeker. Ze krijgen op die kostscholen heel veel slaag,
ook als ze al lang groot zijn."
„Maar dan Loch niet ...... "
„Op de billen? Wel zeker. Dat noemen ze daarom wel
eens: „Engelsche opvoeding."
„Daarvan heb ik nooit gehoord, maar je zult zeggen dat
ik er ook niet zooveel van weet, als jij. Maar hier weet hij
wel, dat hij in Nederland is en zijn achterste dus veilig is
op zijn leeftijd."
„Ik dacht aan lets anders, tante. Eerlijk bekend, interesseert mij het achterste van dat jonge mensch niet, maar..."
„Wat maar?',
„Begrijpt u het niet?"
„0, ja, ik ben eigenlijk dom. Je eigen achterste interesseert je. Je bedoelt, dat als die jongen nog zoo kort geleden zelf met billekoek te znaken had en zich herinnert,
hoe hij van mij kreeg, dat hij dan misschien zal merken,
dat hier in huis een zekere dame is, wier billen ook nog
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wel zoo nu en dan onder mijn handen rood worden."
Emmy boog zwijgend het blozend hoofdje.
„Maar kind, daar zal ik toch wel voor zorgen. 1k zorg
toch ook, dat de dienstboden er nooit wat van merken."
„Die zijn toch gemakkelijker weg te houden dan iemand,
die altijd bij ons is, buitendien hebt u er nu maar een sedert
ik meehelp in het huishouden of het probeer te doen liever.
Die is gemakkelijk ergens heen te zenden als zij te dicht in
de buurt is en meestal, is zij dat toch niet in dit groote huis."
„Nu, daar zullen we ook wel wat op vinden. 1k denk
wel niet, dat zoo een jonge man den heelen dag thuis zal
zijn. Anders moet je maar een beetje goed oppassen, dan
hoef je niet zooveel over de knie en overigens is een pak
billekoek gauw gegeven."
„Zou hij lang blijven, tante?"
„Daar weet ik eigenlijk niets van, waarom vraag je dat?"
„Och, als hij niet lang blijven zou, dan zou...... als u het
goed kon vinden ...... "
„Wat? 1k begrijp je niet." Stilte. „Kom Emmy, mak
van je hart geen moordkuil. Wat zou kunnen, als die jongen
kort bleef?"
„Dan zou in dien tijd ...... ik misschien niet hoeven ...... "
„En hangt dat van mij af?"
„Ja, als u mij niet geeft, dan ...... "
„Emmy, geef het riet. Goed zoo. Gauw je broek af. Zoo.
Over de knie."
En nu ging het „swis, swis, swis......" een keer of dertig
zonder dat er verder gesproken werd. Toen vroeg Dora:
„Emmy, ...... " swis, swis, swis, swis".
„Ja, tante?" Swis, Swis, swis, swis .....
„Als je voor je billen krijgt of niet, van wie hangt dat af?"
Swis, swis, swis, swils
„Dat hangt van mijn gedrag af?"
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„Juist." Swis, swis, swis, swis
„Als je dus goed oppast, terwijI die jongen hier is, kan
hij je dan over de knie zien gaan? „Swis, swis, swis ...... "
„Neen, tante, want dan krijg ik niet" Swis, swis, swis.
„En als je niet oppast, wat moet er dan gebeuren?"
Swis, swis, swis......
„Dan krijg ik klappen."
„Maak dat dan eenig verschil, of ik het wensch of niet?"
„Neen, tante, u geeft alleen als het moet en dan mag het
ook niet wegblijven. Ai, ai, ai, ai."
„Ai, ai, ai vraag ik je niet. Dat mag je best weglaten."
Swis, swis......
„Ja, ik weet wel, tante. Au, au, au, au."
Swis, swis, swis, swis, swis
„Au, au, au, ai, ai, ai."
Swis, swis, swis, swis, swis
„Au, ai, du, ai, o, o, 0000 ...... "
Dat ging nog even zoo voort tot het au en ai en o weer
samensmolt tot het voortdurende huilen. Toen de billen de
roodheid hadden gekregen, die Dora noodig achtte, zette
ze het stoute nichtje op haar voetjes en mocht ze het rietje
op zijn plaats brengen. Ze wilde then naar haar kamer gaan.
„Emmy, hull maar gauw uit en kom dan weer hier, dan
kunnen we verder afspreken."
Ziezoo. in strengheid was tante niet verslapt. Als Emmy
zoo goed op haar lette, zou ze dat ook nloeten zien. Het
was ook verdiend, dat pak, zei Dora tot zichzelf, streng was
het, zeker, heel streng, maar ze mocht niet toelaten dat
Emmy het voorstelde, alsof het billekoek krijgen lets anders
was dan het noodzakelijk gevolg van eigen tekortkoming.
Het was heel stout van haar zoo lets to vragen. Hoe kart
of die jongen ook bleef, een paar maanden moest het toch
zeker wel zijn, dat wilt ze toch uit hetgeen ze ervoor had
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gehoord. En dan zou zij in twee maandtn Emmy niet op
haar billen geven, wat ze ook deed, want anders sprak het
van zelf, dat ze niet over de knie hoefde! Hoe durfde zij er
aan te denken! De minste zinspeling daarop, alsof zij Emmy
zoo maar eens zonder ernstige reden voor de billen gaf,
zou zij streng tegengaan. Emmy zag het ook zelf wel in,
ze gaf dadelijk de juiste antwoorden, then ze over de knie
lag. Toch nog altijd maar de goede methode. Inmiddels
moest er toch iets gevonden worden om aan het bezwaar,
dat Emmy had geopperd en waaraan zij zelf niet had gedacht, tegemoet te komen. Kom, Emmy was vindingrijk. Ze
zouden samen wel wat vinden."
Emmy kwam gauwer terug dan iemand, die haar dat pak
had zien krijgen den toestand van de vuurroode billen had
gezien en het kind had hooren jammeren, zou gedacht hebben. Ze had nog een beetje roode oogen, maar was frisch ge.
wassen en opgeknapt, haar kapsel was in orde en haar rokjes glad gestreken. Geen spoor van eenige wrok, noch op
haar gelaat, noch in haar zuiver eerlijk hartje. Ze trachtte te
glimlachen, al ging dat nog niet goed wegens het nog voortdurend gloeien van de billen. Ze ging zoo'n beetje half zitten, ze behoefde nu voor tante niet meer te verbergen, dat het
zitten haar een beetje lastig was.
Haar billen wrijvende zei ze argeloos: „Voordat die mijnheer Robert hier is, heb ik al een pak slaag aan hem te
danken."
„Maar Emmy, wat zeg je daar nu weer, dadelijk na zoo'n
pak? Wel foei, kom hier."
De angst, wat er nu weer opzat voor haar nog brandende
billen, deed haar toch geen, kwart minuut later bij tante
komen. Zoo goed was zij nu al wel gediciplineerd. Maar
tante hield ook rekening met de omstandigheden, die haar
immers zoo goed bekend waren. Ze nam haar van achteren
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bij den broeksband, schoof het hemd weg, spande de broek
zoo stram mogelijk over het achterste en kletste een paar
dozijn maal flunk levendig en helder op de dunne broekstof.
Dat kan ook wel aankomen na hetgeen Emmy pas had
moeten verduren en menig vrouwtje, dat er minder geoefend
in was, zou alweer erbarmelijk hebben geschreeuwd bij de
ontvangst van die kleine portie, die Emmy verdroeg zonder
een kik te geven.
„Weet je het al niet meer? (Klits, klats, klits, klats) Aan
wie heb je altijd je pakken op je billen te danken?"
„Aan mijzelf, tante."
„Ja, ik dacht, dat ik je dat pas had ingeprent, nietwaar?"
(Klets, klets, klets, klets).
„ja, tante."
„Dan niet meer vergeten, he?" (Klets, klets, klets).
„Neen, tante, zeker niet."
„coed zoo." (Klits, klats, klets,, klets) Klaar. Gra maar
weer zitten of liever laat mij eerst even je billen zien. Zoo,
zoo, dat gaat nog al. Koud zal je het niet hebben. Laat de
billen maar bloot, ze schijnen vandaag wel wat te lusten."
Dora .nam Emmy op schoot, die dadelijk de armen om
haar hals sloeg. Zoo bleven ze innig gezellig verder overleggen. Robert zou een kamer krijgen zoo ver van de huiskamer en de slaapkamers van de beide dames verwijderd,
dat in die Brie vertrekken in elk geval good op de billen
kon gegeven worden met elk ander kastijdingsmiddel dan
met de vlakke hand, zonder dat hij, als hij in zijn kamor
was, het hooren kon. Voorts zou men zien, dat hij in elk
geval gedurende bepaalde uren van den dag op zijn kamer
zou blijven studeeren en ook bepaalde uren in den regel
uit zou wezen. Natuurlijk moest hij in de societeit van alle
notabelen worden geintroduceerd en allicht zou hij daar
wel een clubje vinden.
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„En dan, Emmy, het voornaamste!" Emmy keek vragend.
„Weet je dat niet?" Dora schoof haar arm onder de rokken van Emmy en nam haar om het middel, het achterwerk
op die wijze bloot makende. Maar voordat ze weer over de
knie lag, had ze het antwoord:
„coed oppassen, zoodat ik minder behoef te hebben!"
Dal was het goede antwoord en Emmy's billen liepen het
derde pak, waarmee ze dien dag bedreigd werd, ten
minste mis.
XVI. EEN DARTEL JONG ELING.
De even zeventienjarige Robert bleek een aardige, frissche
roodwangige Hollandsche jongen. Maar zijn persoonlijk uiterlijk was eenigszins in contrast met ten onzent voor jongens
van dien leeftijd nagenoeg onbekende overdreven correcte
modieuse en kostbare kleedij. Ook zijn pas aangeleerde en
daarom nog erg in het oog loopende hoffelijkheid in manieren en optreden en wijze van zich te bewegen en uit te
drukken, was echt Engelsche kostschool. Of hij het uit
onwillekeurige aanstellerij en in een knaap van dien leeftijd
best te begrijpen zucht, zich interessant te maken bij de
dames wat overdreef, daarover was tusschen de beide vrouwen verschil van meening. Emmy, die dadelijk gek op hem
was volgens haar eigen openhartige verklaring, meende van
niet. Dora was overtuigd van ja en beloofde zich en Emmy
en in stilte den jongen zelf, dat ze hem die fatterigheid wel
gauw zou afleeren. Ze stak den draak met zijn diepe buigingen bij het binnenkomen, de vormelijke manier van des
morgens naar het welzijn van de dames te informeeren, zijn
toilet maken voor het diner en zoo voort. Emm y nam altijd
dadelijk zijn verdediging en dat verhinderde hem dadelijk
te zwichten voor tante's hoon. Immers voor tante had hij
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het diepe ontzag behouden dat hij altijd voor haar had
gehad, terwij1 hij nu betreurde hoe hij vroeger zooveel
kattekwaad bij haar had durven uithalen. Tegenover haar,
de groote kloeke vrouw, voelde hij zich nog even klein als
toen hij haar strenge hand op zijn stram getrokken broek
en nu en dan op zijn bloote billen moest voelen. Nu
plaagde zij hem.
Toen hij eens weer in smoking gekleed binuenkwam voor
het diner, stond tante hem achter de deur op te wachten en
zoodra hij binnen was, nam 42 hem op en in weerwil van zijn
hevig gegeneerd tegenspartelen zette ze hem, die door zijn
jets te veel dikte niet sterk was en zich niet goed verweren
kon, boven op een stoel om hem goed te kunnen bekijkm.
Zij deed of ze hem erg bewonderde, hem onderwiji belettende van den stoel of te komen. Emmy kwam hem te hulp
er zorgde door haar tact en vroolijkheid, dat hij het tante
niet kwalijk nam. Integendeel was hem dat partijtrekken
voor hem van Emmy zoo met, dat hij gaarne een beetje
door tanje werd geplaagd. Voor Emmy had hij ook diepe
vereering en hij had moeite haar, die hij niet meer herkende,
hij haar naam te noemen, zooals hij door de familie-relatie
doen mocht. Emmy beschouwde hem in haar wijze van optreden niet als een volwassene, maar dat verclroot hem in
zijn vereerende liefde maar kort. Hij zag zoo hoog tegen
haar op en begreep bovendien, dat het verschil tusschen een
,getrouwde vrouw van haar leeftijd en een van de kostschool
komend jongetje toch elke gedachte aan wederliefde in
den gewonen zin moest uitsluiten, dat hij gaarne het beschermen en koesteren van Emmy aannam, dat hij zou
hebben gemist, wanner ze hem wat men noemt „voor vol"
had aangezien. Het verschil tusschen zijn Leven hier tusschen
die beide dames, waarvan de eene een beetje met hem
6peelde en de ander hem een beetje vertroete:lde. maar
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waarvan beide hem heel graag mochten Hider' en zijn leveti
op de strenge Engelsche kostschool was zoo groot, dat
hij zich in den 4evenden hemel waande. Hij had geroeid en
gefietst en tennis gespeeld. ook met Emmy, hij had den
omtrek verkend en was in de societeit geintrodueeerd, hij
was haast nooit thuis, zoodat Emmy al heel veel op haar
bitten kon krijgen zonder eenig gevaar, dat hij er iets van
had gemerkt, maar over werken had hij nog niet gesproken.
Tante had er al wet met Emmy over gepraat, maar ze was
huiverig. den jongen man zelf er over te onderhouden uit
vrees, dat ze door nch te veel ermee te bemoeien, eon bepaalde mate van verantwoordelijkheid op zich nemen zou.
Toen nam Emmy het maar op zich. Die kon er nicer over
spreken zonder dat het zoo ernstig werd. Toen ze op een
avond samen zaten na het souper, Lei Emmy op eens:
,,zeg eens, jonge beer, wanneer ga je wat uitvoeren? lk
dacht. dat je daarvoor gekomen was."
Robert trachtte dadelijk groot te doen.
„Ja, ik beb er al over gedacht. lk ben er nog niet toe
gekomen. Men komt niet altijd zoo gauw tot werken."
Maar dat prikkelde tante's plaagzucht weer. Zij had zich
voorgentomen niet tusschenbeide te komen in het gesprek
van de jongelui over dat teere onderwerp, maar die „opsehepperij" van zoo'n jong kon ze niet good laten voorbijgaan zonder hem even op zijn nummer te zetten.
„Zoo, mijnheer, en kon je er daar op de kostschool ook
niet toekomen?"
Hij kleurde en grinnikte even.
„Ja, tante daar wet."
,,En waarom daar wet en hier niet?"
,,Nu ja, daar moet je wel."
.,Hier moet je ook, je wader rekent er op."
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„Jawel, ik zal het ook wel gaan doen, maar het is toch
een grout verschil."
,,Het verschil begrijp ik wel. Zal ik het je eens zeggen?
Daar in Engeland gaat het klits klats op zeker lichaamsdeel
van jongens zooals jij en dat is maar wat goed ook. Hier in
Holland denken ze veel te gauw, dat de jongens daar buiten
kunnen. Maar ik denk er anders over. Je weet misschien
nog wel, hoe ik deed, toen je vroeger hier logeerde?"
,,U ja, tante, dat weet ik nog best." Hij trachtte te
la.chen, maar was niet op zijn gemak en had er veel voor
gegeven, als Emmy er niet bij was geweest. Zij hield zich
gauw met iets bezig, zioodat ze buiten het gesprek kon
blijven, maar het was juist zoo duidelijk, dat ze dat opzettelijk deed, dat het er eigenlijk nog erger door wend.
Daarmee liet ze blijken, dat ze de herinnering een beetje beschamend voor Robert vond. Ze veranderde dan ook maar
van taktiek en begon zelf mee te doen om het onschuldiger
te maken.
.,Kreeg hij van u dan ook klits, 'Mats op zeker lichaamsdeel?"
,,En wat, niet waar, Robert?"
,,Nu, dan zal je het zeker wel verdiend hebben. Tante zal
je wel niet over de knie hebben genomen zonder reden."
.,Ja, dat zal wel zijn geweest — zei hij gewichtig —
dat is allemaal uit den ouden *I."
' ,Maar het is toch zeker niet zoo heel oude tijd, dat je
er wat voor hebt gehad, jongelief, niet waar?" Weer glimlachte hij pijnlijk zonder een antwoord te weten.
„Kom, geen gekheid en geen aanstellerij, zeg eens eerlijk:
hoc lang is het nu geleden, dat je er wat voor hebt gehad?"
.,Och, niet zoo heel lang...... het is maar wat je lang
noemt." Hi; was nu vuurrood en tante hegreep nu ook,
dat de hekentenis dat hij misschien nog enkele woken ge-
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leden zijn billen had voelen striemen, wat al te zwaar was
voor dat heertje. Zij bespaarde hem het noemen van den
juisten tijd, maar haar eigen nieuwsgierigheid even goed als
de drang, den jongen een beetje er onder te krijgen, deden
haar verder vragen naar de wijze van doen. die de „Engelsche opvoeding" den eigenaardigen naam had hezorgid.
,,Ze waren daar nog al streng niet waar?"
,,Nou, of ze!"
„ja, daarvoor moest je er juist been. Ze slaan flink, wat?"
„Ja, zeker tante, bier zpuden ze dat nooit doen."
,,Neen, maar het is nog de vraag, wat het best is. Je weet
wel, wat mijn methode was, niet waar?"
, Nu ja, voor kleine jongens, maar toch niet als je groot
bent."
,,Tegenwoordig denk ik daar antlers over. Je moest je
maar niet al te veilig achten hier. ik kon wel eens voortzetten wat in Engeland onderbroken is."
Weer een v ergeefsche poging tot lachen.
,,Dat zou een mooie grap zijn, tante."
,,Mooi zou het wel zijn, of het een grap is, is een andere
vraag. Vertel eens, hoe ging dat daar? Moesten jullie over
de knie?"
Hij was niet zoo goed, of hij moest vertellen onder het
aandachtig gehoor van twee dames, waarvan een al zoo
half en half had beloofd, dat ze zou voortzetten, wat daar
gebeurde:
„Ja, soms wel, soms ook wel niet."
,,En hoe kreeg je dan?"
„Och ...... verschillend ...... (De dames wachtten, dus moest
hij wel verder gaan, hoe erg hij ook het land had) ..... .. soms
werd je meegenomen naar de kamer van een onderwijzer,
maar soms ook voor de heele klas ...... "
,,En dan over de knie?"
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Ja, soms, de kleine jongens meestal, maar wij gewoonlijk
over de bank of over een lessenaar."
„En dan de broek goed strak en van klits, klats?"
„Neen tante ...... geen broek ...... die moesten we zelf
afdoen".
,,En kreeg je wel eens met een stok of alleen met de hand?"
„Wel peen, met de hand was alleen voor de kleinere,n.
(Hier legde hij lets van gepiqueerdheid in zijn stem om die
metning, dat hij zoo kinderachtig behandeld werd). Wij
kregen met een riet of met de karwats."
„Dat kwam aan, zeker."
„Nou, of dat aankwam. 1k heb er dikwijls van gelust. (Hij
was er nu doorheen en vertelde gewoon jongensachtig
zijn avonturen).
Tante lachte luid op, Emmy, die bij verhalen omtrent
klastijdingen gewoonlijk niet aan den straffer, maar wel aan
den gestrafte dacht en vooral aan de billen, die al zoo
heel veel straf hadden ondergaan en aan de pijn die zij
zoo goed kende, deed maar of ze meelachte, maar dacht
aan het vreeselijke branden van die arme billen van lien
goeden jongen. Wie kon zieh dan zoo goed denken, als zij?
Maar Robert vertelde rustig verder. Voor hem was het leed
geleden en naar hij dacht, voor goed.
„Tante, toen ik nog niet in Engeland was geweest, wist
ik nog niet wat een pak voor de billen is en dat wisten
die andere jongetjes ook niet. Nu weet ik het en kan ik
er over meepraten."
„Och, misschien zal je nog wel eens bemerken, dat we
bier ook vorderingen maken in dat opzicht."
,,Dat kan wel, maar zelf kan ik het niet meer ondervinden.
Voor mij is dat nu voorbij."
.,Zeg dat niet to hard, beste Robert, je kan nooit wete,n.
Wat zeg jij ervan. Emmy?"
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Emmy had aan het gesprek niet deelgenomen in de laatste
minuten. Het had een heel andere wending genomen. Eerst
werd Robert een beetje geplaagd door tante, die met zijn
mrlegenheid speelde. Toen hij die kwijt was, schenen tante
en hij samen te spannen om met een tamelijk ongegeneerd
gesprek Emmy een beetje verlegen te maken. Beiden hadden
nu en dan eens schuin naar haar gekeken. Maar de lezer
begrijpt wel, d at Robert niet weten kon, dat Emmy bij
'eorrimige brokstukken van het gesprek heel andere dingen
moest overdenken dan waarvan hij eenig vermoeden had.
Nu werd Emmy er door Dora in gehaald en moest ze wel
iets zeggen.
„Ik zeg, dat Robert maar op een manier zeker kan weten,
dat de tijd van straf voor hem voorbij is, namelijk, wanneer
hij dadelijk aan het werk gaat, waarvoor hij bier is gekomen."
,,Nu ja, Emmy, straf, straf, maar toch in elk geval niet
zooals op de kostschool en 400als ik vroeger van tante
If
kreeg. Op de bloote
,,Straf, zooals op de kostschool en zooals je vroeger
van tante kreeg."
Robert lachte en dacht oak werkelijk aan niets anders
dan een grap maar het ontging hem volstrekt niet, dat
Emmy hierbij een gezicht zlette en een ernstigen toon aansloeg, die in het geheel niet bij een grap hoorden. Hij kon
zich dat niet verklaren en werd en een beetje zonderling te
moede door. loch kon hij wel niet anders dan blijven
sehertsen.
,,Van wie zou ik er dan van langs krijgen, van jou, Emmy?"
.,Van mij of van een ander ,dat zou er niet op aankomen."
.,Je kan mij niet eens aan."
Emmy keek nu heel ernstig en koel vlak in zijn gelaat.
,,Ik zou Been oogenblik van je verwachten, dat je aan
tegenstand zou denken."
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Ja, dat moest hij toegeven. Door Emmy zou hij zich laten
vermoorden zonder eenigen tegenstand, maar hoe wist Zij
dat en wat bedoelde ze toch, wat had ze...... Hij werd er
stil van.
Dora wist eigenlijk ook niet, wat Emmy bedoelde. Zoodra
ze met elkander alleen waren, vroeg ze:
„Emmy, wat bedoelde je toch met dien Robert, je was
zoo ernstig. het leek, of je het meende."
„Ik meende precies wat ik zeide. lk meende ook vat u
zeide zonder het te meenen."
„Maar je denkt er toch niet aan, dien grooten mijnheer
op zijn achterste te geven?"
„Ik niet, u zult het doen."
„Ben je gek, meidlief? Een jongen van dien leeftijd, een
volwassen man. En dan zeker op zijn bloote? Netjes, hoor."
„Tante, ik weet zeker, dat die jongen, als hij niet dadelijk
een model wordt, van u op zijn billen zal krijgen."
,,Hoe kom je daarbij, ik zei het maar uit gekheid natuurlijk. Die vent is zeventien jaar!"
,,Slaat u niet iemand die een beetje ouder is op de billen?"
,,teen man toch."
„Man is maar zooals men het nemen wil. \'oor ons cn
zeker voor u is die Robert nog Been man, dat zien we niet
in hem, evenmin als hij in ons de vrouw ziet. U is zeker
voor hem nog de tante, voor wie hij eerbied_ moet hebben
en die hem tot zijn plicht mag brengen op de wijze, die
u dc beste vindt. U hebt met ..... iemand anders ook geaarzeld voordat u tot het lichamelijk straffen bent overgegaan. U overwint die aarzeling met Robert ook en hoe
eerder, hoe minder tijdverlies. Behalve ...... als hij door
de vrees zoo verandert, dat er niets meer op hem aan te
merken is, mnar !nn moet hem aan het verstand worden
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gebracht, dat hem ook ernstig gevaar dreigt. Hij gelooft
er nog niet aan, maar ik zal het hem zeggen."
,,Emmy, je kan gelijk hebben. Hoe dikwijls je ook over
mijn knie ligt te huilen om een dubbel en dwars verdiend
pak op je achterste, ik beken, dat ik sums bang ben voor je
groot doorzicht in vele dingen, waarvan ik geen flauw vermoeden heb. Toch kan ik mij niet voorstellen, dat ik zoo'n
jongen man op zijn bloote achterste zal slaan. lk hang nog
te veel aan onze opvoeding, die toch leert, dat dit onfatsoenlijk is."
„Fatsoenlifk of onfatsoenlijk is maar idee en van heel
verschillende opvatting. Onzedelijk is er niets in. Als u
Robert over de knie hebt, omdat hij het verdiend heeft en u
zijn billen bewerkt, zult u daarbij niet anders ondervinden
en aan niets anders denken dan wanneer u mij onder handen hebt of dan u ondervonden hebt, toen u den kleinert
Robert en zijn kameraadjes op hun achterste sloeg."
Emmy had het laatste woord in dit gesprek, waarin zij
zich ook alweer, als in zoovele de meerdere had getoond
van tante Dora, die haar toch zoo vaak zonder eenige verlegenheid over. de knie legde en haar duchtig sloeg zonder
dat Emmy er iets onrechtvaardigs in zag.
Dora dacht langen tijd na ook over dit gesprek met Emmy.
Ze zou bij het slaan van Robert niets anders ondervinden,
dan wat ze ondervond bij het slaan van Emmy en het slaan
van de kleine jongens ...... Ja, maar wat ondervond ze dan?
Dat wist ze zelf niet. Ze ging in haar herinnering waelen
om te weten te komen, of ze bij het over de knie nemen
van den kleinen Robert en zijn kornuiten ook nog iets anders
had ondervonden dan kwaadheid op die ondeugende apen,
die weer kattekwaad hadden uitgehaald. Ze wist het niet.
Wel wist ze zich eindelijk te herinneren, dat het haar nit
geheel hetzelfde was. welk jongetje zij ondervonden had.
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Het kwam geheel in haar herinnering terug, dat ze de billen
van Robert en van een van zijn kameraadjes, die beiden goed
gevormde stevige achterwerken hadden, liever rood kletste
dan die van anderen. Ook wist ze heel goed, dat ze het
green onpleizierig werk vond en meermalen tot zichzelf
had gezegd. dat die kwajongens toch wel aardige veerkrachtige billen erop nahielden, maar was dat jets bizonders? Ze oordeelde toch ook over hun gezicht, hun spraak
en zoo voort? Ze zag toch liever een mooi kind dan een
leelijk? Het bleef een vraag.

XVII. ENGELSCHE OPVOEDING IN ENGELAND.
Emmy had gezorgd, dat re Robert gauw na het gesprek
met tante over Robert's billen alleen zag. Ze was cenvoudig
naar zijn kamer gegaan en na geklopt te hebben, op zijn
,,binnen" tegenover hem gekomen. De verrassing en de ver1egenheid, die dit geheel onverwachte bezoek hem veroorzaakten, waren opvallend en deden Emmy glimlachen.
,,Robert, ik zal je eens wat zieggen. Je dacht, dat ik gekheid maakte, toen we spraken over — je weet wel."
„Och ja, natuurlijk, Emmy."
,,Nu, ik raad je aan, van morgen af, je studie te beginnen
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en heel geregeld voort to zetten en antlers krijg je een
ongenadig pak op je bloote achterste."
,,Van jou?"
,,Neen, van tante en die zal wel wat harder slaan dan ik."
-7,
,,Denk je, dat ik mij van die oude vrijster
Rats! Daar had hij midden op zijn linkerwang een klap
beet, zoo hard als het kleine teere handje van Emmy die
geven kon. Robert was doodelijk verschrikt en week sprakeloos achteruit. Emmy maakte nu gebruik van alle macht,
die zij wel wist, dat ze op Robert uitoefende. „Hier jongen,
niet weggaan, brutale aap, die je bent, hier!" Hij kwam
terug. maar hield zijn hand tot afweer gereed. „Weg je
hand!" Pats. daar was er nog een en pats, toen had hij er
een or zijn anderen wang. ,,Op je knieen!" In zijn droomen
had hij zich al vele malen op die manier voor Emmy zien
liggen, maar dat het ooit gebeuren zou en nog wel ondei
die omstandigheden had hij noch kunnen denken, noch
droomen. Hij gehoorzaamde terstond, volkomen gefascineerd,
als een leeuw voor zijn temster. ,,Weg je handen!" Then
Bing het weer: pats, pats, pats, links en rechts om zijn
ooren. Daarna mocht hij opstaan. Emmy gaf hem de hand.
„Robert, wil je mij vast beloven, dat je nooit meer lets zult
zeggen, wat maar een beetje oneerbiedig teon tante is?"
Hij beloofde het graag. dadelijk verzoend en verrukt door
Emmy's innigen hartelijken toon en het drukken van haar
handje. „Is het vast afgesproken? Je hebt je hand erop
gegeven, niet waar?"
„ja, Emmy, ik heb er ook heel veel spijt van. lk meende
het ook niet zoo kwaad. Het kwam maar omdat jif met
1,
het idee kwam
„Dat je over haar knic zal moeten, als je niet doet, wat
zij verlangt. Als je niet heel gauw gaat werken, moeten je
billen eraan gelooven en daarvan zal je niet bederven."
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„Maar Emmy, dat is toch bespottelijk, daarvoor ben ik
toch veel te groot en te oud."
„Daarover zal tante wel oordeelen."
.,Maar ik taat mij dat niet meer doen. Ze moest eens
)7
pro bee ren
„Robert!" Emmy bracht de platte hand dreigend en waarschuwend naar achter.
„Och neen, Emmy, je kan toch niet meenen, dat ik mij
zoo maar over de knie moet laten leggen."
„Je hoeft niets te laten. 1k zeg je, dat je over de knie
gaat, als je niet gehoorzaamt."
Toen gaf Emmy hem een hand en verdween, Robert de
eenzaamheid latende, die de aFme geplaagde joilgen wel
noodig had om zijn gedachten en zijn gevoelens meester te
worden.

Al den dag na deze gebeurtenissen, was Robert ijverig in
de weer. Een heele verzameling boeken, hem door zijn
vader meegegeven of hem op bestelling door de boekhandelaars nagezonden, werd_uitgepakt. Het studeeren begon!
Op een goeden dag klopte tante Dora aan zijn kamer om
hem iets te vragen. Ze kreeg geen antwoord, hoewel ze
wist, dat hij erin moest zijn. Ze opende de deur en vond
den bewoner slapende op de sofa liggen, een boek was uit
zijn handen gevallen en lag op den grond naast hem. Nu,
dat kan bij het ijverigste studeeren gebeuren. Tante was
echter zoo nieuwsgierig orn het boek op te rapen en toen
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bleek het een zeer pikant Fransch romannetje te wezen,
waarvan de plaatjes tante al deden blozen. Ze keek nu verder
rond, het viel haar op, dat de boeken over handelscorrespondentie, statistieken en zoo voort, nog juist zoo stonden als
den eersten dag en toen Robert ontwaakt was, vond hij
tante bezig met het openen van al zijn boeken, een voor
een...... gees van alle was opengesneden. Robert staarde
doodeIijk ontsteld naar haar, terwip hij op de sofa was
gaan zitten. Tante deed, of zij niet zag, dat hij ontwaakt
was en zei eindelijk met een vriendelijkheid, die hem haast
zijn bewustzijn deed verliezen: „zoo jongmensch, heb je
lekker geslapen?" terwijI ze voort ging de boeken een
voor een op te slaan." Toen dat gedaan was. gaf ze hem
het boekje terug, waarin hij had liggen lezen, toen de
slaap hem overviel. Ze gaf het open bij een bizonder ongeoorloofd plaatje. Tante zei eenvoudig, dat ze hem straks
wel spreken zou en ging statig heen.
Dadelijk riep ze Emmy.
„Emmy, nu moet het gebeuren. Die jongen moet op zijn
gat hebben, dat hij drie dagen niet zitten kan". In een paar
woorden had ze haar op de hoogte gebracht. Emm y vroeg
eenvoudig: ,,moet u het riet hebben?"
Ze reikte tante met een beetje plechtig gevaar Let riet
.,Dat is de eerste keer, dat ik het riet haal zonaer dat mijn
eigen bitten gevaar loopen." Dora glimlachte even, maar
was toch erg vervuld van het nieuwe werkje. dat haar
wachtte. Streng en hoog blikkend kwam ze in Robert's
kamer. gevolgd door Emmy. Dora was dadelijk ,getroffen
door de deemoeiige houding van Robert, die 'ze niet had
Ve rwacht.
„Ik zie ten minste, dat je weet, wat erop z',it voor je."
Dora zette Robert in de goede houding voor zich. ging
zitten met het eene been over het andere geslagen. slam hem
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met de linkerarm van achter om het middel, stak de rechterhand tusschen zijn beenen, tilde hem handig van de vloer
en daar lag hij. zoo groat als hij was, over haar breede knie.
Ze trok hem nog zoo dicht mogelijk naar achter tegen
haar bulk aan, tilde het hemd op, dat ze achter de linkerarm
wt.gstopte om er geen hinder van te hebben bij het slaan
en blies even uit.
„He Emmy, dat is een heele vracht op mijn schoot!
If
Wat een verschil met... ...
Doodelijk verschrikt had Emmy
haar schouder aangeraakt.
„Met den laatsten keer, toen ik dit jonge mensch over
de knie had!"
Nu nam Dora het Het goed in de hand gereed tot den
slag, maar bekeek toch een oogenblik die jonge flinke
billen, blank en rond naar de hoogte liggend, als het ware
uitnoodigend tot een flinke kastijding.
Ze deed goed haar best op, den eersten slag, die zij met
alle kracht gaf, waarover ze beschikte. Robert nam hem
zwijgend in ontvangst. Snel na elkander suisden ook de
volgende slagen neer en langen tijd hoorde men niets anders
dan het swis, swis, swis van het onver ynoeid neerdaiende
Het. Emmy, die de strafoefening in de grootste aandacht
als deskundige volgde, kreeg eerbied voor de volkomen
beheersching, waarmee Robert het strenge pak onderging.
Dat de slagen goed werden gegeven, daarvoor stond Dora's
ervaring borg, maar buitendien toonde de roodheid van het
gestrafte achterwerk, dat er geen onnuttig werk was verricht. Emmy, die meende ook in het bezit te zijn van een
achterste, dat bizonder goed aan het riet gewend was,
dacht toch bij zichzelf. dat zij nu al lang erbarmelijk zou
hebben gejammerd. Robert was al over den tijd heen van
het langdurige pak, dat Emmy ooit had verduurd, toen hij
nog gehoorzaam en zjonder een beweging, zonder een kik
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het pak op zijn billen voelde neerkomen, die onderwiil
purper waren geworden, prachtig om te zien, maar waarschijnlijk toch vreeselijk om te moeten voelen. Onvermoeid
en zonder aan ophouden te denken bleef Dora het riet
zwaaien. Ze sloeg goed, practisch, met den arm dicht tegen
het lijf, nagenoeg alleen de hand bewegend en zoo, dat het
uiteinde van het riet op de billen neerkwam, de beste wijze
van slaaii om niet gauw moe te worden en het strengste
pak te geven.
Eindeliji, eindelijk, even kreunen, maar heel smartelijk
en gepaard met een beweging, als om van de knie te komen,
dezelfde beweging, die Dora had opgemerkt van Emmy,
toen zij haar bij den eigen echtgenoot over de knie had
gezien. Dora wist wel raad en nam Robert's beenen
vangen tusschen de hare. Toen weer een kreunen en een
sterker beweging, nu met armen, die tante eenige moeite
had to bedwingen. Emmy waarschuwde:
.,Korn Robert, stil liggen, gehoorzaam. Wat ga je nu doen?
Kijk mij eens aan!" Robert hief het naar den grond hangende
hoofd even op en keerde het gelaat naar Emmy toe
Emmy wipte snel de kamer uit. Ze had begrepen. Robert's
gezicht was verwrongen van pijn, maar in haar hijzijn deed
hij het bovenmenschelijke om niet te schreeuwen.
Nauwelijks had ze de deur achter zich, of die zelfbelieersching, waartoe de kalverliefde dien jongen in staat had
gesteld, begaf hem en Emmy hoorde door de deur heen
het luid jammeren en huilen van den gestrafte. Het zoo
lang verschoven oogenblik, waarvan Emmy zoo vaak lied
gesproken, het oogenblik, waarop de billekoek ontvangende
aan niets anders dan aan zijn gemartelde billen kan denken,
was nu ook voor den dapperen Robert aangebroken. Weldra
ging het brullen van Robert gepaard met het heldere klits,
klats, klets, klets, dat bewees, dat tante het riet had vaarwel
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gezegd en de vlakke hand gebruikte. Dat duidde gewoonlijk
en ook nu op het naderend einde van het pak. Emmy slaakte
een zucht van verlichting.

XVIII. MET DE KARWATS
Het plan met Robert werd precies uitgevoerd. Samen
met tante werd de voorraad boeken nagezien en een keus
en een volgorde vastgesteld, ook een dagtaak en dagelijks
ging Dora naar Robert's kamer en moest hij bewijzen, dat
hij ijverig was geweest. Al heel gauw had het riet weer
dienst gedaan, maar dat was heel gewoontjes in zijn werk
gegaan. De schuldige had het zelf wel verwacht, was op
een wenk van tante bij Naar gekomen, had zich gedwee de
broek laten losmaken en over de knie leggen en zijn pak,
geen tiende deel van wat hij dies eersten keer had gekregen,
in ontvangst gekomen. Het had ook steeds de gewenschte
uitwerking en het verzuimde werd gauw ingehaald. Al gauw
werd een afzonderlijk riet voor Robert aangeschaft, dat
altijd op zijn kamer moest blijven ---- het riet, dat hij kende,
was immers nog voor andere billen bestemd, maar dat vermoedde hij niet. Hij dacht, dat het noodig was voor het
straffen in de woonkamer, waarvan hij ook al eens had
gelust. Wanneer hij in een bui was van luieren of aan iets
bezig dat bizondere oplettendheid en inspanni:ng vereischte,
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had tante het practisch gevonden, maar dadelijk bij haar binnenkomen, den bengel naast haar stoel te zett€n met de billen
bloot. Wist hij dan alles wat hij weten moest, des te beter
en hij mocht zijn broek weer dichtmaken zonder dat een
enkele klap of een enkele striem het blanke van zijn achterste
had verbroken, maar anders liet ze hem even over de lessenaar bukken en striemde zij er van langs, waarna alles weer
zijn gewonen gang ging.
Toen herhaalde zich de geschiedenis met Emmy, toen het
riet moest worden aangeschaft.
Op een wandeling van de beide dames met Robert trod
tante een winkel binnen, waar men rijzweepjes verkocht en
zocht zij een stevig, soepel dun damesrijizweepje uit, geholpen door Emmy en — zeer tegen zijn zin — door den
armen Robert, die ook zijn advies mocht geven omtrent de
kracht en de soliditeit van de verschillende straftnstrumenten,
die werden aangeboden. Hij wist maar al te goed, waartoe
de karwats moest dienen. De dames deden niet aan paardrijden en buitendien had tante al meermalen aan Emmy,
terwijl ze Robert over de knie had, opgemerkt, dat een
goed zweepje wel practisch zou zijn voor die billen. Ook
moest hij verduren wat Emmy destijds had verduurd: telkens
werden toespelingen gemaakt. die de betrokkenen maar al
te goed begrepen en nu waren er twee, die de sarcastische
opmerkingen maakten en vragen stelden en een daarvan was
Emmy!
Want daar was de goede zachtmoedige en fijngevoeligt
Emmy toch ook niet afkeerig vary. den jongen nu en dan
eens goedmoedig te plagen met hetgeen zijn achterste te
verduren had. Van Emmy, die al zooveel had gehad ,en
bijna dagelijks nog kreeg, was niet te verwachten, dat ze er
zoo'n diep medelijden mee hebben zou en de zaak zoo hoog
opvatten. Ook Robert zelf, toen hit eenmaal over de schaamte
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heen was, vatte het met tinders op dan flinke Jong-ens van
zijn leeftijd gewoon zijn, de zaken op te vatten. Als hij
over de knie moest, was hij blij als het aantal en de kracht
van de slagen. die hij kreeg, hem meevielen en als het ergste
gloeien van zijn billen voorbij was, was het Iced ook geleden.
Toen de karwats was aangeschaft kreeg die ook een
plaats in Robert's eigen kamer en rnaakte Emmy er ook een
druk gebruik van. Tot grout vourdeel van Robert en zijn
studie, die thans duidelijk Week goed te vorderen under de
behandeling, die hij onderging. Hij was trouwens van nature
volstrekt niet minder begaafd dan andere jongens en als hij
nu maar een voortdurende bedreiging achter zijn billen
voelde. schoot hij prachtig op. Toen hij een paar dagen
naar huis was geweest, schreef zijn vader een brief aan Dora,
waarin hij zich uitputte in dankbaarheid /wider dat hij
precies wist, waarvoor hij vooral dankbaar moest zijn. Het
was Dora toch een groote voldoening.
Die zekere ongerustheid toch, die zich van haar meester
had gemaakt na het verhaal van Emmy over de ervaringen
in haar jeugd en de scherpzinnige van karakterstudie getuigende opmerkingen, die zij erbij had gemaakt, \ as nu en
dan wel weer bij haar opgekomen. Wel had zij cladelifk
Emmy weer op de gewone wijze onder handen genomen
en over de knie gelegd, zoodra 4ij het noodig- vond, 'mar
nu en dan had zij zich toch afgevraagd, of ze hij liet slaan
op die mooie veerkrachtige billetjes niet ook gehoor gaf
aan een bepaalden aandrang, dien zij wel niet kon omschrijven veel minder verklaren maar waarvan ze dit toch
zeker meende te weten, dat het gevoel niet onaangenaam was.
De duidelijke noodzakelijkheid, Emmy's achterste goed te
blijven bewerken, wilde zij niet dadelijk weer in al haar
oudc fouten vervallen, handen haar over alle onzekerheid
heen gezet. Als zij het kletsen op die lekkere halfrondjes dan
1%,

175
niet onpleizierig vond. het was toch n(x)dig en liuttig en kon
dus in geen geval worden weggelaten.
Toen zij Robert geregeld over de knie had en zij ook zijn
billen heelemaal was gaan kennen en zelfs waardeeren om
hun dikte, de helderheid van het kletsende geluid, het levendif2,-e drillen bij het ontvangen van de kastijding. de mooie
purperen kleur. die ze na een erhstig pak al gauw aannamen,
was de vraag opnieuw bij haar opgekomen, of ze then
jongen wel zoo herhaaldelijk en zoo veel op zijn billen zou
geven, wanneer zij het eigenlijk niet een beetje prettig vond.
Heel welkom was haar dus, dat ze zoo ondubbelzinnige
bewijzen kree,g, dat Robert niet buiten haar geregelde strcnge
kastijdingen kon zonder daarvan nadeel te ondervinden.
Ze behoefde zich nu niet ongerust te maken. Emmy trouwens, die zelf zoo goed moest weten, dat het geen pretje
is van haar voor de bloote billen te krijgen, gaf zoo onomwonden toe, dat Robert wel veel, maar volstrekt niet te veel
op zijn achterste kreeg. Dat was loch tegelijk een bekentenis.
dat ze de pakken, die 1 e zelf kreeg, rechtvaardig en noodig
vond. Van Emmy was ze overigens al lang zeker. Hoe zij
haar strenge tante hoog schatte, was haar geen geheim.
Daarvoor was Emmy te openhartig in het betuigen van haar
gevoelens. Als het dan waar was, dat Emmy iets vermoedde
van haar allergeheimste door haar zelf niet begrepen gevoel
bij het geven van billekoek, dan was het toch zeker, dat ze
haar niets verweet, waar dan toch ook geen reden voor was,
zoobng zij immers nooit strafte zonder degelijke reden en
zonder voordeel voor den gestrafte. Na.iden brief van Robert's
vadei wierp zij alle ongerustheid van zich en ontzegde zij
zich niet, soms een beetje te spelen met de haar onderworpenen, tegelijk met het vervullen van den plicht tegenover hen.
Soms speelde zij met de karwats tegen Robert's bloote
billen door telkens het zoo geniepig slaande uiteinde tegen
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zijn achterste te laten spelen, waardoor de arme jongen
die een pak verwachtte, honderdrnaal dacht, dat de eerste
scherpe slag zou worden gegeven en lijn billen dan in
postuur zette ponder dat de slag kwam, waarover zij met
Emmy schertste. Soros liet zij Robert een heelen tijd over
de knie liggen in afwachting van het pak, dat ook zeker
kwam, maar zonder dat hij wist wanneer. Ze sprak en
lachte dan onderwijl druk met Emmy. Eenmaal liet ze haar
in overmoed een briefkaart en inkt halen en schreef ze
terwijl ze zijn billen als onderlegger gebruikte, nu en dan
ecn flinke klets gevende omdat hij niet stil genoeg lag met
zijn achterste of omdat zij wilde beweren, dat hij niet
stil lag. Maar ook plaagde zij Emmy door toespelingen te
niaken, met Robert over haar knie, op de kastijding, die
Emmy pas had gehad of weldra hebben moest. Soms had ze
Emmy er flink wat voor gegeven en liet ze haar, terwijl de
traantjes nog nauwelijks gedroogd waren, Robert halen.
Terwip ze hem sloes, vroeg ze dan aan Emmy, of ze niet
vond. dat ze nog goede klappen seven kon „na de inspanning van daar straks". Of als ze Robert eerst onder handen
had en Emmy wist, dat ze daarna over de knie moest, vroeg
ze: .,nu, zfullen we het zoo maar niet laten? De billen kunnen
wel rooder. maar er is nog lets anders te wen, dat niet te
Lang wachten mag. Wat dunk je Emmy, moet ik mijn
krachten niet een beetje sparen?" Hoe gewoon Emmy ,00k
aan billekoek was, ze kon op die dingen niet antwoorden
dan hoogrood en in verwarring. Een enkele maal, wanneer
Dora lust had om Robert wegens een enkel dam gezegde of
zoo, even een waarschuwende striem met de karwats over
zijn broek te seven., mocht Emmy hem over de tafel doen
bukken en zijn pantalon stram trekken. Ze maakte aan zoo,
veel werk van de striem, dat hij Wien het aanging door
broek en onderbroek been heel goed voelde wat er met zijn
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billen gebeurd was en de arme Robert, zijn achterste wrijvend, heenliep.
Nooit echter liet ze Emmy de geringste klap op Robert's
billen geven. dat vond ze niet passend en niet goed voor
verhouding, waarin ze de jongelui tot elkander wenschte to
zien staan. Hoe verbaasd zou ze geweest zijn, wanneer ze geweten had, dat Emmy al heel vaak het riet op Robert's bloote
billen had laten dansen!
Zoo voelde Dora zich tevreden en hlij in haar nu en dan
dartelen overmoed en had ze het prettig gevoel, dat zij met
die beide haar syrnpathieke jonge menschen juist kon doer
wat ze wenschte en dat dit in hun beider voordeel was en
zij heiden haar de hoogste achting toedroegen.

XIX. MEER WERK VOOR DE STRAFFENDE
HAND DER MEESTERES.
Mattenklopper. Hondenzweep.
Dit gevoel van trotsche voldoening zou weldra nieuw
voedsel krijgen zonder dat zij het een oogenblik tevoreu
had kunnen verwachten, maar dat Lang zou blijven.
Ze had een nieuw dienstmeisje gekregen, een echte aardige frissche Zeeuwsche, die de oude dracht in eere hield
en komend uit een boerengezin, waar de oude aartsvaarder-
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lijke begrippen van eer en deugd heerschten en waar het
als vaststaand gold, dat een fatsoenlijk meisje niet in een
fabriek, maar i n een huishouden behoorde te zijn, of in het
eigen huis der ouders, Of als dienstbode bij menschen van
hoogen stand, waar lets te leeren was totdat zij een christelijk huwelijk aan zou gaan met goedvinden van vader en
moeder.. Het jonge, ongeveer zestienjarige ding werd ook
door haar moeder gebracht, die voor de verlegene het woord
voerde en haar als het ware aan Dora en Emmy overgaf.
Er was over dat meisje geen klagen. Ze deed wat ze doen
moest en men van haar verwachten kon, want niet veel was
hij een jong boerinnetje..
Maar op een goeden dag zag zij haar des avonds heel
laat uit den tuin komen, terwijl een manspersoon wegsloop,
die zonder twijfel langen tijd bij haar was geweest. Dora
hield een oogje in het zeil en betrapte haar nog eens op
een wijze, die geen twijfel overliet aan de vrijerij.
Toen wachtte zij haar op en deelde zij haar kort en good
mee, dat een meisje op haar leeftijd nog veel te jong was
voor die dingen en dat zij de zaak aan haar orders zou
mededeelen.
Dat laatste had een geweldige uitbarsting van angst en
gejammer ten gevolge. Dat was vreeselijk! Ze zou vermoord
worden! Geruststellingen van Dora, dat het zoo ver wel niet
komen zou, hadden geen uitwerking.
Toen haar zuster, die nog wel twee jaar ouder was dan
zij, eens betrapt was op een verkeering, waarvoor geen toestemming was verkregen, en die gaven haar ouders hun
kinderen eerst veel later, had zij van vader zoo'n „pak op
haar bloote kont" gehad met het dikke eind van een zweep.
dat zij dagen lang in bed had moeten liggen en in weken
nog niet had kunnen zitten.. Toen zij eindelijk klaar was,
had moeder nog langen tijd elken Zondag om te verhinderen,
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dat zij met den jongen uitging, haar over de knie genomen en
zoo gegeven, dat die ook aan alles anders dan uitgaan
dacht.. Wat stond haar dan wel te wachten, die pas zestien
was! Ook gold het een jongen, die haar ouders nooit zouden
aannemen, die niet deugen wou en ver in de twintig was!
Dora vroeg, hoe lang ze dien man dan wel kende en hoorde.
tot haar ontzetting, dat dit al anderhalf jaar was!
„Hour eens Truitje, zwepen houd ik er niet op na, maar
een goed pak op je achterste is bij mij ook nog te koop.
Als je nu beloven wilt, dat je dien jongen nooit meer zult
zien en je door mij gestraft wil worden in plaats van door
je ouders, dan vind ik het goed."
Truitje zelf vond het prachtig, ze was den koning te rijk
dat de juffrouw het niet aan haar ouders wilde zeggen.
Dora moest er haar aan herinneren, dat zij er toch ook bij
haar niet zonder slaag zou afkomen, maar dat kwam bij
Truitje heelemaal niet in aanmerking. Zonder het duidelijk
te zeggen, merkte Dora wel, dat zij een pak slaag van een
zoo fijna dame heelemaal niet telde voor een boerendeern,
die al zooveel op haar dikke achterste had moeten voelen:
moeders pantoffel, vaders klomp, de hondenzweep, de paardenzweep, de stelen van die zwepen, allerlei soorten van
stokken en niet te vergeten de eeltige groote boerenhanden
van vader en moeder. Ze had moeite om niet te lachen, toen
Dora haar ernstig zeide, dat ze nu niet moest denken, er
zoo goedkoop of te komen, want dat ook zij heel goed
wist, hoe een jonge meid, die ondeugend was, hehandeld
moest worden. Ook zei ze voor den vorm nog eens, dat
eigenlijk alleen haar ouders het recht hadden, haar te straffen en dat een hard pak van haar ouders toch altijd beter
was aan een beetje zachter pak van een vreemde.. Voor dat
laatste argument voelde zij in het geheel niets. Het een
pak op je gat of het andere, vond zij, verschilt alleen maa r
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als het eene harder is dan het andere en zij heeft liever
het zachte.
„Truitje, ik zeg je voor het Laatst, dat als ik eens sla, 1k
het niet zacht doe, je moet het nu maar zelf weten". Onderwij1 keek zij naar een of ander, dat dienen kon als kastijdingsmiddel, want met haar dameshand, hoe geoefend ook,
durfde zij het tegen die harde boerinnebillen niet goed opnemen na wat zij nu van de eigenares van die billen zelf
had gehoord.
Toen ze den grooten mattenklopper in het oog kreeg
en Truitje haar blik had opgevangen, haastte deze zich, met
een soort van blijdschap het ding over te reiken. Ze verlangde naar het begin van het pak slaag, waarvan ze in het
geheel niets verwachtte, omdat daarmee de afspraak bezegeld
zou zijn en de juffrouw dan wel niet terugkon. Ze was dan
veilig voor de zweep van thuis.
Dora nam den klopper, zocht de beste plaats voor hem
vast te grijpen, zoodat hij met de meeste uitwerking kon
worden gezwaaid, deed een beetje vooroefening in de lucht
en ging toen op een keukenstoel zoo gemakkelijk mogelijk
zitten, de rokken even opgeschoven en het eene been over
het andere, eenigszins naar voren om een stevige vracht
over haar dij te kunnen hebben zonder gevaar van afschuiven.
Ze had hierin een goede school doorgemaakt bij het afstraffen van Robert en vroeg zich af, wie van beiden zwaarder
zou zijn en harder billen hebben, want ook Robert's billen
waren prachtig geoefend.
Met een wenk riep zij Truitje tot zich. „Broek ar. Zij
had op dit bevel gewacht en voldeed er dadelijk aan, terwijl
Dora weer een heel Mein spotlachje meende te ontdekken
om de frissche roode lippen van de boerenmeid. „Dat zal
haar toch tegen vallen, hoop ik", dacht ze bij zich zelf.
Dora liet haar nog even staan terwijl ze de rokken en het
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hemd opbeurde en de billen kalm inspecteerde, ze een voor
een in de hand nemende. Trui had nu wel liever maar over
de knie gelegen. Die kalme zekerheid van Dora, als iemand,
die het zaakje wel meer bij de hand heeft gehad, began
haar niet te bevallen.. Ze verlangde naar het bevel, over de
knie te gaan, maar dat kreeg ze niet.. Dora hielp zichzelf
en heel onverwachts, met een handigen greep, om het iniddel
en tusschen de beenen en daar lag Trui voordat ze het zelf
wist over de knie met de billen bloot en stevig omringd
door den arm van de juffrouw en ongeveer tegelijkertijd
mepte de rechterhand krachtig en luidklinkend op de eene
bil en daarna op de andere bij wijze van opening van het
cpel en onmiddellijk daarna deed de even neergezette Moppet
zijn werk op de beide billen van het breede dikke achterwerk
van de jonge boerin.
Dora had zeer juist berekend, dat dit plotselinge, zekere,
vierkant over de knie gelegd warden en dat onmiddellijk
aanvangen van de kastijding indruk op het meisje raoesten
maken. Als het zoo was, dat Truitje eenige minachting had
gehad voor de straffende bekwaamheden van de juffrouw,
dan was ze in een seconde geheel genezen. Ze lag gedwee,
maar alles behalve gerust het verloop van het pak op de
billen of te wachten. Dora deed haar best, het haar nog
ongewone strafinstrument goed te hanteeren, maar had wel
het gevoel van eenige onzekerheid, het kwam haar voor,
dat de billen te tdicht lagen bij de straffende hand voor dien
grooten klopper en als ze den steel niet bij het einde nam,
verminderde de kracht van den slag, maar ze zag toch al
gauw de uitwerking van de klappen in de zich snel kleul-ende billen en ze bleef rustig flink slaan op het gehoorzaam
ontvangende achterdeel. Het meisje verroerde zich niet en
lag netjes met het hoofd goed naar den grond gebukt. De
flinke beenen met de dikke van grove kousen voorziene
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kuiten lagen niet zoo elegant als die van Emmy, die dadelijk,
als zij over de knie gelegd werd, werktuigelijk de beenen
naast elkaar legde, de enkels tegen elkaar gesloten. Trui
lag wijdbeens op Dora's schoot, het eene been een beetje
opgetrokken en dwars. Toen de pijn haar deed woelen,
legde Dora de beenen naast elkander.
„Z(56 je beenen, Truitje, en stil blijven liggen, je pak
begint pas."
Eigenlijk was dit een beetje bluf van Dora, want ze began
zelf al moe te warden door dat ongewone zwaaien van den
klopper, waarbij den slag telkens moest worden ingehouden
om goed op het dikke deel van het achterste neer te komen.
Het was wel aardig, nu een stelletje van drie knappe
flinke jonge menschen te hebben, waarvan de stevige, gezonde billen tot haar beschikking waren. Ze erkende nu
wel, dat ze het aangenaam vond, maar ze wist immers ook
weer met Truitje, dat de gestrafte er voardeel bij had!
De billen waren nu goed rood, ze hadden de tint, die Dora
zoo goed bekend was, als die, welke niet meer zoo gauw
veranderde en die alleen bij veel langer doorranselen tot
blauw en paars wordt. Truitje's tranen vloeiden bij stroomen
en ze lag Lustig te bleren.. Toch meende Dora, gedachtig
aan de methoden, die bij het meisje thuis werden gevolgd,
het er niet bij te mogen laten. Ook beviel haar dat hanteeren
van den stoelenklopper nog niet goed. Daarom zette ze de
meld van haar knie af, die dadelijk met haar schort de
ciogen ging afvegen en door het schreien heen toch verheugd vroeg: „nu zegt u niets aan vader en moeder, waar?"
„Neen, kind, maar je hebt nog niet genoeg."
Dora stond op en legde Truitje met den bulk op den
stoel. Deze trok zonder dat haar dit bevolen was en als
lets dat van zeif sprak en van ondergeschikt belang was, haar
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rokken hoog, de bloote billen als het ware aanbiedend voor
het vervolg van de straf, maar vroeg nog dringend:
„U zegt hun nooit wat, ook niet als ze hier komen of
als ze iets vragen:' Toen Dora hier even aarzelde met antwoorden, voegde ze er angstig bij: „U hebt het eenmaal
beloofd". Ze ging door met aandringen, toen Dora al
Truitjes hoofd tusschen haar beenen had genomen, zich
even uit de hoogte over de klaarliggende billen had gebogen
en nu met groote kracht den steel van den klopper aan het
uiteinde houdend, het ander einde na machtigen zwaai op
het achterste liet neerkomen.
Zoo moest dit instrument worden gehanteerd! Zoo had
het zijn voile werking. De arm rustte nu zelfs uit, nu deze
gestrekt een zwaaiend werk kon doen, heel anders dan dat
gewrongene van straks.
Trui moest wel heel erg vervuid zijn van die angst voor
het spreken tot haar ouders, dat zij op haar reeds vuurroode billen zulke hevige slagen kon opvangen en dan nog
zich bezighouden met die belofte van Dora.
Weldra werd het geschreeuw dan ook verdriedubbeld,
terwijI Dora min of meer sportief bleef doorranselen, het
tot kloppen bestemde werktuig den vollen dienst latende
verrichten. Ze sloeg nu ook afzonderlijk op bil voor bil, al
kreeg de eene bil altijd wat mee van de andere..
Toen eindelijk de billen op verontrustende wijze de roodhei.d gingen verliezen en een zacht paarse tint merkbaar
werd, werd Truitje op haar voeten gezet.
„Nu voor vandaag genoeg!"
Truitje wreef haar dikke achterste en danste van het eene
been op het andere en huilde en jammerde onverminderd
voort, terwijI ze toch dadelijk weer de belofte van stiizwijgendheid liet herhalen.
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„Maar meidlief, heb je daar nu zooveel bij gewonnen?
Je hebt nu toch ook flink op je billen gehad."
Ze maakte afwerende gebaren.. „Dat haalt niet bij wat ze
thuis geven en bij wat ik nu zou hebben gehad." Een
vreeselijk uitjammeren en het zich over een stoel gooien
met de handen aan de bloote billen overtuigde Dora, dat
zij zich toch niet te schamen had over het pak, dat zij in
staat was te geven. „Zoo erg, als bij die boeren zou ik ook
niet willen slaan", dacht zij.
Dora gebruikte ook in het vervolg het juiste middel om
Truitje in alles te leiden, zooals zij haar wilde. Waar ze
vroeger een kleine aanmerking zou hebben gemaakt, moest
het meisje nu dadelijk over de knie. De straf bepaalde zich
dan gewoonlijk tot een eenvoudig pakje met de hand, maar
altijd op de bloote omdat de broeken van Truitje te dik
werden geoordeeld om er met goeden uitslag op te kunnen
slam.. Ze rnoest ook alles wat zij deed en waar ze heen
ging opbiechten en Dora gaf haar raad en controleerde
haar. Het kind had een veilig gevoel daardoor, het voelde
zich beschermd en niet alleen.
Ernstige kastijdingen werden bijna alleen gegeven in verband met die vrijage, welke, zooals Dora wel gedacht had,
niet zoo dadelijk te beeindigen was. Meer dan eens heette
het, dat de jongen in weerwil van haar, toch weer met haar
was opgeloopen, of haar had aangesproken, al wist hij,
dat het uit moest zijn en al wilde zij zelve, naar zij zeide,
dat het uit was omdat ze toch veel te jong was om te
kunnen hopen, dat hij wachtte met trouwen. Dora stelde
zich steevast op het standpunt, dat het Truitje's eigen schuld
was, wanneer een gesprek was gevoerd en dan deed den
stoelenklopper weer zijn werk. Eens gebruikte zij het riet.
dat ook voor Emmy's en voor Robert's billen had gediend
en wist zij het zoo te schikken. dat ditzelfde riet op een en
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denzelfden dag de drie achterwerken, die zij onder haar
hoede had, bewerkte en toen zij aan het diner, terwijl
Truitje bediende en haar beide familieleden aan tafel zaten
van den een naar den andere keek, had zij een zalig gevoel,
van die drie de gevreesde en tevens de geliefde en vereerde heerscheres te zijn.

XX. ERG PUNLI JKE OPDRACHT
Ze had haar nieuwe verhouding tot Truitje verzv, egen,
ook voor Emmy, reeds omdat niernand mocht \veten van de
oorzaak van het straffen. Dat Rol)L'rt er hoc clan ook. buiten
moest blijven. sprak van zelf, rnaar in het gevoel van has:
overmoed en haar triomf ging het haar verdrieten, dat ze
Emmy er niet over kon spreken. ook omdat Emm y zoo
openhartig jegens haar was. Ze bedacht toen. dat Emmy
volstrekt niet zou hehoeven te vernemen, wat er eerst aan
de hand was geweest en er eigenlijk niets bizonders in stak,
dat ze een zoo jong clienstmeisje; waarvoor zij zicii interesseerdc, een beetje opvoedde op de wijze, die E1T1M y
zeker wel wist, dat de beste was. Eenmaal besloten, Emmy
erin te kennen, vormde zij een biamider plan, dat ze nitvoerde ook.
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Truitje had een paar borden gebroken, hetgeen ten hoogste
een pak met de hand zou hebben gerechtvaardigd. maar ze
had het feit verzwegen niet alleen, maar toen het uit moest
komen een onware reden opgegeven van de verdwijning.
Dit. als elke onwaarheid, was reden voor een goed pak
met den mattenklopper. Dora kondigde het meisje aan,
dat ze haar broek had of te doen tegen den tijid, dat mijnheer
Robert en mevrouw Emmy uit zouden zijn, zooals alle
kastijdingen van het dienstmeisje steeds plaats vonden. wanneer de beide betrokken personen alleen met elkander thugs
waren. Thans moest de juffrouw zelf uit. maar ze zou tcgen
lien tijd terug zijn en de schuldige geven wat haar toekwam.
Maar toen Dora wist, dat Robert weg was en Emm y zich
ongeveer gereed zou maken, ook been te gaan, klonk de
telefoon.
Emmy antwoordde op Dora's vraag, dat ze er nog was.
„Ga dan nog niet uit. Je moet even lets voor mij doen,
dat ik niet doen kan omdat ik te l aat thuiskom."
.,coed tante, zcgt u maar wat."
„Ga p aar Truitje, ze heeft onwaarheid gesproken, daarvoor
meet ze een goed pak op haar billen hebben. Dat moet
jij haar geven."
,Wat zegt u daar, tante?"
.,Was de telefoon onduidelijk? lk kon je tech goed verstaan."
„Neen tante, ik heb het wel verstaan, maar ...... "
„Als je het verstaan heht, is het in orde en gebeurt
het dus."
„Maar tante, hoe kan ik nu toch ..... ?"
.,Weet je wat er gebeurt, wanneer je niet dadelijk doet
wat ik zeg?"
,Zeker weet i k dat, ik zal het ook wel doen, als ik het
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maar kan, ze zal wel sterker zijn dan ik en waarmee moet
ik haar slaan? En als ze wegloopt?"
.,Dat zal ze niet. Je zegt haar natuurlijk, dat je haar uit
mijn naam voor de billen geeft en je neemt den inattenklopper, die is er goed voor."
,,Maar
.,En als ik thuiskom en ik vind Truitjes billen niet rood
genoeg, dan maak ik die eerst rooder en dan proef jij van
dienzelfden klopper, heb je het goed verstaan en goed
begrepen ?"
Sidderend en bevend kwam Emmy van de telefoon. ze
wist niet hoe zij het had en wist niet wat te doen. Wat
zou zee Truitje moeten zeggen? Floe zou die het opneme.n?
Ze wilde het huis uitvluchten, maar spoedig bedacht ze,
dat tante toch wel zou weten wat zij deed en opdroeg.
Haar volkomen vertrouwen in tante hield haar in die moeilijke omstandigheden staande en ze dacht een oogenblik na.
Het was duidelijk, dat Truitje geregeld door tante werd
geslagen. in elk geval wel eens gesla,gen is geworden en
dat zij zeker was, dat de meid zich zonder morren zou
onderwerpen. Zij zou toch geen hevige tooneelen uitlokken!
Nu herinnerde Emmy zich ook, dat ze een paar keer Truitje
met roode oogen had gezien en ze den eenen keer (tat zij
naar de oorzaak vroeg, een wat verlegen en hlijkbaar onjuist antwoord had gekregen. Ook meende zij eens het
dienstmeisje te hebben zien zitten op de wijze, haar o\erbekend, waarop zij zitten, die een streng pak voor de billen
hebben gehad en eigenlijk niet zitten kunnen, zooals het
heet. Ze had erom geglimlacht. maar geen oogenhlik veronderstelcl, dat Trui inderdaad roode billen had op dat
oogenblik.
Maar er was geen tijd te verliezen. Truitjes billen moesten
rood zijn voor tante's terugkomst en wie weet, wat zij
ff
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doen zou, als het niet in orde was! Tante dreigde niet ijdel.
Zij zou toch niet met den mattenklopper krijgen, waar
Truitje bij was? Deze gedachte deed haar alles overwinnen.
Ze ging naar de keuken en stond doodelijk verlegen en
beschroomd voor haar slachtoffer.
„Truitje, het spijt mij vreeselijk, maar tante heeft mij
opgebeld en een boodschap gegeven, waarvan ik niets begrijp, het ..... gaat jou aan...... en het is zoo ongewoon
"
Het meisjc was purperrood geworden. Zij begreep het best.
.,Het schijnt dat je wel eens ondeugend bent...... en nu
ook ondeugend bent geweest. Weet je ervan?" Truitje knikte
en Emmy zag dadelijk aan de wijze waarop, dat ze ook wel
wist, wat haar to wachten stond. Dat maakte de vreeselijk
moeilijke zaak wet wat gemakkelijker. Truitje van haar kant
die een oogenblik had gedacht, dat Emmy alles wist, herademde. Het feit op zichzelf, dat ze wel eens voor haar
achterste kreeg, was voor een boerenmeisje van haar leerftijd niets erg. Hoewel ook zij natuurlijk verlegen was. toen
ze ging begrijpen, wat er gebeuren moest, was Emmy ruimschoots de meest verlegene van de twee.
.,Je hebt iets gezegd, dat niet waar is, wel?" Dat was
voor Emmy wel niet de hoofdzaak, maar het verschoof
even het gevreesde oogenblik.
Truitje vertelde haar blozend haar zonde.
„ja, dat is ook niet mooi van je, maar nu zou tante je
straffen en ze kan niet bijtijds thuiskomen, maar tante wil,
dat er niet mee gewacht wordt. Kom, ga meer naar mijn
slaa pkamer."
,,Dat kon anders best, er is geen haast bij." Kritiek op
tante kon Emmy evenmin van haar als van Robert als
van Wien ook verdragen. Dat prikkelde haar tot scherper
optreden.
.,Nu ja, Truitje, dat zal tante toch wel beter weten dart
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jij, wu ik denken." Truitje haastte zich dat uit de volheitd
van haar hart toe te geven, Emmy's vereering voor de
strenge meesteres kon niet grooter zijn dan de hare.
.,Goed dan. Nu wil tante, dat ik je straffen zal, zooals
zi; je had gestraft. Weet je hoe?"
.,Of ik dat weet.- Op den stoel. En dan neemd de juffrouw
mijn hoofd tusschen haar beenen en geeft mij met den
mattenklopper net zoo tang op mijn bloote achterwerk,
als ze het noodig vindt."
„Ja, Truitje, het spijt mij vreeselijk, maar dat zal nu ook
moeten gebeuren. Aileen zal ik ter afwisseling een platte
liniaal nemen."
„Mij spijt het niets. U zal wel een beetje zachter slant
als uw tante."
,,Daar moet je niet te veel op rekenen, want tante hoe ft
gezegd, dat je billen rood moeten zijn, als ze thuis komt,
ze gaat het dadelijk nazien, je begrijpt wel, ik kan er niets
aan doen. Eerst je broek af. 0, heb je dien al uitgedaan in
afwachting! Dat is braaf, dat hoort ook zoo. Nu maar goed
gaan liggen op het ledikant. Zoo en gehoorzaam liggen
blijven, hoe hard je ook krijgt. Je begrijpt wel, dat er
wat voor je opzit als tante thuiskomt en je billen zijn niet
rood genoeg, omdat je tegengesparteld hebt. 1k zal wel
flink slaan."
Onderwij1 had Emmy zich in de juiste houding geplaatst
voor het bed, waar Truitje oplag, de dikke boerinnebillen,
bloot omhoog. Ze erkende, dat deze wijze van slaan, die zij
nog niet kende. heel practisch was, ten minste voor dengeen,
die sloeg en graag stevig wilde slaan.
Een oogenblik bewonderde ze ook de mooie billen.
Ze was ook getroffen door de lelie-achtige blankheid
van dat sterke harde Nieesch. Ze had zich die billen zoo
eeniEszins vooraesteld als de mode armen van de Zecuwsche
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meisjes, er niet aan denkende, dat die roodheid en ruwheid
voortsproten uit het steeds aan de openlucht blootosteld
zijn, maar dat het achterwerk van een Zeeuwsche boerin
even goed als die van de fijnste stads'dame behoorlijk
tegen de buitenlucht beschermd is en dus even blank en
teer van tint. Ze aarzelde even er met die platte liniaal
op los te ranselen, maar de schrikaanjagende gedachte,
dat tante kon komen en de billen dan rood moesten zijn,
deed haar den eersten slag al tamelijk forsch toebrengen.
Ze bleef ferm slaan, van de eene bil op de andere en
Truitje maakte het haar gemakkelijk door even gedwee te
blijven liggen als wanneer de oudere dame sloeg. Met
de eerste roodheid kwam al het gedrein. .,Ja, Truitje, ik
kan er niets aan doen, of je huilt of niet, hebben moet je,
dat weet je nu eenmaal, je moet niet boos op mij zijn,
maar ik kan er mij niet aan storen." De geslagene gaf geen
antwoord. Het was ook niet noodig. Ze was geen oogenblik
van plan, boos te zijn op Emmy, die toch in elk geval niet
zoo hard sloeg als haar tante. Ze was ook gewoon, evenals
Emmy, een bevel van de juffrouw als onverbiddelijk te bescheuwen. Dat ze huilde beteekende alleen, dat het haar
zeer deed, wat van zelf sprak.
Emmy kende te goed de verschillende tinten, die een
geslagen achterste achtereenvolgens aanneemt om niet te
weten, dat de kastijding hier nog Lang niet bij kon eindigen.
Ze moest zich maar verharden ook Coen het fruilen heviger
werd.
Haar teere arm moest veel Langer slaan dan die van
Dora om hetzelfder esultaat te bereiken. ze was niet van
een oogenblik eerder op te houden dan het oogenblik
waarop zij wist, dat het achterste niet rooder zou worden
en Truitje had gelegenheid op te merken, dat ze er niets
bij won. nu door zoo'n fijn poppetje te worden afgestraft.
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Le btgon ook een paar maal te woelen, wat Emmy-, die wist,
dat zoo iets dadelijk onderdrukt moest worden, beantwocrdde
met een ernstige waarschuwing, vooral gedwee te zijn,
en een paar extra slagen, waarop ze al haar kracht besteedde.
Truitje lag al lang luid te schreeuwen. toen Emmy het
erop wagen dorst, de kastijding te staked. Truitje rnocht
opstaan en Emmy hielp haar de tranen drogen en vraeg
belangstellend, of het erg zeer deed. Ook die vraag keurde
Truitje terecht geen antwoord waard. Ze vroeg op haar beutt:
,,Komt de juffrouw nu nog niet?"
Dat was waar ook! Emmy bedacht nu met schrik, dat ze
niet wist, wanneer haar tante thuis kwam! Als de billen
nu maar niet in dien tusschentijd weer blank geworden
waren! Dan zouden er twee paar billen roodgeslagen worden! Ze durfde nu niet heen te gaan, wat ze anders zoo
graag had gedaan om de pijnlijke verhouding zoo gauw
mugelijk te doen eindigen.
„Ja, kind, dat is eigenlijk lastig. Tante heeft niet gezegd,
wanneer ze komt ...... Je begrijpt, dat je billen nu niet
blank mogen worden."
Truitje meende, dat daarvoor vooreerst geen nood was.
Dat voelde ze best. Ja, maar Emmy wist, dat tante niet gauw
tevreden is wat roodheid van billen aangaat. Dat kon ze
moeilijk tot Truitje zeggen, die het overigens ook wel wist.
„Ja, men zal wel kunnen zien, dat je gehad hebt, maar
tante heeft zoo uitdrukkelijk gezegd, dat het rood moest,
goed rood. Laat mij nog maar eens zien." Truitje bukte
dadelijk over een keukentafeltje en lichtte de rokken op.
,,Nu is het nog heel goed, maar ik zal het moeten onderhouden. Blijf maar even staan zoo." Emmy haalde de liniaal
en sloeg een paar maal krachtig tegen het achterwerli
van Truitje. Als je zoo nu en dan een paar krijgt, zal ie.
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adhterste wel rood blijven en dan hopen we maar, dat
tante niet al te lang weg blijft."
Truitje stemde stilzwijgend toe, ze zag ook in, dat er
niets anders op zat en dacht, dat zoo'n paar klappen nu en
dan best uit te houden waren. Ze vleide zich op den grond
met het gezicht tegen Emmy's schoot aan. Boos was ze
immers niet op haar en gewoon zitten deed ze om begrijpelijke redenen maar liever niet.
Het gesprek tusschen de beide jonge vrouwen kon moeilijk
over iets anders loopen dan de kastijdingen, die Truitjje
kreeg. Emmy was er heel nieuwsgierig naar, maar wilde het
dienstmeisje niet uithooren en niet van haar vernemen wat
tante haar zelf niet zeggen wilde, ze vertrouwde bovendien,
dat tante haar nu wel volledig op de hoogte zou brengen.
Truitje zelf vertelde alleen. dat ze nu en dan, als ze het
verdiend had, klappen kreeg, over de knie met de hand en in
ernstige gevallen op den stoel en met den mattenklopper,
dat de juffrouw flink kon slaan en het ook deed, maar
dat ze er thuis aan gewoon was gieweest. Geen woord van
den verboden liefdeshandel. Emmy verwonderde zich ook
niet te zeer over wat zij hoorde. Vroeger, ja, toen zou tante
er niet aan hebben gedacht, een boerenmeisje bii haar in
dienst, te slaan, maar het was haar, Emmy zelf, te wijten,
dat zij over lichamelijke kastijdingen van volwassen personen heel anders was gaan denken. Eigenlijk had dit arme
kind aan h aar al die straffen te denken...... maar het deed
haar geen kwaad, evenmin als aan Robert of aan haarzelf.
,,Kom, Trui, we moeten maar weer eens zien!"
Ze stond dadelijk weer gebukt over het tafeltje met de
billen bloot. Nu was inderdaad iets van de roodheid verloren
gegaan en de liniaal had langduriger en ernstiger werk,
dat ook niet zonder au, au, au afliep, maar toen het
gedaan was, ging Truitje weer aan Emmy's voeten en zij
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streelde het weer nat geworden frissche gezichtje in teederheid, omdat ze zoo lief en gehoorzaam de onvermijdelijke
klappen op haar achterste verdroeg. Maar nog altijd veescheen Dora niet, naar wier komst Emmy bijna even sterk
verlangde als de steeds op nieuw gestrafte Trui. Telkens
bleek, dat de roodheid sneller afnam en eindelijk moest
Emmy maar tot haar leedwezen besluiten. Truitje opnieuw
over het bed te leggen en van voren af te beginnen.
Daar lag zij en de liniaal sloeg ijverig op het nog heel
gevoelige achterdeel. Heel spoedig begun ook weer het
gehuil, waarop Emmy nu in het geheel Been acht sloeg.
Ze bedacht onder het regelmatig slaan, hoe zij zich zou
houden tegenover tante, als die thuiskwam en besloot haar
plagerij te 0 eantwoorden door te doen alsof de opdracht,
Truitje voor de billen te geven, heel gewoon was. Ze zou
alleen zeggen, dat aan de opdracht was voldaan en dan
over iets anders praten.
Maar dat plannetje mislukte. Want Dora was met den
huissleutel binnengekomen en op haar teenen naar de slaapkamer gegaan, waaruit zij Truitje welbekend grienen hoorde
komen. ze had heel zachtjes de deur geopend zonder tdat
Emmy of Truitje, die beiden druk aan iets anders dachten,
het hadden gemerkt. En daar stond ze even in de deur het
werk van Emmy gade te slaan. Deze schrok vreeselijk,
toen ze opeens de prijziende stem , van haar tante hoorde.
„Zoo, zoo, dat gaat best, zie ik. Een pak op de billen
geven met de liniaal, gaat je goed af, Emmy."
Nooit had ze gedacht, zoo verlegen te zullen zijn, omdat
ze eenvoudig deed wat haar was opgedragen. Sprakeloos van
ontzetting hield ze dadelijk op en bleef ie met de !iniaal

in

de hand de binnengekomene aanstaren. of ze haar nooit had
gezien. Gebiedend wees tante naar Truitjes achterste.
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„Kom, doorgaan, Emmy. Je niet laten storen. lk kom
straks wel zien. Niet ophouden onderwijl!"
Emmy sloeg door en tante verwijderde zich om hoed en
mantel of te leggen, wat ze zonder overhaasting deed. Truitjes
billen hadden geen vijftig slagen meer verduurd voordat
Dora weer kalm binnentrad, in de slaapkamer keek, bier
en daar iets verschikte en toen naast Emmy ging staan om
den voortgang van de kastijding te kunnen waarnemen en
haar oordeel te kunnen zeggen.
Sidderend kweet Emmy zich van de rest van haar taak.
Ze durfde niet opkijken en had zich nooit zoo klein gevoeld.
Wel waren alle voornemens van de plagerij van tante te beantwoorden met een andere plagerij en tante op haar beurt
een beetje in verlegenheid te brengen, vervlogen! Zwiigend
liet Dora het spel nog eenigen tifd voortzetten gedurende
het schreeuwen van Truitje. Toen vond ze het voldoende.
fruitje mocht opstaan. maar onmiddellijk ging tante op
een stoel zitten en nam ze zonder verdere uitlegging Truitje
over de knie. De billen werden goed nauwkeurig bekeken
en in de hand genomen, zoo gelegd, dat het Licht er op
viel, kortom ,onderzocht en Emmy begreep, dat dit onderzoek
van Truitjes billen, eigenliik meer een onderzoek was van
haar eigen ijver in het geven van billekoek en haar hart
klopte van angst, dat het niet gunstig zou uitvallen. Gelukkig
,vas dit wel het geval. Tante prees de roodheid van Truitjes
achterste.
„Het is goed zoo. Zulke billen poem ik rood. Voor bet
oogenblik hoef ik nu geen billen meer rood te slaan."
Beiden, het boerenmeisje op het bed en de ionge dame aan
haar zijde konden dit op haar eigen billen toepassen.
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XXI. HET ALLERSTRENGSTE.
De gestrafte minnaar.
Inmiddels was Dora overtuigd geworden, dat Truitje
onder haar contrOle en vooral onder haar strenge hand de
liefdesbctrekking, die op haar leeftijd ook moeilijk zoo
ernstig kon zijn, voor goed had opgegeven. De nauwkeurigste nasporingen hadden geen bijeenkomsten meer onthuld.
Ze meende toen den tijd gekomen om Truitje, na haar
nogmaals de verzekering te hebben doen geven, die zij thans
geloofde, te ontslaan van den band, waarmee zij haar tot
nu toe gebonden had. Omdat zij nog altijd aan haar ouders
het gevreesde geheim kon verklappen, was Truitje wel
genoodzaakt, de straffen te verduren, die Dora haar wilde
geven. Zelfs een prijsgeven van de dienstbetrekking had
haar niet kunnen baten.. Of Truitje zelf d,aaraan dacht?
Zeker was het, dat Dora eraan dacht en zich erdoor bezwaard voelde.. Ze sprak dus eens ernstig met haar en gaf
haar de stellige verzekering, dat die zaak met dien jongen
nu achter den rug was en dat zij er nooit met iemand over
zou spreken, wat er ook gebeurde. Of zij en Truitje goede
vrienden bleven, of Truitje bij haar was of bij een ander,
dit was om het even. Ze behoefde er zich nooit bevreesd
over te maken. Truitje antwoordde min of meer verwonderd,
dat ze daar ook al tang niet meer bang voor was. Het
was duidelijk, dat ze niet begreep, waarom dat zoo gezegd
werd.. Dora moest haar toen wel uitleggen: „het zou misschien kunnen,...... stel, dat het je hier om een of andere
reden niet meer zou bevallen, dat je bij voorbeeld een
beteren dienst zou kunnen krijgen of dat...... je vinden
mocht, ...... dat ik te strong voor je ben ...... "
„Dat heb ik nooit gezegd!"
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Dora was nu gerust. Truitje had haar heel goed begrepen
en alle twijfel, indien die nog had kunnen bestaan, werd
weggenomen, toen enkele dagen na dit gesprek Truitje
haar bloote achterste had te toonen om er een der ongenadigste pakken met den mattenklopper op te ontvangen,
die zij nog ooit had geproefd.
Hoe ver Truitje van het denkbeeld was, dat zij zou kunnen heengaan van die aangebeden menschen, alleen omdat
zij nu en dan, als zij het dubbel en dwars verdiend had,
een goed pak op de billen kreeg, bewees wel, dat zij kort
daarop aan Emmy heel ongerust vroeg, of de juffrouw ook
van plan was, haar weg te zenden ...... omdat ze in den
laatsten tijd zoo dikwijls aanleiding had gegeven, over de
knie te worden genomen!
Maar Dora dacht op een avond, kart nadat haar die
innige voldoening door Truitje was gegeven en haar straffende hand weer die nieuwe triomf had gevierd, dat haar
een groote ontgoocheling wachtte.
Toen Dora van een avond-catechisatie terugkwam, betrapte zij haar juist vlak bij het huis: ze was niet alleen
en een manlijk persoon verliet haar ijlings bij het zien van
de meesteres.
Ze waren alleen. Anders had Dora niet kunnen doen wat
ze nu deed omdat Emmy steeds buiten die zaak met den
jongen was gelaten.
Ze stapte de keuken binnen en vroeg de hevig verschrikte
Truitje dadelijk om den klopper. Ze wilde spreken en
smeeken. maar haar werd onmiddellijk het zwijgen opgelegd. Eerst liggen met de bloote billen hoog en een pak
ontvangen, dan zou men wel spreken. Toen de billen het
donkerste purper vertoonden, dat ze hebben konden, nam
Dora de jammerende meid over haar knie en sloeg haar
thans wat genadig om haar te laten bekomen, maar de
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kastijding toch niet te eindigen.. Langzaam werd zij weer
in slaat tot verstaanbaar spreken en then verzekerde zij
haar zoo plechtig en steeds onder een nieuwen vloed van
tranen, die niet uitsluitend aan de pijn op de billen, kon
worden toegeschreven, dat de juffrouw zich vergist had
en dat zij niets had gedaan, dat Dora, hoewel zij er niets
van geloofde, toch nadere uitlegging wilde hebben. a had
toch heel goed gezien, dat een jongen van haar wegliep
die even tevoren met haar sprak.. Dat was dan ook zoo,
maar het was in het geheel niet die jongen, met wien zij
een soort verkeering had gehad, maar een heel jonge aap
van de catechisatie, die altijd met haar mee wilde. Hij was
van haar leeftijd. Hoe lang dat dan al was? 0, eenige maanden al. Dora vond, dat ook als zij waarheid sprak, zij dan
toch in dien tijd wel had kunnen zorgen van dien lastige
of te komen, als ze niet toch een beetje gevleid was door
die hofmakerij en in elk geval had zij erover moeten spreken.
Dat moest Truitje wel toegeven en de vraag, of ze het
ontvangen pak op de billen dan niet had verdiend, beantwoordde ze heel zacht en beschroomd toch bevestigend.
Het verdere zou zij onderzoeken
Dora, die heel erg belang was gaan stellen in dat meisje,
dat zij door het toeval onder haar leiding had gekregen en
die vooral vurig weten wilde, hoe haar invloed was op de
wezens, die kennis maakten met haar strenge hand, stelde
buiten Truitje om een degelijk onderzoek in en kwam tot
de ontdekking, dat in elk geval haar oude minnaar, die voor
het meisje gevaarlijk dreigde te worden, dien avond niet
bij haar was geweest. Deze had al eenige weken geleden
het dorp verlaten om elders te gaan werken.
Zander den uitslag van haar onderzoek mee te deelen,
zei ze aan Truitje, dat ze haar gelooven wilde, dat het heel
goed uit was met dien vrijer en ook, dat het met dien
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jongen van de les alleen van zijn kant kwam, maar dat het
haar werkelijk niet aangenaam was, moest zij bewijzen
door afdoende te zorgen, dat hij voortaan zijn eigen weg
ging. Dora zou haar wel helpen, als ze maar geholpen wilde
worden.. Dat bezwoer Truitje met vele eeden.
Dora was nu slim genoeg om den jongen er te laten inloopen.. Zij volgde beiden, toen hij haar weer naar huis
vergezelde en dicht bij het tuinhek gekomen, pakte zij den
jongen eenvoudig krachtig bij zijn kraag en sleepte zij hem
naar binnen. Van schrik en verbijstering was hij machteloos,
anders had zij in weerwil van haar kracht en haar kloeke
ver boven die van den zestien-jarigen jongen uitstekende
gestalte toch moeite genoeg met lien boerejongen kunnen
hebben.. Truitje volgde hevend en huilend.
„Nu vooruit, meid, nu zullen we zien, of je graag hebt,
dat hij je met rust laat."
„Zeker, zeker wil ik dat"
„Haal_ dan dat ding, waarmee de ondeugendheid verdreven
wordt, je weet het wel, he?"
„0, vast, juffrouw.."
Truitje holde naar binnen en wachtte de juffrouw met
den hevig tegenspartelenden binnengesleurden jongen in de
keuken op met den mattenklopper in de hand, terwijl de
stoel, waarop zij zooveel had moeten lijden, naar de binnenkomenden tegemoet werd geschoven. Dora duwde den
jongen er voorover op. „Alla, Trui„ houd zijn beenen vast."
Volijverig gehoorzaamde zij en met beide armen en al
haar kracht omspande zij de beenen van den jongen en
drukte zij die tegen haar borst aan, zoodat hij volslagen
machteloos was, terwijI Dora hem in de goede houding ver
over den stt)e/ trok bij de armen. Hij schold en vloekte en
dreigde: verdomd wijf, ik zal je wurgen, laat me los, je
bent bezopen ...... " totdat zijn woorden onverstaanbaar wer-
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den doordat zijn hoofd onder Dora's rokken verborgen was
en haar stevige dijen zijn hals omklemden. Men hoorde
hem nog wel, maar niet wat hij zeide en wat noch beleefd,
noch zelfs fatsoenlijk was. Zijn armen maaiden wel rond,
maar konden niets uitrichten. Truitje hield hem goed, evenals Dora..
„Moet zijn broek af, juffrouw?"
„Natuurlijk, wat dacht je anders? Maar dat zal ik wel
cloen, jij hebt je twee handen noodig."
Dora kon niet nalaten, op te merken, dat het achterste
van dien jongen Boer toch heel veel had van dit van den
jongen gentleman, dien zij gewoon was, van klits, klats te
geven. Hoe groot verschil in type de aangezichten der menschen vertoonen, bij de billen heerscht gelijkheid of bijna.
Ze bleef overigens niet lang stilstaan bij die beschouwing
en hief den mattenklopper onder voile belangstellende aandacht van Truitje zoo hoog mogelijk op en liet hem zoo
krachtig als maar mogelijk op het schuldige achterwerk
neerkomen. Het schelden ging dadelijk over in schreeuwen
van woede eerst, maar heel spoedig daarop van pijn. Dora
had daar zekere voldoening van en sioeg opgewekt vroolijk
verder. Ze stelde er haar eer in, den jongen zoo hard mogelijk te laten schreeuwen. Ze spoorde hem zelfs aan.
„coed zoo jongen, schreeuw maar goed, hoe harder
hoe liever, dan weet ik, dat het goed aankomt. je hoeft
je niet te geneeren, hoor, ik geneer mij ook niet."
Al lang had hij alle tegenspartelingen laten varen. Truitje
had geen de minste moeite meer met hem en hield zijn
beenen alleen maar voor alle zekerheid omgeven door haar
armen, maar hij lag even gedwee over den stoel als zij
zelf gewoon was te liggen. Hij zei ook geen enkel scheldwoord meer, maar schreeuwde en huilde alleen inaar. Nu
en dan vroeg hij genade, maar daar werd natuurlijk geen
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enkele aandacht aan geschonken en hij verwachtte het ook
niet en brulde maar verder.
Truitje was diep onder den indruk. Die jongen had zeker
het vierdubbele gehad van het allerergste wat zij had gekregen en hoeveel harder werd hij bovendien geslagen! Wat
was de juffrouw toch altijd goed en genadig voor haar, dat
zij zooveel minder kreeg, al had ze het nog zoo verdiend!
De bewerkte billen waren al lang vuurrood geweest, al
lang diep donker purper geworden en ook die kleur was
nagenoeg geheel verdwenen om plaats te maken voor blauw
en paars en hier en daar zwart. Overal vertoonden zich
zwellingen op zijn achterwerk en diepe gleuven. De klopper
Heel onvermoeid het nuttige werk doen. De jongen was
overgegaan tot gillen, voortdurend aanhoudend gillen ongeveer als een stoomfluit.
Toen eindelijk een van de zwellingen barstte en de eerste
droppels bloed vloeiden, begreep Dora dat de tijd voor het
einde was gekomen. Zelf voelde ze nu eerst, dat ze volkamen uitgeput was door het aanhoudende krachtige slaan,
misschien wel een vol kwartier lang. De opwinding had
haar de vermoeienis niet doen gevoelen. Ze had nu moeite
te spreken, terwijl ze de mishandelde billen van den aldoor
maar hartverscheurend jammerenden jongen bekeek. Ook
bij Truitje was een gemoedsbeweging duidelijk tegenover
deze vreeselijk toegetakelde billen. Ze keek er met groote
oogen en een beetje angstig naar en Dora was het niet
onaangenaam, dat ze niet zoo hardvochtig was tegenover
dieii armen jongen, die haar toch op zijn manier vereerde,
in het geheel geen medelijden te hebben met dat vreeselijke
avontuur aan zijn billen overkomen, overigens had ze uit
de houding van Truitje gedurende de strafoefening duidelijk
genoeg gezien, dat deze methode ook haar bevredigde.
Dora lief het gevangen hoofd vrij en beduidde Truitje, dat
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ze ook zijn beenen mocht los laten. Maar de gestrafte bleef
roerloos liggen, waar hij lag. Dora maakte weer een nieuwe
ervaring: terwijl degenen, die in den aanvang van een
kastijding deze gedwee in ontvangst nemen, later, als de
pijn hun de zelfbeheersching ontneemt, gaan bewegen en
pogen aan de slagen te ontkomen, gaan degenen, die zich
tegen de strafoefening met hand en tand verzetten, later
wanneer hun kracht door de vergeefsche pogingen en de
pijn is gebroken roerloos liggen, zoolang zij de billekoek
in ontvangst nemen moeten en dan ook later, wanneer de
straf ophoudt, maar de hevige pijn nog voortduurt.
„Komaan, jongetje, opstaan!" Dora pakte hem onder de
schouders beet en hij trachtte ook op te staan, maar het
brengen van zijn billen in andere houding veroorzaakte hem
nieuwen pijn, hij brulde nog harder en liet zich in de
knieen doorvallen. Toen legde Dora hem maar in de houding, waarin ze al zoo dikwijls de ondeugd had gelegd:
over haar machtige knie, terwijl ze zelf op den stoel plaats
nam, die alweer tot strafbank had gediend
„Geef mij maar eens een natte spons". De billen werden
behoorlijk verzorgd, wat de jonge Zeeuw maar wijselijk
toeliet en na eenigen tijd, ondervond hij er ook den weldadigen i nvloed van, het gloeien verminderde een weinig,
de paar droppeltjes bloed werden niet door andere gevolgd,
zijn schreeuwen nam ook in hevigheid of en werd gewoon
huilen. De verliefde dacht nu evenmin aan verzet als aan
net nogmaals spelen van de rol van vrijer. Toen hij eindelijk
van de knie afmocht, omdat het met zijn billen weer een
beetje ging, kon hij niet zonder hulp goed op zijn beenen
komen en hij nam dadelijk zijn billen in de handen, nog
weer tranen stortend.
Truitje mocht hem nu wet troosten.
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„Kom, Dirk, je kan er best tegen. Maak je broek nu maar
dicht. Zal ik je helpen?"
„Zoo — zei Dora — heet die jonge heer Dirk? Nu, Dirk,
hood je nu maar goed. Voortaan niet meer Truitje achterna
loopen. Nog een paar jaartjes wachten!"
„Ze kan verrekken!" barstte Dirk woedend los.
Geen seconde nadat dit woord over zijn lippen was gekomen, had Dora de beweging gemaakt, waarop zij bij
haar zelf zoo trotsch was: de beweging, waarmee zij een
tamelijk zwaar jongmensch plotseling over de knie legde
voordat hij zelf weet, wat er met hem gebeurt. Dirk ondervond het en daar hij zijn broek nog niet dicht had, was de
otnmiddellijk volgende formaliteit niet noodig.
„Kom hier Trui — en zij hood haar de bloote billen van
den brutalen vlegel aan — doe nu maar eens goed je best."
Dat liet zij zich geen tweemaal zeggen en haar harde
werkhand kwam heel anders neer op het arme gezwollen
en hevig gloeiende achterste van haar mislukten ridder dan
het teere handje van de onwillig slaande Emmy op het
hare was neergekomen, toen Dora haar uitnoodigde, het
heldere klits, klats en Truitje's billen te ontlokken.
Onmiddellijk begon het schreeuwen opnieuw, nu gepaard
met beloften, het nooit weer te zullen doen en smeekbeden
aan Truitje persoonlijk. Daar Dirks billen nu waarlijk de
grens bereikt hadden van wat billen redelijker wijze kunnen
verdragen, moest Dora al spoedig het sein van ophouden
geven, waaraan Truitje tegen haar zin en niet dan na met
een paar flinke extra kletsen te hebben afscheid genomen,
voldeed. Nu mocht Truitje Dirk helpen met het optrekken
van zijn broek en zij deed het, zooals een bewaarschoolonuerwijzeres de kinderen helpt. Hij had wel een vaag gevoel
van het vernederende ervan, maar zijn billen deden veel te
veel pijn dan dat hij voor lets anders meer dan vluchtige
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aandacht kon hebben en hij kon zich zoo moeilijk bukken
en in het algemeen bewegen, dat hem de hulp welkom was.
Truitje veegde ook zijn behuild gezicht wat of en nu mocht
hij zijn pet weer opzetten en Dora een hand geven, wat
hij maar slapjes deed, terwij1 zij hem de hand plagerig
hartelijk schudde met de verklaring, dat zij hem gaarne
spoedig terug zou zien.
„En nu, Trui, breng dozen beer nu maar weer uit het hek
en niet te lang met hem vrijen, hoar!" Truitje moest schaterend om al die eenvoudige aardigheden lachen. Dirk deed
niet mee. Toen zij terugkwam na het wegleiden van den
jongen, viel ze uitgelaten lachend de juffrouw om de hats.
„Wat heeft die taker op zijn kont gekregen!"
„Truitje, weet je niet meer, dat je juist voor datzelfde
woord op datzelfde lichaamsdeel een pak slang van mij
gekregen hebt en ben je nu al vergeten, hoe dat jonge
mensch daar zooeven om een leelijk woord met je eigen
hand is afgestraft?"
„ja, maar ik dacht, dat het voor zoo'n brutalen jongen
niet op aan kwam."
Dora moest lachen orn die onnoozelheid van opvatting.
„Beste kind, het komt ,er niets op aan over wien je
spreekt, dat woord mag je niet gebruiken en je moet ervoor
hebben.. Maar ik ben rer nu te moe voor, ik geloof wel, dat
ik lang genoeg een paar roode billen voor mij heb gehad.
Laat eens zien, wanneer kan ik je morgen het best hebben?"
Er werd in gemeen overleg vastgesteld, dat Trui den
volgenden middag om half Brie bij Dora op haar slawkamer zou komen zonder broek en dan tweehonderd striemen
met het riet zou krijgen ter afwisseling.
,,coed juffrouw". Dora liet haar gaan met een kus op
het voorhoofd en een klein tikje op den rooden wang.
Het was haar niet onaangenaam, dat Truitje dadelijk
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aanleiding had gegeven tot het aankondigen van een bestraffing. Ook wanneer Emmy haar had moeten helpen en
raden, had zij een bepaalde behoefte, haar zoo spoedtg
mogelijk door een pak op de bloote billen weer goed de
juiste verhouding bij te brengen en in zoo'n geval moest
er maar heel weinig gebeuren, of Dora vond het een pak
op de billen waard. Nu had ook Truitje haar geholpen
met dien jongen, ze waren zoo'n beetje kameraden geweest tegenover dien Dirk. Heel gauw moest Truitje weer,
begrijpen, dat dit niet wegnam, dat haar billen elk oogenblik ter beschikking bleven. Noch de een, noch de ander
had ooit de minste reden gegeven voor de vrees, dat die
juiste verhouding uit het oog zou worden verloren, maar
Dora voelde het zoo. Ze zag Truitje den volgenden dag
dan ook met genoegen komen en gaf haar goed hetgeen
haar beloofd was. Twee honderd slagen met het riet!
XXII. DE TROTSCHE MEESTERES VINDT
HAAR MEESTER!
Zoo ging alles zoo goed als maar gewenscht kon v‘ Orden. Emmy was als huisvrouw niet meer te vergelijken met
de Emmy, die zij gekregen had, toen haar achterste haar
hand nog nooit had gevoeld, Robert vloog voruit met zijin
studie onder den invloed van het riet en de karwats, die elk
oogenblik van den dag op zijn bloote billen kon neerkomen
en in Truitje had Dora een model-dienstbode, die vloog
op haar wenken en die van Emmy en die alles met ijver en
toewijding deed omdat zij de hand, die haar kastijddc, z•oo
vereerde.
Maar Dora zag juist daarom met 4ekere zorg den dag
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houden weer zou aaneenvoegen, Robert naar het ouderlijk
huis terugkeeren. terwijl het bezit van de trouwste jonge
dienstbode natuurlijk ook maar zeer tijdelijk en onzeker
is. De zorgen. die tij had voor haar kleine troepje, waren
haar lief.
Daarom was het een gebeurtenis van groote vreugde vow.
haar toen een oud dorpsgenoot, ex-buurman en jeugdvriend,
weer vlak naast haar in het Lange Achterom in het steeds
wachtende huis terugkeerde.
Het was de heer Eduard Van Beek, een jaar of tien ouder
dan Dora en dus al volwassen, toen zij nog kind was, maar
die wegens den geregelden nauwen omgang tusschen de
beide huisgezinnen, heel veel met haar in aanrakiug gekomen
en haar tot haar dertigste jaar ongeveer had gekend, zooals
zij zichzelf niet kende. Toen zijn ouders gestorven waren
kwam de man, die elders zijn zaken had, maar hoogst zelden
op het dorp. hoewel hij bij zoo'n gelegenheid nooit verzuimde. de vriendin uit de jeugd een bezoek te brengen
en hij hield zijn ouderlijk huis om er zich later in te
kunnen terugtrekken. Dit was de man, betrekkelijk jong en
nauwelijks vijf en vijftig jaar, weduwnaar zonder kinderen
en het daarom onnoodig oordeelende, zijn fortuin te vermeerderen. nu komen doen.
Dora had voor hem het huis opnieuw ingericht. ze waren
herhaaldelijk bij elkander geweest en de jongelieden waren
heel goede maatjes met den heer Eduard van Beek geworden.
Emmy had reeds den eersten dag opgemerkt, dat hij een
buitengewoon rijke ervaring had en gewoon was, de dingcn,
die hij zag, ook te doorz5en. Zijn oordeel week vaa of
van het geldende, maar zijn rustige aard verhinderde, dat
hij dit scherp deed uitkomen. Hij debatteerde niet hevig,
maar gaf desgevraagd eenvoudig zijn zienswijze, die op
het ecrste gezicht dikwijls excentriek leek, maar hij eienige
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bespreking en overweging veel van haar wonderlijkheid
verloor. Dora was weer eens in stonime verbazing, hoe
Emmy na een paar gesprekken hem zoo goed kende. Immers
zoo was hij. de oude vriend. Fijn vernuftig woordenspel
was er vaak tusschen het jonge vronwtie en den grijzen
man gewisseld, nu en dan zoo' dat Dora er niet geheel en
al bij kon. Dat die twee, Emmy en de oude Eduard ooit
ruzie met elkander zouden krijgen, zou haar onmogelijk
zijn voorgekomen. Toch dreigde dit op zekeren avond op
het aller onverwachts.
Op Dora's vraag. of hij ook een glas wijn lustte had hij
bevestigend geantwoord, maar tot ontsteltenis van Dora,
die alleen met hem en Emmy was, bleek, dat Emmy, die redds
lang geleden had op zich genomen voor aanvulling van den
oprakenden wijnvoorraad te zorgen. dit had verzuimd, het
ouder gewoonte, die zij allengs aan het afwennen was, uitstellende en het daarna vergetende.
Uit een soort van beleefdheid jegens den gast, moest
Dora wel doen, alsof ze het erg vond, maar de gast op zijn
beurt meende door scherts te moeten doen blijken, dat ex
niets was, dat de moeite waard was, erover te spreken.
Hij zei:
„Zoo, zoo, hebt u dat misdrijf op uw geweten? Nu,
mevrouwtje, dan moest tante u maar eens over de knie
leggen, dat zou maar het beste zijn."
Emmy Nverd karmozijn rood en ook Dora bloosde en
was vreeselijk verlegen. Geen van beiden begreep op dat
oogenblik, dat dit voor een oud man, heel intiem huisvriend,
wel de onschuldigste aardigheid was, die men zeggen kon.
Er was nu eenmaal te veel ,,dak op het huis". Geen van
beide dames had de tegenwoordigheid van geest dadelijk
jets in denzelfden trant te antwoorden, maar omdat er eenmaal geantwoord moest Nvo rd e n en de schuldige gast tcoh
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de verlegenheid van de vrouwen had gezien. wist Emmy
niet beter te doen dan op tie spelen, zooals verlegen imenschen
vaak in wanhoop trachten. zich te redden door schierpte.
„Ik begrijp niet, hoe u zoo jets durft zeggen, mijnheeer!"
,,Eduard, voegde tante eraan toe, ik geloof, dat je in die
groote steden en in het buitenland geen rekening .meer
hebt gehouden met de ingetogenheid hier. Hoe kom je,
op milk een idee?"
Eduard maakte zijn excuses. Hij meende, dat dit wel een
zoo oud bekende geoorloofd was, misschien had Dora gelijk,
dat hij een beetje te loslippig was geworden, hij zou zich
voortaan meer in acht nemen en toen ging hij dadelijk tot
een ander onderwerp over en de dames spraken er ook niet
meer over, maar het gesprek werd niet meer zoo ongqdwongen dien avond. Dora en Emmy begrepen beiden iu
maar al te goed, dat zij dom hadden gehandeld en er ,niet
aan gedacht zouden hebben. den armen goeden Eduard
zijn onschuldig grapje kwalijk te nemen, als er niet toevallig
jets bestond wat hij onmogelijk kon weten dat bestond.
Emmy trok het zich zoo erg aan, dat zij zich al spoedig
verontschuldigde en naar bed ging wegens een hoofdpijt,
waaraan niemand geloofde. Zij zeide Eduard hartelijker
dan antlers goeden nacht om het weer een beetje goed te
maken en zij vertrok met zijn beste wenschen voor haar
spoedig herstel.
Nauwelijks had zij de deur achter zich gesloten. of Eduard
vroeg kalm aan Dora:
,,Wie geeft dat vrouwtje geregeld voor haar billen?"
Dora zette groote oogen op en sperde in hevige verbazing
den mond open.
„Wat, wat zeg je daar?"
„Ik vraag, wie haar geregeld op de billen geeft. Of is
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het een geheim? Dan kan je het mij toch wel toevertrouwen,
ik zal het waarlijk niet aan de groote klok hangen."
lf
„Hoe kom je op het dolle denkbeeld, dat
,,Dat ze op haar billen krijgt en geregeld, is geen dol
denkbeeld, in elk geval staat het vast, dat het zoo is en
ook staat vast, dat jij weet, wie haar geeft. Och ja, je
zal het zelf zijn!"
,,Dus dat was maar niet zoo maar, dat je dat zeide van
dat over de knie leggen?"
.,Wel zeker was dat zoo maar, als ik had geweten, dat
het zoo was, had ik het natuurlijk nooit gezegd, kennen
we elkaar niet voldoende, dat je iets anders van mij verwacht? Maar de manier, waarop jelui allebei op mijn onschuldige mop reageert, zegt zoo duidelijk mogelijk, dat die
mevrouw Emmy gewoon is, den stok of de hand op haar
bloote achterste to voelen !"
f?”
,,Op haar bloote
„Ja, natuurlijk op haar bloote. Ze krijgt misschien ook
wel eens op haar broek, maar als ze geregeld krijgt en
dat doet ze zeker, dan ligt het voor de hand, dat ze ook wel
op haar bloote zal krijgen."
.,Vindt je dat dan zoo zeker, dat je dwaze veronderstelling
juist is? Kan het dan niet, dat we een beetje gegeneerd
waren door je uitval?"
„Dat zou misschien kunnen bij zeker soort vrouwen, waartoe jelui geen van beiden behoort en dan nog niet ems
op die wijze en zeker niet tegenover iemand als ik voor
jelui ben. Praten we er niet meet over, als je het niet prettig
vindt, maar mijn veronderstelling was juist."
„Neen... maar... ik ben zoo verbaasd ...... "
,,Om mijn doorzicht? Och die is niet zoo groot voor
iemand van mijn ervaring. Zoo erg ongewoon is dat niet."
Dora wist nu niet wat ze doen of zeggen moest. Ze was
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juist zoo hevig verlangend om over die zaak te spreken met
iernand, die er iets van zeggen kon en haar een van het
vele verklaren, dat zij niet verklaren kon, maar ze mocht
toch niet spreken over hetgeen er tusschen haar en Emmy
gebeurde zonder Emmy's toestemrning. Eduard merkte ook
nu wel haar verwarring en leidde weer het gesprek in een
andere richting. waarna hij zoo gauw als het beleefdheidshalve doenlijk was, heenging.
Dadelijk daarop was Dora bij Emmy en zooals ze wel
verwacht had, was deze niet te bed gegaan omdat de hoofdpijn die voorgewend was, niet bestond. Wel had zij zich
ontkleed, omdat ze niet meer voor den dag had willen komeii
lien avond. Ze lag in pyama op de sofa, werkloos. Dadelijk
spraken zij over het geval, dat beiden bezighield, waarbij
Dora zorgvuldig verzweeg wat Eduard na Emmy's vertrek
had gezegd. Ze waren het eens, dat ze dwaas hadden gehandeld door niet dadelijk mee te schertsen. „Wat zou hij
denken?" vroeg Emmy zich of en zij vreesde, dat de oude
Neer hen beiden voor erg aanstellerige bekrompen, weinig
wereldwijze provinciale menschjes zou houden. Dora deed
maar, alsof zij die vrees deelde, maar zij ‘vist beter wat
Eduard dacht!
„ja, weet u tante, waarom ik zoo schrok? Het was omdat
hij juist zoo zonder het te weten den spijker op den kop
sloeg. lk dacht juist op datzelfde oogenblik woordelijk
wat hij zeide, ik dacht: daar zal ik wel, als hij weg is voor
op mijn billen krijgen. Het was of ik het Spaansche riet
al op mijn achterste voelde."
„Ik dacht ook, wanneer ik je er voor over mijn knie zou
nemen. Het trof al heel slecht, dat hij toen juist uit malligheld zei wat ons beiden ernst was. De goede man kon dat
natuurlijk niet weten, anders had hij liever zijn tong afge-
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beten. Enfin, niets aan te doen. Je pak moet je nog hebben.
Wit je graag, dat we dat tot morgen uitstellen?"
„Och peen, tante, als het u hetzelfde is, dan liever dadelijk.
Dan is het gegeven en anders lig ik vannacht over twee
dingen te piekeren: over wat geweest is en wat er nog
voor mij opzit."
„Zooals je wilt in pyama ben je er juist goad geschikt
voor. Geef het rietje maar."
Toen Emmy met de billen bloat over de knie gereed lag,
zat Dora nog enkele minuten peinzend met het riet in de
rechterhand en de linkerarm om Emmy's middel naar de
wachten billen te staren, aan iets anders denkende dan de
taak, die hij had te vervullen, al stond het in het nauwste
verband daarmee. Ze overwoog, of ze nog met Eduard
moest spreken en wat ze daarbij moest zeggen, maar kon
niet tot klaarheid komen op dit moeilijke punt. Maar op
eens herinnerde zij zich, dat Emmy's achterste niet wachten
kon totdat zij het lastige vraagstuk zou hebben opgelost.
Ze zuchtte even en liet toen het riet zijn werk doom Bij
het werktuigelijk verrichten van den arbeid. waarmee ze
zoo vertrouwd was. verzonk ze weer in gepeins en bleef ze
maar doorslaan, veel Langer dan ze het anders zou hebben
gedaan en dan zij zich had voorgenomen. Eerst door Emmy's
Lang onderdrukt gekreun en woelen werd zij opmerkzaam
op den buitengewonen toestand waarin zij de billen van
het vrouwtje had gebracht en hield ze plotseling op. „Ik
geloof, Emmy, dat je wat te veel hebt gehad. lk was een
beetje in gedachten. De schuld van Eduard of eigenlijk oak
weer niet. We kunnen er geen van drieen iets aan doen,
laten we er maar niet meer aan denken, hij is het zeif zeker
al lang vergeten. Ga nu maar slapen met je roode gatje
en wel t e ruste."
Emmv's gezonde slaap werd alleen maar even opgehouden
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door het gloeien van dat deel van haar lichaam, dat zij al
zoovele malen had voelen branden. Toen na een half uurtje
het ergste voorbij was, verloste de slaap haar juist van
verderen pijn, maar heel anders was het met Dora.
Zij wilde Eduard de vraag stellen, die zij toch weer
telk&ns bij zich voelde opkomen, of hetgeen zij deed, wed
heelenLaal goed was en hoe het toch kwam, dat zij zich
die vraag zoo dikwijils stelde.
Maar zij mocht er toch niet over spreken! Voor haar zelf
had ze er over heen kunnen stappen. Eduard was voor
haar niet iedereen, zij was overtuigd, van zijn toewijding,
zijn ernst en zijn vergevend begrip. Maar Emmy? En, als hij
verder vroeg, zou zij dan de and'eren er ook buiten kunnen
laten? Die man raadt zoo goed! Aan den anderen kant
was hij nu toch overtuigd, dat wat hij in scherts had gezegd,
met de waarheid overeenkwam. Zij had het op het laatst,
toen hij zelf voorstelde er maar niet meer over te spreken,
niet meer ontkend. Ook wel niet toegegeven, maar het
zwijgen was in dit geval toch zeker toestemmen. En wat
zou hij denken? Voor haar beteekende die vraag heel wat
anders dan voor Emmy even te voren. Wat zou het haar
kunnen schelen of Eduard had gemeend met wat stijve
burgerlijke opvattingen bij haar te doen te hebben! Die
indruk was wel weg te nemen en als die bleef, wat dan
nog? Ach peen, die man, aan, wiens oordeel zij zoo bizonder
veel waarde hechtte, zou op zijn overtuiging, dat zij Emmy
geregeld strafte, door redeneeren moeten en welken grond
zou hij voor dat geregeld over de knie leggen, vinden?
Den juisten toch zeker niet. Zou Eduard ook op die vraag
kunnen antwoorden,. wanneer hij maar eerst goed op de
hoogte werd gebracht?
Al die overwegingen hielden haar lang uit den slaap,
totdat zij zich voorhield, dat Eduard nu in elk geval het feit
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kende en er dus weinig te verklappen viel, maar dat zijn
oordeel alleen beter kon worden wanneer zij hem inlichtte.
Zij had zich immers niets te verwijten! Emmy evenmin.
Het eenige, dat een beetje genant voor haar was, wist hij
nu toch al en van wat Emmy haar had verteld, zou zij niets
meer behoeven te vertellen dan noodig en geoorloofd was.
Ze kon zich toch altijd beroepen op den plicht van zwijgen
in die delicate zaken! Met dat besluit sliiep ze in en werd
ze wakker. Ze ging zoo vroeg mogelijk naar den eenzamen
man. lang voordat er bezoek zou kunnen verwacht warden.
Daardoor moest hij in de eerste plaats begrijpen, dat zij
niet kwam om een bezoek te brengen, maar om over een
ernstige zaak te spreken en verder had zij geen tusschenkomst van een ander bezoek te vreez,en.
Eduard deed haar zelf open, hij had nog geen inwonend
dienstpersoneel en de dienstbode was nog niet gekome,n. Hij
gal geen blijk van verwondering.
Dora viel met de deur in huis.
„Eduard, we moeten spreken over dat van gisteravond."
Hij begreep dadelijk en deed geen moeite het te ontveinzen.
.,Beste meid, dat kan je doen en laten, net als je wil, ik
ik heb niet het minste recht. mij in jullk zaken te mengen."
„Je hebt er toch zoo'n vaste meening over."
„Die heb ik en die houd ik, maar daarmee heb je nkts
te maken."
„Doe niet zoo stroef tegen mij. je weet wel, dat ik heel
veel aan je meening hecht."
„En jij weet wel, dat al wat jou aangaat, mij heel erg
interesseert, maar als je met mij over iets praten wilt, moet
je epenhartig zijn en antlers is het je recht. er over te
zwijgen. 1k zal het je niets kwalijk nemen."
,,lk heb besloten heelemaal openhartig te zijn en je om
raad te vragen."
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„Als ik dien geven kan, beloof ik het al bij voorbaat. Zeg
nu eerst eens: wil je openhartig en als over een gewone zaak
spreken over het feit, dat je Emmy nu en dan het achterste rood slaat?"
„J
j
ja, dat wil ik probeeren, zooveel mogelijk."
Dan zal i k je de uitvoering van dat goede voornemen
gewakkelijk maken door een kleine formaliteit te laten voorafgaan."
,,Een formaliteit?"
„Ja, niets meer dan een formaliteit, maar die heel noodig
is, wil een dame als jij met een man over die dingen zoo
openhartig spreken, dat we iets aan het gesprek hebben."
Hij trail op haar toe, pakte haar beide polsen krachtig,
maar zonder haar pijn te doen en dwong haar te knielen.
,,Zeg, Eduard, wat scheelt je? Ben je gek geworden?"
Ze was angstig en verschrikt, maar niet zooals men meenen
zou. Zij was van niets zoo overtuigd, als van de goedheid
en het verstand van dien man. Toch dacht zij er niet aan,
deze behandeling le dulden en ze rukte met alle macht om
los te komen. Eduard liet haar dit even beproeven om haar
goed te doen inzien, dat hiervan geen sprake kon zijn.
Inderdaad deden haar hevige pogingen den man geen
oogenblik wankelen of blijkbare inspanning gebruiken om
haar in bedwang te houden. Ze werkte zwijgend en z,uchtend,
zwaar ademhalend nog eenige minuten, toen was ze volkomen uitgeput en staakte zij haar pogingen.
„VC/at ga je met mij doen?"
,,lk ga je een pak op je achterste geven."
,,Wat mankeert je? Denk je dat ik dat dulden zal? Het
zal niet gebeuren." Weer ging ze met de kracht van de
wanhoop aan het worstelen, maar nu had ze de verwachting
zelfs niet meer, te zullen slagen. Ze begreep dat het gebeuren ging en wilde zich nu ten minste in dit voor haar
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zoo vreemde en nieuwe geval waardig gedragen, vooral
tegenover dezen man wilde zij niet kleingeestig of kletzeerig
zijn. lets van nieuwsgierigheid was bij de I aatste vergeefsche
worsteling ook bij haar opgekomen. Hoe zou zij, die zoveel
slaag had gegeven, slaag verdragen? Ze Imocht ook niet dcen,
of wat zij anderen zoo dikwijls deed, lets verschrikkelijks
was en Eduard zou haar zeker niet doodslaan. Eduard bleef
zwijgend wachten. Ze gaf zich over.
.,lk kan niet tegen je op. Doe maar wat je wilt met mij,
maar zeg het niemand."
.,Dat spreekt van zelf. Kom nu maar hier." Hij liet dadelijk
een van haar polsen los en trok haar bij de andere mee
naar de sofa. Het ontging haar niet. hoe hij haar daarmee
een bewijs van vertrouwen gaf in haar woord. daar ze nu
best althans voor een oogenblik vrij had kunnen komen en
misschieri ontvluchten. Ze voelde ook, dat ze zich op dezzlfde
wijze tegen hem moest gedragen en dat tusschen hen goen
ordinair tegenspartelen moest zijn, nu ze eenmaal zich had
overgegeven. Ze liet zich dan ook behoorlijk over de knie
leggen. zijn kracht bewonderende, waarmee hij zoo'n forsch
gebouwde vrouw zonder eenige inspanning oppakte en in
de juiste houding bracht. Weer waardeerde zij zijn kieschheid, toen ze bemerkte, dat ze niet op haar bloote billen,
maar op haar broek werd geslagen. Overigens viel er met
die slagen niet to spotters, die deze ongeloofelijk sterke
hand op haar goed strakgetrokken broek deden neerkomen.
In heel korten tijd, een tijd veel korter dan dien zij voor een
pak op de billen en zeker op den broek berekende g, voelde
zij haar achterste onverdragelijk gloeien en zij worstelde
al met haar tranen, toen hij neerzette, zóó gauw na het begin
van de kastijding, dat zij vreesde, dat nu het pak voor de
bloot kwam en werktuigelijk maakte zij het gebaar, dat ze
anderen zoo dikwijls had doen maken en bracht zij haar

215
hand heschermend voor haar achterste. Hij begreep het
en antwoordde crop door te zeggen:
.,Neen, neen, het was maar een formaliteit. Nu kan je wel
opt nhartig spreken. Eerst moest het ijs even gebroken worden. Anders gaat dat niet tusschen een man en cen vrouw
van onzen stand. Steak nu maar van wal. Wil je eerst cen
kop thee? Help mij dan maar even met zetten. Hier heb
ik de noodige dingen."
Omdat Dora niets te zeggen wist, ging ze inderdaad thee
zetten; alsof er niets buitengewoons tusschen hen beiden
was gebeurd. Toen ze er later over nadacht, verwonderde
haar niets zoozeer als dat zij dit heeft kunnen doen. Ze
gaf Eduard zijn kop je, a Is bij een gewone visite en beiden
moesten or even bij glimlachen.
Toen stak Dora ook werkelijk van wal.
XXIII. STRENGE LIEFDE.
Ze deed het terwijl ze beiden op de sofa naast elkaar
zaten en hij even haar hoofd tot zich had getrokken en
haar gekust.
Het was niet voor het eerst dat dit tusschen hen beiden
geschiedde.
Kort na den dood van zijn echtgenoote had hij haar
reeds ten huwelijk gevraagd en had zij hem geantwoord,
dat zij niet trouwen wilde omdat haar zelfstandige aard
zich niet schikken kon in de afhankelijkheid, nadat zij tot
den middelbaren leeftijd bijna de leiding had gehad' in het
huis van haar vader en zij zich niet geschikt adhtte voor
het huwelijk, maar dat zij hem het meest van alle mannen
en eigenlijk als den eenigen van alle mannen genegen was.
Eduard had zijn aanzoek niet herhaald, maar de verhouding
tusschen beiden was toch altijd van teeren aard gebleven
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en vaak hadden ze elkander gekust en omhelsd. Verder
was het niet gekomen, hoewel deze man van de wereld
met menige andere vrouw dan zijn eigene den intiemsten
omgang had gehad. Daaronder stellig ook dames van eersten
stand, maar hij kende te zee' de provinciale degelijke opvattingen van de dames in de streek, waar ook hij was
geboren om jets van dien aard aan Dora te durven voorstellen. Voor het overige waren zij zoo vertrouwelijk met
elkander als denkbaar was.

Even liet ze nog het hoofd tegen zijn schouder rusten
en zeide ze: „Eduard, als ik ooit had kunnen droomen, een
pak voor den broek te krijgen — en nog wel van jou
Zoo dikwijls als ik een ander over mijn knie legde, heb ik
gedacht, van schaamte in den grond te zinken, als jij het
ooit zou hooren."
„Beste Dora, er valt niets te schamen. Vertel nu maar
gauw, of je gaat nog eens over mijn knie."
Ze vertelde, heelemaal op zijn discretie vertrouwend,
ook. wat anderen aanging, opdat hij van die anderen ook
niet erger zou raden dan de waarheid.
Tamelijk nauwkeurig hoorde Eduard al wat Emmy haar
had verteld over haar jeugd en haar billen-avonturen, want
Dora had met voile aandacht geluisterd en Eduard liet haar
vertellen zonder opmerking. Ook hij was vol aandacht, maar
lang niet zoo verbaasd, als Dora was geweest. Ze vertelde
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ook oprecht van hetgeen ze had vernomen van het eigenaardig huwelijksleven van Emmy en de rol, die zij zelf daarin
nu speelde, nu zij het vrouwtje gereed maakte en met succes
voor een beter gedeelte van het echtelijk leven. Ze aarzelde
te spreken over haar eigen gevoelens bij het afstraffen
van Emmy, hoe zij zich ook had voorgenomen, daarover
kloekweg te spreken, en vooral daarover om er Edualid's
thans vurig verlangde meening over te hooren. Er vlak
voor staande verschoof zij het moeilijk oogenblik en vroeg
hem eerst, hoe hij dacht over dat buitengewone Coeval, dat
Emmy bijna aanhoudend sedert haar prille jeugd dan bij
deze, dan bij gene over de knie moest en dikwijls ook
zichzelf sloeg. Hoe kan lets zoo ongewoons, iets zoo onmogelijks eigenlijk, zoo dikwijls aan dezelfde persoon overkomen?
„Zie eens hier, Dora, ik zal je vooruit zeggen, dat je van
mij niet veel uitstel over het wezen van de zaak zult krijgen,
van mij, evenmin als van i emand anders. Of er veel menschen zijn, die diep over dit deel van het menschelijk gemoed hebben nagedacht, weet ik niet, geschreven is er vooizoover ik weet, niet veel over. Wel zijn er tallooze boeken,
waarin verhalen voorkomen over allerlei kastijdingen en in
het bizonder kastijdingen op de billen, maar daarin is niets
te vinden over het zielkundige deel van de vraag. lk -durf
er niets met zekerheid over te zeggen, maar wel kan ik op
die eerste vraag, die je mij doet, antwoorden. 1k meen, dat
de oplossing eenvoudig deze is, dat wat jij heel bizonder
en buitengewoon noemt, niet zoo bizonder is. Er zijn heel,
heel veel menschen, geschikt om van anderen billekoek te
ontvangen en heel, heel veel menschen .geschikt om anderen
voor het achterste te geven en daarin bevrediging vinden.
Heel veel. Hoeveel, is onmogelijk te zeggen omdat er geen
onderzoek naar in te stellen is. Zij vooral, die tot een van
die categorieen of wel tot beide tegelijk behooren zouden
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ten sterkste ontkenpen, dat he: zoo was, maar het staat
vast, dat e:- zeer veel zijn, zoowel van de eerste, van de
twecde, als van beide. Het is nu maar de vraag, of deze
menschen elkander ontmoeten. Ook die ontmoetingen zijn
natuurlijk talrijk omdat immers die menschen zoo talrijk
zijn Het spreekt dus van zelf, dat in de meeste gevallen
die menschen elkaar in het leven voorbijloopen zonder
dat ze op andere wijze met elkander zijn omgegaan dan de
gewone, hoewel ze dagelijks in de gelegenheid zouden zijn
geweest, met elkaar te doen, \vat Emmy is gedaan. Maar
hoewel de meeste van die personen elkaar als zoodanig
dus nooit leeren kennen, blijven er nog genoeg gevallen over,
waarin dat wel gebeurt.
Het komt heel ste el voor tusschen mannen en vrouwen.
En ook dat een vrouw van een man, hetzij dan haar wettigen of niet-wettigen man, meestal haar niet weitigen, man
voor haar bitten krijgt, maar de betrokkenen hangen het
niet aan de groote klok."
„Het stelsel van Emmy's man was dus niet zoo gek?"
„Gek was het in geen geval."
„Maar je denkt toch, dat hij ook die taak van opvoedend
echtgenoot met pleizier vervulde."
„Daarin is niets bizonders. Een man vindt de goed gevulde borsten en dijen en kuiten van een jonge vrouw
mooi, zooals toch zeer natuurlijk is, waarom zou hij geen
mooi gevormdc stevige bitten kunnen waardeeren? Die
borsten en dijen noodigen tot streelen, de bitten noodigen
tot slaan, om goed den helderen klank uit te lokken en ze
te zien blozen. Ook voelen vele mannen zich gaarne heer
en meester van hun vrouw en voelt deze — ze kan er best
feministe van het eerste water bij zijn! — zich gaarne door
hem heheerscht. Geen volkomener beheersching dan over
de knie! Dat zal dan wet geslachtelijk zijn; alwat tusschen
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het lichaam van den man en het lichaam van de vrouw
gebeurt, is allicht geslachtelijk, maar wie zal het ultmaken?"
„Eduard, ik moet je nog lets vragen, dat je verwonderen
zal: kan je je voorstellen, dat een vrouw, een beschaafde
vrouw van middelbaren leeftijd een piepjong dienstmeisje,
om haar in het goede spoor te houden, op de billen geeft?"
„Of ik mij dat kan voorstellen? Wel ik kan mij wel erger
voorstellen...... sla jij Truitje soms voor haar achterste?"
„Ja, ik zal je dat straks wel vertellen, dan weet je hoe
dat zoo gekomen is, evenals met Emmy, heelemaal buiten
mijn toedoen. lk had mijn verhaal nog niet heelemaal geeindigd. Zeg maar eerst wat je er van denkt zonder de
personen in aanmerking te nemen."
„In het algemeen, zooals de verhouding tusschen dienstboden en haar meesteressen nu is, zou ik niet graag zien,
dat het mode wend, dat elke dame maar haar dienstbode
afranselde, maar daarop is geen de minste kans. lk zou
niet Bens willen, dat diit gebeurde, wanneer er dat groote
verschil in leeftijd en beschaving was, als hier. Maar ook
dan zou het niet kunnen gebeuren dan met de uitdrukkelijke
toestemming van haar ouders."
„Of de zwijgende toestemming van haar zelve."
„Ja, maar in dat geval heeft men de verhouding tusschen
oudere en jongere meisjes, die ook heel veel voorkomt onder
volwassen vrouwen van verschillenden leeftijd en waarbij
de Gene haast even graag geslagen wil worden als de andere
slaan wil.
„Er is hier nog lets bij, wat ik je niet heb verteld."
Dora deed nu getrouw verslag van wat er verdet gebeurd was na Emmy's komst in haar huis, maar zij hield
zich aan de feiten. Eduard kreeg wel te hooren wat zij
tedaan had, niet wat zij had ondervonden bij hetgeen zij
deed. Hij vroeg dan ook bij het elude, wat dit zijn meening
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kon veranderen. Ze bloosde toen diep en zeide, dat ze hem
nog wat zeggen en vragen moest.
„Zeg het dan en vraag het dan."
„Ik durf het niet."
„Kom dan maar even bij mij" en weer lag zij voor hem
op de knieen op den grond naast de sofa.
„Ga je mij weer slaan?"
„ja, maar nu zal ik je maar voor je bloote geven."
„Ik wil antlers wel spreken, het moet toch gebeuren."
„Ik vind toch beter, je eerst maar wat voor je billen te
geven, dan is het je gemakeklijker. Wil je zelf je broek at
doen of zal ik het doen?"
,,Dan zal ik het wel doen." KaIm en ernstig verrichtte
ze het werk. „Hoe wil je me hebben?"
„Gewoon over de knie maar weer. Buk je maar. Zoo."
Vreeselijk sloeg de hand over haar mooie breede machtige
billen en helder en luid kletste het in het rond. Dora voelde
dadelijk, dat haar achterste nog niet geheel was bekomen
van het pak op den broek en begreep ook, dat ze er nu
niet gemakkelijk zou afkomen, en dat zij, de strenge hooge
meesteres over zoo veel billen, geen genade of zachtheid
kon vragen, maar ze liet zich gaan en gaf zich over aan
haar lot, ook niet haar tranen inhoddende, toen die zich
aankondigden. Ze lag te schreien zonder dat een klacht of
een smeekbede zich daaronder mengde. Dora, de trotsche
meesteres, moest zich nu, ondanks alles aan Eduard onderwerpen. Eduard sloeg totdat hij uitsluitend op grand van
den toestand van de billen oordeelde, dat het genoeg was
en narn haar weer naast zich op de sofa, waar zij elkander
eerst omhelsden, waarna Dora, een beetje scheef liggend,
zooals zij Emmy zoo vaak had zien doen en dat ze vond,
dat een heel practische methode was voor menschen, wier
achterste te gevoelig was voor het verrichten van den ge-
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woven dienst, haar veieerden beul deelgenoot maakte van
haar vrees en haar twijfel. Ze kOn zich niet ontveinzen, dat
zij meer dan eens met welbehagen had geslagen op die
flinke veerkrachtige billen, die op haar schoot ter beschikking lagen. Zij vond er ook een innig genot in, zoo te
worden gevreesd en gehoorzaamd en tevens vereerd en
aangebeden. Ze biechtte, dat ze wel eens verheugd was
geweest, dat een van haar onderhoorigen reden had gegeven voor billekoek, ja, dat ze zich na een streng pak
wel eens had afgevraagd, of het eigenlijk niet wat minder
had behooren te zijn en ook minder zou zijn geweest, als
die billen minder forsch en sappig waren geweest......
Was dat niet antipathiek, niet ruw voor een vrouw?
Hij trachtte haar te zeggen wat hij te zeggen had op
een wijze, die haar zou overtuigen, dat hij niet alleen maar
sprak om haar gerust te stellen.
„Het was je opgedrongen, niet waar? Je hebt het nooit
gezocht en alleen geconstateerd wat je ondervond. Zelfs
heb je steeds jezelf gepijnigd met de vraag, of het goed
was wat je deed en wat zonder twijfel goed was. En...... als
je maar in plaats zwakkere menschen op je weg te ont.
moeten, sterker persoonlijkheden had ontmoet, zou je even
deemoedig de klappen op je billen hebben ontvangen, als
anderen die van je ontvangen en ...... "
„Zooals ik die straks zeif heb ontvangen."
„En die je bereid bent, ook voortaan te ontvangen —
met denzelfden dee-moed?"
„En van dezelfde lieve, strenge hand."
Ze kuste die hand in eerbied en overgave, zooals geen
van hen, die haar als meesteres erkenden, nog zoo aan
haar hadden gedaan en die hand bPhoefde haar nu niet
tot knielen te dwingen. Ze ging zeif op de knieen totdat
hij haar ophief en ze elkaar nog eens kusten.
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Wat niet wegnam, dat zij bij dat a pes haar achterste
nog heel goed voelde brander en heel goed begreep, dat
dit nog wel meer haar lot zou zijn, dat zij gaarne aanvaardde.
XXIV. FINALE.
Eenige maanden na deze groote gebeurtenis, ontving tante
Dora den volgenden brief van haar nichtje:
,Lieve tante,
Hoe dikwijls ik het al deed. moet ik toch nog weer
mijn hartelijken dank uitspreken voor de groote moeite.
die u met mij heht willen hebben om mij te hervormen
tot een geregeld zichzelf beheerschend mensch. lk hen nu
weer tang genoeg terug bij mijn man om u te kunnen
zeggen, dat het goed gaat.
Wel heb ik al weer eenige malen als van ouds gehad, met
het riet en met de hand op den broek en op de bloote, etn
flink ook. maar tang niet zoo vaak als vroeger en nu treft
het ook beter Joel. Den eersten keer toen ik met
bloote bitten en het hoofd naar het tapijt weer op den
eersten klap wachtte. was het mij toch vreemd te moede
en bijna moest ik tachen in weerwil van Kees' flinke slagen,
then hij na een vijftigtal te hebben gegeven, opmerkte, dat
mijn bitten niet gauwer rood werden en ik het pak niet
slechter verdroeg dan vroeger, wat hem verwonderde. „Ik
had gedacht. dat je het heelemaal zoudt zijn afgewend in al
dien tijd." Hij kon moeilijk vermoeden, hoe goed het was
onderhouden.
Op mijn bitten zal ik nog wet heel tang krijgen, maar dat
verhindert volstrekt geen huiselijk geluk. Integendeel, maar
ik weet wet, dat voor het eene echtpaar niet geldt wat voor
het andere geldt. lk vind het heerlijk!
Hoe gaat het met dien besten miinheer Eduard? Weet u wet.
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dat hij zoo onschuldig ons beiden een grooten schrik aanjoeg en wij ons toen zoo dwaas gedroegen? Hij zal het zelf
wel niet meer weten. lk zou hem gaarne weer dens Lien.
Wel groeten van Kees. die weet, dat ik u schrijf, al zou
ik niet willen, dat hij wist, wat.
Uw dankbare nicht en leerlinge, Emmy."
Toen Dora den brief had gelezen. dacht zij: „ja, wij
moesten maar eens gauw naar de jongelui heengaan." Met
„wij" hedoeldc zij Eduard en haarzelve. Immers sedert zij
weer alleen was met Truitje, waren de oude kenniss,ein
dagelijks bij elkaar gekomen. Een heele wending was in
haar !even gebracht door dat pak op de Killen, dat zij van
haar goeden vereerden vriend had moeten verduren. De
relatie met hem was intiem geworden.
Toen tante Dora naar Roterdam ging om Emmy met haar
than to bezoeken, was zij vergezeld van Eduard. Barden
wilden zij Emmy meedeelen. dat tante zich toch nog maar
had bedacht ten opzichte van mijnheer Eduard.
Then hij wilde aanschellen, trok hij aan de hel, die
maar niet wilde overgaan. Dora schoot toe.
,,Lzat inaar, hij gaat niet over. We zullen over een kwartiertje wel terugkomen. Eduard begreep er niets van. Dora
wel. Ze luisterde even goed met haar oor hijna tegen de deur
en lief Eduard then ook luisteren. Het was duidelijk! Beiden
hoorden ze wat Dora op dezen stoep zoo lang geleden had
gehoord en wat gebleven was, hoeveel er ook in dien tusschentijd was gebeurd: heel helder. luid en regelmatig:
.,Klits, klats, klits, klats, klits, klats
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