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ANDANTE RELIGIOSO.
„Vrouwenlist es menech tout,
Syn si jonc I syn si out."
Roman van Caret ende Elegast.

EERSTE HOOFDSTUK.

Hoe mr. Alexander Wierincx aan den Boom te Batavia aankwam,
en hoe hij op het kantoor van Mr. Karel Hendrik
Buys werd ontvangen,
Mr. Alexander Wierinex was een jong advocaat, die juist
uit Holland aankwam, en door een paar Maleische matrozen
in eene kleine prauw naar den Boom te Batavia werd overgezet. Mr. Alexander Wierincx was dus een b a a r, die zijne
eerste schreden in de Nederlandsch-Indische wereld ging afleggen. Kennis van de kolonie, van de Europeesche of van de
inlandsche maatschappij, van de Maleische taal, van alles in
den woord, wat een baar zoo onberekenbaar goede diensten
doen kan bij zijne aankomst uit het vaderland op den veel
bevoorrechten bodem van Java, ontbrak hem geheel en al. Hij
bevindt zich dan ook zeer weinig op zijn gemak. Het kleine
bankje aan de voorplecht is wel door eene soort van linnen
tentje voor de zonnestralen beveiligd, maar toch is het er
buitengewoon warm, en onze jonge advocaat is ijverig in de
weer zich met zijn zakdoek eenige koelte in het gelaat te
waaien. Hij draagt een veel te zwierigen en veel te kleinen
stroohoed; zijn zwart lakensch jasje is veel te zwaar voor het
klimaat, alleen zijne witte brook schijnt eene geringe concessie
aan de zeden des lands. Over zijn schouder hangt aan een
breeden riem eene verschoten, maar welgevulde reistaseh; een
rotting en een zwart zi_jden regenscherm rusten tegen zijne
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knie. Hij ziet er buitengemeen Europeeseh en groen uit; vooral
zijne hooggele katoenen handsehoenen volmaken zijn baarsch
voorkomen.
De beide roeiers heffen hunne riemen op, en doen de prauw
bij den Boom aandrijven. Weinige minuten later staat Mr.
Alexander Wierinex op den vasten bodem van Batavia. De
Nederlandsehe tolbeambte nadert sehielijk, en vraagt of er ook
pistolen, ge-weren en kruit in zijn bagage zijn aan to geven.
Alexander antwoordt verbaasd, dat hij onder in zijn koffer
een kleine revolver heeft gepakt. De koffer moet geopend
worden, de pistool wordt onderzoeht, deftig teruggegeven en
met een voornamen hoofdknik verzoekt de tolbeambte den
jongen reiziger zijn weg to gaan. Maar dat was juist do
kwestie. Alexander bedenkt zich een oogenblik, keert naar
den tolbeambte terug en vraagt, zijn hoed afnemend:
„lVIag ik u even lastig vallen? Ik moet naar het kantoor
van de heeren Buys & Andermans. Welken weg moet ik
inslaan ?"
„Neem een rijtuig! — Ali!"
Eon jonge Maleier, met een vuilrooden hoofddoek en een
s i r i h-pruim tusschen de tanden springt ijlings to voorschijn,
en leidt den verschrikten Alexander naar een oud, stoffig,
open rijtuig met een dommelenden Maleisehen koetsier en
twee allerzonderlingste, kleine, magere paarden. In een oogwenk heeft hij Alexander in 't rijtuig doen plaats nemen,
twee koelies brengen de koffers van den jongen advocaat, en
wachten met ne6rgeslagen blikken op eene belooning. Alexander verkeert eenigszins in verlegenheid, zoekt haastig wat klein
zilvergeld, en roept tot den koetsier :
„Naar 't kantoor van de heeren Buys & Andermans !"
„Sama toewan Buys, sayah toewan!" 1).
Alexander hoopt, dat alles in orde zal komen. Hij staart
nieuwsgierig en bedeesd in 't rond. De felle zonneschijn en
') „Naar den heer Buys, ja wel, meneer !"
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de hoog opdwarrelende stofwolken beletten hem het tafereel,
't Welk zich aan beide zijden van 't rijtuig voordoet, naar
eiseh waar te nemen. Hij ziet enkele Maleisehe koelies, onder
zware lasten gebukt, langzaam in het zand vooruitstreven,
reusachtige tropisehe boomon met vreemd gekronkelde takken
en dicht donkergroen loof op een breed grasveld, eindelijk
eene soort van poort en een groot gebouw in zeventiendeeenwschen, oud-Nederlandschen stijl, met torentjes en eene
wijzerplaat, het stadhuis van Oud-Batavia. Verder, eenige
straten met vervallen, vervelooze huizen, eene menigte kleine
tilburies met kleine paarden en geheel in 't wit gedoste
heeren, en plotseling houdt zijn rijtuig stil. Men is bij het
kantoor der heeren advocaten Buys & Andermans.
Alexander gevoelt eene liehte hartklopping, en geeft den
koetsier met gebaren te kennen, dat hij waehten moot. Deze
spreekt een stroom klankrijke Maleisehe woorden nit, die den
jonkman nog meer in verwarring brengen, en eenige minuten
sprakeloos in den brandenden zonnegloed doen stilstaan. Een
oude Chinees met een witte kabaai en een langen staart
leant tegen den deurpost, en ziet den vreemdeling uitvorschend aan.
„Is meneer Buys op 't kantoor ?" — vraagt Alexander haastig,
77 Toewan Buys ?" — herhaalt de Chinees, knikt met een
flauwen glimlach, en kijkt aehter zich, alsof hij den jonkman
noodigen Wilde in to gaan. Alexander treedt het huis binnen,
loopt een gang door, en bevindt zich voor een wijd geopend
vertrek, waarin twee schrijftafels met papieren en twee heeren
in 't wit allereerst zijne aandacht vragen. Een der heeren ziet
op, Alexander nadert beleefd buigend, en vraagt of hij de eer
heeft den heer Buys to zien. De heer in 't wit antwoordt
ontkennend, en wijst op de andere sehrijftafel. Alexander treedt
schoorvoetend nader. De tweede heer staat langzaam op.
't Is een -welgemaakt man van middelbare jaren. Hij heeft
een vrij blozend gelaat, "sleehts zeer weinig geel getint door
de tropisehe zon, met diepe rimpels en heldere, doordringende
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lichtblauwe oogen. Alexander bloost, en hapert, terwiji hij
fluisterend zijne vraag herhaalt, of hem de eer te beurt valt
den heer Buys te spreken.
„Ja, meneer ! Je bent waarschijnlijk de jonge Wierincx, met
de Thetis juist aangekomen?"
Alexander buigt.
„'n Goede reis gehad, meneer ? Vijf en negentig dagen is
nog al wel. Ook ziek geweest aan boord ?"
„Soms wat zeeziek, maar dat ging spoedig over, nadat we
het Kanaal hadden verlaten. Ik verheug mij zeer u te ontmoeten, want u kan wel begrijpen, dat ik zeer verlangend
was u te zien. Mijn voogd Van Eynsbergen heeft mij een
brief voor u meègegeven, en mij verzekerd, dat het een groot
voorrecht was aan uwe zijde mijne loopbaan als advocaat te
beginnen !"
„Zoo meneer ! dat zullen wij later zien ! Heb-je den brief
bij je ?"
Alexander bloost wederom, en opent zijne reistasch met
veel overijling, zoodat het eenige minuten duurt, voordat hij zijne
portefeuille en daarin den begeerden brief gevonden heeft. De
heer Buys neemt hem oplettend waar, zonder eenige verandering in zijne gelaatstrekken. Daarna leest hij den brief met
hetzelfde flegma, vouwt hem dacht, en ziet zijn jongen bezoeker eenige oogenblikken rustig aan.
„Ik heb nog eenige brieven van vrienden aan u !" — merkt
Alexander op, die zich eene houding geven wil, daar de
schrandere oogen van zijn aanstaanden patroon hem onwillekeurig in verwarring brengen. — „Mijn voogd heeft vele betrekkingen in Holland, en dacht het goed, dat ik van verschillende zijden bij u werd aanbevolen !"
„Aanbevelingen zijn goed, maar kennis van zaken en vaardigheid zijn nog beter. Heb-je al gepraktizeerd ?"
„Nog niet, meneer ! Ik had juist mijne studien voltooid,
toen ik Amersfoort verliet, om hieiheen te vertrekken. Maar
dadelijk had ilk het vaste voornemen naar Indie te gaan, en
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daarom volgde ik den raad van mijn voogd, om na mijne
promotie onmiddellijk naar Indie te reizen. Mijne middelen
lieten mij niet toe, om den titel 'van Nederlandsch-Indisch
ambtenaar der eerste kiasse te winnen. Daarom vroeg men
u eene plaats voor mij op uw kantoor, en na uw gunstig
antwoord heb ik mij onverwijld ingescheept. Ik ben recht
verlangend zoo spoedig mogelijk aan den arbeid te gaan !"
„Zoo ! Nu, zooveel haast behoef je niet te maken. Ken je
Maleisch."
„Niet veel, meneer ! Bi
j de omslachtige rechtsgeleerde studiên
had ik den tijd niet. . . ."
„Dat is dan je eerste werk her. Ga vooreerst een paar
weken in een goed logement. Ik zal je een adres geven. Je
zult voorloopig op mijn kantoor werkzaam zijn tegen een
salaris van tweehonderd gulden 's maands, gelijk je weet. . . .
Andermans !"
De andere heer in 't wit, die tot nog toe onafgebroken in
de studie van eenige folio schrifturen was verdiept geweest,
stond langzaam op. Alexander, die al een paar keeren naar
hem had omgezien, stond evenzoo op. De heer Andermans
was een lang, mager man, met een geelbruin gelaat en kleine,
flikkerende oogen. Hij zag den jonkman een oogenblik aan,
en beantwoordde zijne buiging met een stijf knikje.
„Wierincx uit Amersfoort" — ging de heer Buys voort —
„juist met de Thetis aangekomen. We kunnen hem nog wel wat
missen, 116 ? Hij moet eerst nog wat meer Maleisch studeeren !"
Alexander buigt verschillende malen, en verheugt zich zeer in
de tegenwoordigheid van Mr. Cornelis Andermans te mogen zijn.
„Zoo" — antwoordt deze — „ken je nog geen Maleisch?
Dan maar flunk aan het werk. Vind je 't niet warm, 116 ?"
„Zeer warm, meneer Andermans !"
Mr. Karel Hendrik Buys is opgestaan met een briefje in
de hand, 't welk hij onder dezen dialoog heeft voltooid.
„Ziedaar een brief voor den hotelhouder. Je neemt het
Marine-hotel, dat zeer goed is ingericht. Heb je rijtuig?"
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Alexander antwoordt toestemmend. De heer Buys ziet naar
den ingang der zaal en roept luide :
77 Sidin !"
Een Maleisch bediende met een lange, tot op de voeten
vallende, donkerroode kabaai en hoofddoek springt van achter
den deurpost to voorschijn. Er volgt een kort bevel in het
Maleisch, waarvan Alexander niets begrijpt. De heer Buys
verklaart hem, dat de bediende alles aan den koetsier van
't huurrijtuig zal uitleggen, en geeft hem vluchtig de hand.
Zijn voorbeeld wordt door den heer Andermans op volkomen
dezelfde wijze in acht genomen. Alexander volgt den bediende
met de donkerroode kabaai. Zoo spoedig hij het vertrek verlaten
heeft, zien de beide heeren elkander een oogenblik uitvorschend
aan. Mr. Buys glimlacht geheimzinnig, en Mr. Andermans buigt
even geheimzinnig glimlachend het hoofd.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Hoe Mr. Alexander Wierincx langs Molenvliet naar het Marinehotel reed, en wat er alzoo door hem werd gemijmerd bij
zijne aankomst to dier plaatse.
In snellen draf word Alexander nu opnieuw door de stoffige
straten van Oud-Batavia gevoerd. Hij kon zichzelven geone
rekensehap geven van zijne aandoeningen en gedachten. Met
een half verbaasd, half teleurgesteld gelaat zag hij uit naar
de geheel vreemde -vvereld, Welke in die oogenblikken aan
zijne beide zijden voorbijvloog.
Eerst waren het oude woningen met nieuwe opschriften,
zij aan zij gebouwd, geheel Europeesch, maar met verwaarloozing van alles, wat er eenige sierlijkheid of netheid aan
zoude kunnen bijzetten. Daarop rolde het rijtuig over eene
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houten brug, en kwam men alras op een breeden, stofrijken
weg, ter linkerzijde door een beweegloozen stroom bruin
water begrensd. Ter reehterzijde ving eene tango reeks van
lage houten woningen aan. Aan de deuren was somtijds een
hoogrood aanplakbiljet met groote, zwarte Chineesche karakters
bevestigd. Uitstallingen van snuisterijen of vruchten werden
hier en daar opgemerkt in de geopende vakken, die voor
vensters dienden. Chineesche kinderen, met witte kabaaien,
speelden in den vollen, drukkenden zonnegloed.
Doch weldra zwierf Alexanders oog naar de linkerzijde, naar
den overkant van de rivier, waar allengs dichte bosschen van
tropisch geboomte zich om de verspreide Europeesche huizingen
kwamen sadmpakken. Toen zag hij voor 't eerst dien veelgeprezen kokospalm, waarmee hij weleer in zijne rooskleurige
droomen over Java gewoon was eene groote menigte, deels
zonderling dichterlijke, deels overdreven phantastische, denkbeelden in verband to brengen. Lange, slanke stammen zag
hij daar, stout aan den vlekkeloos azuren hemel naar boven
strevend, met een waaier van dofgroen gebladerte aan den top.,
maar beweegloos of ze van bordpapier geknipt, of met een
vaardig penseel tegen den achtergrond der blauwe lucht geschilderd waren. En daarbij tallooze andere boomsoorten, grillig
en scherp van omtrek als de palmen, maar van geheel verschillend karakter, met breede takken en donker loof, of laag
aan den grond met reusachtige, groene bladeren zonder stam.
Telkens word zijne aandacht afgetrokken door allerlei rijtuigen, die hem voorbijsnelden of te gemoet kwamen. Dan eens
ontdekte hij or een corpulent Chinees in met bruingelen stroohoed, dan eens een zwierig en veelkleurig gedosten Arabier,
dan weder een geheel Europeesch gekleed hoer met een compleet wit of liehtgeel kostuum. Langs den weg of op het lage
dijkje aan de zijde der rivier liepen voortdurend koelies met
den geheelen voorraad van snuisterijen en manufacturen, welke
een Chineesch marskramer luid ratelend bij de Europeesche
huizingen to koop bood. Want weldra was de reeks der
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Chineesche woningen verdwenen, en ving ter rechterzijde van
den weg eene bijna onafgebroken opeenvolging van grootere
of kleinere villa's aan, die bijna alle op schilderachtige wijze
door weelderige Oostersche boomgroepen werden omringd.
Alexander vestigde zijn oog schier gedachteloos op de nieuwe
en vreemde tafereelen, die hem than van alle zijden omgaven.
Hij deed vergeefsche pogingen om alles oplettend te beschouwen, het rijtuig snelde te spoedig weg, om een enkel voorwerp met aandacht waar te nemen. Hij gevoelde zich onaangenaam gestemd, en durfde zich niet bekennen, dat de koele
ontvangst ten kantore Buys & Andermans er de hoofdoorzaak
van was. Hij poogde zelfs een geregeld nadenken te vermijden,
daar hij voor de uitkomst zijner overwegingen terugschrikte,
en begon van nieuws de voorwerpen in 't ronde met zorg
op te nemen. 't Eerst viel zijn oog op den rug en 't hoofd
van zijn koetsier, een zwaarlijvig Maleier, met een lang paarskleurig baadje, een bruinen hoofddoek en een schildvormig
hoofddeksel, zwart en goud gelakt. Vervolgens zag hij ter
zijde. van 't rijtuig eene bejaarde Maleische matrone, met een
bruine pajong boven 't ongedekte hoofd, in den flikkerenden
zonneschijn wandelen, maar, schoon beide figuren voor, hem
nog den volledigen gloed der nieuwheid bezaten, wist hij niet,
waarom hij ontevreden den blik afwendde, het hoofd vooroverboog, en de oogen sloot.
Plotseling kraakte er kiezelgrind onder de raderen, nog een
oogenblik, en het rijtuig stond stil. Alexander opende de oogen
en zag een fraai wit gepleisterd gebouw, van een ruime
veranda voorzien. Twee Maleische bedienden lagen daar in de
schaduw. Een van hen stond langzaam op, keek eerst eene
poos bedaard naar 't rijtuig, en wisselde Coen even kalm
eenige woorden met den koetsier. Daarop trad hij naar
Alexander, die reeds lang was uitgestegen, en besluiteloos in
den zonnegloed op het grind bleef wachten, wenkte hem me6
te gain en opende eene deur. Alexander volgde hem door de
veranda, en beyond zich weldra in eene koele, met manner
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bevloerde binnenzaal, die naar eene ruime achtergaanderij
geleidde, waar eene groote, voor een veertigtal zitplaatsen
gedekte tafel gereed stond. Op 't zelfde oogenblik trad hem
een corpulent heertje in compleet wit pak te gemoet.
„Goeden morgen, meneer Wierincx !" — klonk het hem
luide tegen. — „Welkom te Batavia. 'n Goede reis gehad, he ?"
Alexander mompelde verbaasd eenige woorden, terwijl hij
het schrijven van Mr. Karel Hendrik Buys aan hem overhandigde, en met een verlegen gezicht zijne gele handschoenen
uittrok, daar hij zich buitengewoon verhit gevoelde.
„Voor meneer Buys uitgekomen, 11.6 ? 1k wist, dat u komen
zou. Meneer had me gewaarschuwd. U wil zeker dadelijk naar
uwe kamer, om u wat lekker te maken, hó ?"
En reeds trad het kleine manneke hem voor, de achtergaanderij uit, naar de bijgebouwen, waar zich de logeerkamers
der gasten uit het Marine-Hotel bevonden. Er werd eene deur
geopend door den Maleischen knecht, die steeds op geringen
afstand volgde.
„Deze kamer heb ik voor u bestemd" — sprak de heer in
't wit — „ze is zeer luchtig; als ze u niet bevalt, kan u eene
andere krijgen. 1k heb uwe koffers binnen doen brengen.
Kassi api!"
Dat laatste woord was tot den bediende, die onmiddellijk
een brandend touw, 't Welk hij in gereedheid hield, aan zijn
meester overreikte. Deftig stak deze zijn sigaar op, keek
daarna den nog altijd vrij verlegen om zich heen zienden
Alexander glimlachend aan, en vervolgde
„Om een uur wordt er gedèjeuneerd en om halfzeven gedineerd. De bediende heet Padang — u heeft nog een paar
uren den tijd, om u lekker te maken."
En daarop vertrok hij hoofdknikkende, terwijl Alexander
schoorvoetend de kamer binnentrad. 't Was een zeer eenvoudig vertrek. Vier witte muren, een vloer van roode steenen
met matten bedekt, eene sofa van matwerk, een ijzeren ledikant met witte gazen gordijnen, eene tafel, stoelen, spiegel,
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twee schilderijen, grove lithographien, den slag van QuatreBras en den slag bij Waterloo voorstellende, vormden op
dezelfde wijze dat onaanzienlijk geheel, als in iedere landelijke
herberg van Nederland m u t a t is - mut a n d i s kon aangetroffen worden. Alexander vond zijne koffers in een hoek van
't vertrek bijeengeplaatst ; hij liep daarop eene pons besluiteloos heen en weer, en gevoelde zich eindelijk zoo buitengewoon warm, dat hij zich zuchtend op de sofa neêrwierp.
Waarom trekken zich zijne lippen zoo pijnlijk saam ? Waarom
buigt hij het hoofd zoo moedeloos voorover ?
't Zou niet moeielijk te raden geweest zijn, voor wie maar
even in de geschiedenis van zijn leven ware ingewijd, aan
Wien slechts eene oppervlakkige kennis van zijn karakter
vergund ware. Die geschiedenis is in weinige trekken sadm
to vatten.
Mr. Alexander Wierincx was nit een deftig, schoon echt
burgerlijk Amersfoortsch geslacht gesproten. Zijn Vader stond
.aan 't hoofd van eene belangrijke handelsonderneming, was
ruim met middelen gezegend, en had zijn eenigen zoon eene
p eer kostbare opvoeding gegeven. Van de vroegste tijden had
Alexander een uitmuntenden aanleg geopenbaard. In vlugheid
,en kennis streefde hij alras de meeste zijner makkers voorbij.
_Zijne moeder had hem voorbeeldeloos lief, verzorgde en verwende het eenig veelbelovend knaapje, en kweekte in zijn
.gemoed eene kiem van overmoedig zelfvertrouwen, die dikwerf dreigde eene milde bron van laakbaren trots te zullen
worden. Ter andere zijde had Alexander de liefde zijner moeder
met onbegrensde genegenheid aangenomen, en met den billijken hoogmoed van den triumfeerenden knaap haar alle eereteekenen aangeboden, die hij zich door vlijt en inspanning
verworven had.
Zoo ging het ook aan de academie. In den aanvang had
Alexander te worstelen met het koele indifferentisme zijner
medestudenten. Men zette daar de ovatien van den huiselijken
kring niet voort, en vond hem minstens hoogst aanmatigend.
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Maar Alexander had eerie bnuitputtelijk vroolijke luim en
daarenboven veel geld te zijner beschikking, zoodat hij spoedig den onwil zijner makkers overwonnen had, en welhaast
eene aanzienlijke plaats in de studentenmaatschappij bekleedde.
En vannieuws blonk hij uit door vlugheid, vernuft en phantasie vannieuws wist hij de aandacht zijner omgeving op
zich te vestigen vannieuws werd hij de eerste onder zijne
gelijken, zooals hij het reeds in de knapenwereld geweest was.
In het derde jaar zijner academische loopbaan trof Alexander
een zware slag. Zijn vader overleed op 't on ver wachtst, en
in plaats van vermogen na te laten, vond men zijn zaken in
de zonderlingste verwarring. In 't eind bleek het, dat alle
hoop op eenig nagelaten fortuin ijdel was, dat mevrouw
Wierincx en haar zoon op niets mochten hopen dan op een
karig jaargeld uit de ruine der firma Wierincx & C. gored.
Maar beiden waren te fier, om over dezen uitslag zich in
't minst bekommerd te toonen beiden besloten oogenblikkelijk het gemeenschappelijk bed zoo rustig mogelijk to dragon.
Toen Alexander in de academiestad terugkwam, trok hij zich
volkomen nit zijne vroegere kringen terug, daar hij nu, tot
de hoogste zuinigheid beperkt, zich geene enkele uitgaaf van
weelde meer mocht veroorloven. Zijne toevlucht was eerie
dubbel ernstige studie der rechtswetenschappen, die hem eerlang zoo boeide, dat hij somtijds heele dagen achtereen zich
opsloot, en het bestaan eener buitenwereld zoude vergeten
hebben, hadde niet de een of ander zijner vroegere vrienden
hem met geweld in 't -woelige studentenleven teruggebracht.
En nog behield Alexander zijn invloed, maar ditmaal alleen
op wetenschappelijk gebied. Zijne spoedig op elkander volgende, met allen mister volbrachte examens deden den roep
zijner echt wetenschappelijke kennis gedurig stijgen. De achting zijner hoogleeraren, eerie schitterende promote, een alom
geprezen proefschrift, stelden hem aan 't hoofd van de uitmuntendste jongelieden zijner academie.
Van al die glorie bracht Alexander aan zijne moeder met
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haastige maar weemoedige vreugde bericht. Vroeger in de
dagen van rijkdom en weelde hadden beiden van een schitterende toekomst gedroomd. Hij zoude tot de hoogste posten
in den Staat verheven worden, en zij zoude roem en luister
met hem deelen. Thans wachtte den armen advocaat een
geheel ander lot. Hij begreep, dat het zijn levensdoel geworden was, zijne moeder uit de noodlottige vernedering der
armoede op te heffen, hij gevoelde er zich toe in staat, hij
Wilde er geheel zijn geest en al zijne jonge kracht aan wijden. Door zich als advocaat in Amersfoort te vestigen, zou
hij wellicht dat doel in 't geheel niet bereiken.
Daarom zon hij op andere middelen, en langzaam rijpte
bij hem het plan om zijn geluk in Indie te beproeven. Zijn
voogd, de heer Van Eynsbergen, een invloedrijk Utrechtsch
rechtsgeleerde, juichte dit denkbeeld met warmte toe, en
beloofde door aanbeveling en ondersteuning zijn welslagen te
Batavia te zullen verzekeren. Er kwam nu een harde strijd
tusschen Alexander en zijne moeder. Mevrouw Wierincx vond
het bepaald onnoodig, dat Alexander naar de Oost zou gaan
hij was knap genoeg, om in Nederland fortuin te maken.
Maar Alexander bleef volharden, en moist in 't eind zoo overredend van zijn toekomst in Indie te spreken,. dat de arme
moeder toestemde, omdat ze vreesde anders het geluk van
haar veelgeliefde te zullen verhinderen. Hun afscheid was
hartverscheurend. Alexander be yond zich reeds Brie dagen aan
boord en nog altijd boog hij het hoofd onder dat snerpende,
onbeschrijfelijke smartgevoel, 't Welk zulke eene scheiding bij
weeke, diepgevoelige naturen pleegt achter te laten.
Aan boord van de Thetis vond Alexander weinig afleiding.
Het aantal passagiers was gering : een paar Indische officieren, die van hun tweejarig verlof terugkeerden, een jong
predikant, die met zijne echtgenoote naar zijne eerste standplaats in den Indischen Archipel vertrok, en een zekere Jonkheer Van Spranckhuyzen, die even als Alexander zijn geluk
op Java zou gaan beproeven, vormden het heele personeel.
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De verveling der zeereis, het platte, kleurlooze sc,heepsleven
bracht de beide jongelieden tot elkander, en weldra vormde
zich tusschen beiden die geringe graad van vriendschap, we11e
gelijke leeftijd en gelijke lotsbestemming gewoonlijk tot stand
brengen. Voor het overige bestond or tusschen hen zeer weinig sympathie. Van Spranckhuyzen was een uiterst voorzichtig, zwijgend aristocraat, die Alexanders guile confidentien met
kalmte opving, en soms een enkel woord op zeer onverschilligen toon in 't midden bracht, om zijn lotgenoot tot ruimere
mededeelingen aan to moedigen. Twijfelachtig mocht het blijven of Van Spranckhuyzen die tactiek uit rijpe ervaring of
uit volkomen lusteloosheid putte. Zijne ingezonken, half gesloten oogen en vermoeide trekken gaven ruimsehoots to
kennen, dat hij niet oningewijd was gebleven in de geheimen
der Nederlandsche jeunesse d o r d e, en zoo hij zich soms
verledigde eenige persoonlijke bijzonderheden aangaande zijn
verleden ten beste to geven, dan waren het in den regel verhalen nit Parijs, Baden of Den Haag, waarin zijn geluk aan
de groene tafel of zijne galante avonturen eene ruime plaats
besloegen. 't Bleek Alexander ten slotte, dat zijn reisgezel
door eene of andere reden volkomen geruineerd was, en dat
het dozen even als hem zelven to doen was, om in Indict een
glansrijk herstel van fortuin to zoeken.
Weldra kwam ook Alexanders oude aard weer boven. Zijne
vroolijke luim sleepte hem eerlang mode tot het doen van
lange vertellingen uit zijne academische lotgevallen, en weldra
had hij in den kleinen kring van de Thetis, zoo men Van
Spranckhuyzen uitzonderde, hetzelfde overwicht gewonnen,
't welk hij tot nog toe in engere of ruimere kringen met
zoo groote gemakkelijkheid had uitgeoefend. Weldra was ieder
in meerdere of mindere mate met zijne vooruitzichten bekend
geworden, en vooral Van Spranckhuyzen had nauwkeurig
kennis genomen van de namen der invloedrijke personen,
voor welke Alexander aanbevelingsbrieven gekregen had door
de trouwe hulp zijns voogds.
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En thans, terwijl we hem in zijn vertrek van 't Marinehotel gaan terugvinden, zal het ons Been raadsel meer zijn,
waarom hij zoo moedeloos zijn hoofd op de borst deed zinken,
waarom hij diep zuchtend de oogen sloot, als Wilde hij de
hem omringende wereld geheel uit zijne gedachten bannen.
Hij had zich groote dingen beloofd van de talrijke aanbevelingen, door zijn voogd reeds vooraf naar Batavia gezonden
hij had zich eene zeer hartelijke ontvangst bij den heer Buys,
den ouden vertrouwden vriend zijns voogds, voorgesteld
hij kon het denkbeeld niet van zich weren, dat die eerste
ontmoeting een noodlottig voorteeken inhield.
Een geritsel deed hem plotseling opzien. De deur werd zeer
zacht geopend, het bruine gelaat van Padang vertoonde zich
in de opening.
„M a kan t o e w an !" („Eten, meneer 1") herhaalde deze op
onverschilligen toon, Coen Alexander hem verbaasd aanzag.
Een blik op zijn uurwerk overtuigde den jongen advocaat, dat
het uur voor het d O j e u n e r geslagen was.

DERDE HOOFDSTUK.
Hoe Alexander zijn eerste d6jeuner in het Marine-hotel gebruikte,
en met wie hij daar aan tafel zat.
Toen Alexander voor de tweede reis de achtergaanderij
binnentrad, vond hij eene groote menigte gasten aan tafel
gezeten. Wel was er hier en daar eene plaats open gebleven,
maar allengs kwamen er nog meer gasten, die spoedig alle
lakunen gevuld hadden. Alexander zag zich een zetel aangewezen tusschen eene zwierig gekleede jonge dame en een
oudachtig heer met een bruin geroosterd gelaat, geel zijden
jas, Witte pantalon en wit vest. Zoo was, met kleine varian-
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ten, het geheele heerenpersoneel gekostumeerd. Alexander
alleen droeg nog zijn zwart lakensch jasje. Behalve zijnebuurvrouw merkte hij alleen vier zeer corpulente dames aan
't hooger einde der tafel op, die alien met zeer lage japonnen„
zeer roode gelaatskleur en huitenge-woon zwart hair prijkten.
Verdere waarneming wend hem belet door Padang, die hem
een grooten sehotel met droog gekookte rijst aanbood. Wel
had Alexander reeds aan boord van de Thetis zekere notitiên
omtrent de Indische rijsttafel verzameld, maar het ontbrak
hem toch geheel en al aan een juist begrip dezer kapitale
levensquestie. Dit bleek hem aanstonds, toen hij sehoorvoetend
zich van een kleinen voorraad rijst bediend had, en, toevallig
zijn blik op een tegenover hem hangenden spiegel werpend,
de dame naast hem ondeugend zag glimlachen. Hij koesterde
cone buitengewone vrees voor eene belachelijke houding, en
gevoelde, dat hij zeer onhandig begon te blozen. Aandachtig
lette hij nu op, wat de oudachtige hoer met het bruine wezen
doen zoude, en besloot hem zooveel en zoo ongedwongen
mogelijk te volgon. Toen men dozen een sehotel met kerry
en kippenboutjes aanbood, lette hij op, dat de man maar een
paar lepels kerry over zijne rijst goot en volgde hem oogenblikkelijk. Dus ging het met alles — totdat Alexander zijn
bord met velerlei toespijzen zoo vol geladen had, dat hij zich
nog erger verlegen gevoelde dan bij den aanvang.
Een paar malen had hij reeds den blik op zijne buurvrouw
gerieht, en haar wat oplettender waargenomen. 't Was nogeen jong meisje, ongeveer twintig jaren oud. Levendige oogen,
vrij scherpe trekken, een aangename glimlach, een vlekkeloos
blanke hals, een zeer laag uitgesneden balkleed vormden een
eer bevallig dan mooi geheel. Van tijd tot tijd richtte zij het
woord tot een klein, dik hoer, met een kalen schedel aan
hare linkerzijde, welken ze „Papa" noemde, en die haar steeds
met onverstaanbare monosyllaben antwoordde. Ze bediend&
zich met veel vlugheid van de menigvuldige toespijzen der
rijsttafel, at zeer veel en zeer snel, en sprak voortdurend.
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Van hare zijde had ze Alexander reeds grondig bestudeerd, en
den volbloed baar met zeker leedvermaak in ongemeene verlegenheid gezien. Voor 't overige had ze vrede met zijn voorkomen. Zijn frissche blos, levendige bruine oogen en krullend
zwart hair, zijne fijne trekken en rijzige houding, pleitten
met voldoende kracht in zijn voordeel.
Juist bracht Padang een grooten, ronden bak, met verschillende afdeelingen, waarin sambal-samb al van allerlei soort.
Alexander maakte eene afwijzende beweging met de hand,
schoon zijn buurman met het bruine gelaat van 't een en ander
lets had genomen. Op 't zelfde oogenblik voelde hij zich licht
op den arm tikken, en vernam hij de stem der jonge dame
,,Neen, meneer ! dat mag u niet weigeren ! Dat hoort bij
de rijst. Heeft u meer Indische rijst gegeten ?"
Alexander vermant zich, en antwoordt zonder haperen, maar
eenigszins fluisterend, dat hij er niet het minste denkbeeld
Tan heeft.
„Dan zal ik u wel eens op den weg helpen" — vervolgt
ze — „Padang! kassi-sambal-sambal sama toewan!
(Breng de toespijzen aan meneer !) En nu moet u nog wat
van dat roode nemen, dat is dólicieus — en van die boontjes,
gekookte peteh, zeer Indisch, maar zeer lekker !"
Alexander gehoorzaamt, en dankt zijne voorkomende buurvrouw zoo beleefd mogelijk.
„Ik kan wel merken, dat u pas in Batavia is aangekomen !" —
gaat ze weer voort. — „Met de mail gereisd, meneer ?"
„Met een zeilschip, de Thetis !"
„Ja, dan kan u ook niet veel van Indie weten. Met de
mail komt men in Galle en Singapore, en wordt men zoo
langzamerhand aan het Indische leven gewend. Wat mij
betreft, ik vind het bijzonder flauw, om iemand, die pas aankomt, een koopje to geven, en daarom help ik de baren altijd."
„Verplicht, juffrouw Aan boord hebben een paar Indische
officieren mij enkele inlichtingen gegeven maar ik merk, dat
ik er de helft al van vergeten ben."
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„We zullen u er wel doorhelpen ! Komt u als ambtenaar
uit, meneer .... ?"
„Wierincx, advocaat !" — vulde Alexander aan, die duidelijk
zag, dat zijne nieuwe kennis van nieuwsgierigheid brandde,
om zijn naam te weten.
De jonge dame wendde zich oogenblikkelijk tot den kleinen
heer, welken zij papa noemde, en zeide :
„ Papa, mag ik u meneer Wierincx, advocaat, voorstellen. . . .
van daag met de Thetis gearriveerd !"
De kleine heer met den kalen schedel boog even het hoofd,
en stak een lepel vol rijst in den mond. Ook Alexander boog
zoo goed hij konde, en vroeg in stilte bij zichzelven naar den
naam van het tweetal.
„Wij zijn ook nog maar een paar weken te Batavia" —
vervolgde de dame, die zag, dat haar vader steeds ijverig
bleef dôjeuneeren. — „Wij komen van Samarang, waar papa
een grooten toko had. Papa komt een paar maanden voor
zaken hier. Ik ben maar meègekomen, om den man wat
gezelschap te houden, want we kennen hier haast niemand."
Daar ze zich intusschen opnieuw van rijst moest voorzien,
zweeg ze een oogenblik, waardoor Alexander in de gelegenheid gesteld werd zijn welgevuld bord aan te spreken, dat
altijd nog onaangeroerd voor hem stond. Enkele der jongere
gasten hadden intusschen nieuwsgierig naar hem gekeken, en
zoo gevoel het, dat hij met neérgeslagen oogen en onder de
drukkende bewustheid, dat veler blikken op hem gevestigd
waren, zijn d6jeuner aanving. Hij wist zich nog geene volkomen rekenschap te geven van zijne gewaarwordingen. Hij
vond iets in het gesprek der jonge dame, 't welk hem hinderde, zonder dat hij in staat was te bepalen, waarom het
hem onaangenaam was. Ze sprak levendig en vlug, met eene
welluidende stem, glimlachte gedurig alleraangenaamst, en liet
daarbij . twee rijen mooie witte tanden zien.
Alexander had na het drukkend gevoel van teleurstelling,
't welk hem nog kwelde, eene bepaalde behoefte aan vrienIV.
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delijke toespraak, en nu scheen de voorkomendheid zijner
buurvrouw hem eer te hinderen dan welkom te zijn. Zij zelve
had zich ditmaal tot een tegenover haar zittend jongmensch
van een doodsbleek uiterlijk gewend, die met eene diepe
basstem eenige beleefde antwoorden prevelde. Zooveel Alexander kon opmerken, werd er aan tafel weinig gesproken.
Aan 't hooger Bind, waar de vier corpulente dames zaten,
heerschte een doodsch stilzwijgen. Aileen klonken daar soms
de luide bevelen van een ontzagwekkend, buitengewoon gezet
heer, wiens hagelwit pak zeer zichtbaar tegen zijn koffiekleurig
gelaat afstak. Zonder twijfel was hij de chef dier dames, maar
daar hij meestal Maleisch sprak, verstond Alexander niets van
't geen er gezegd werd.
Intusschen had onze jonge advocaat een aanval op zijn_
zorgwekkend bord met rijst beproefd, en het onder duizenderlei gedachten geledigd. Thans eerst viel het hem te binnen,
dat het zijne taak zou worden zich op de Maleische taal toe
te leggen, en voor 't eerst ontwaakte wederom een klein deel
dier energie, welke hij altijd bezeten had, doch dien morgen
door den drang der omstandigheden wat al te spoedig had
laten vallen. Daar zijne buurvrouw het bleeke jongmensch
met de basstem n9g altijd bezighield met een lang verhaal
over de Samarangsche amusementen, voltooide hij zijn d6jeuner
zonder verdere stoornis. Juist had hij het plan gevormd haar
over het aanleeren van het Maleisch te raadplegen, toen zij
hem op het onverwachts vroeg:
„Meneer Wierincx, gebruikt u geen vruchten ?"
Inderdaad had men eenige, Alexander nog volkomen onbekende, vruchten op den disch geplaatst, en ieder had zich van
't een en ander voorzien.
„Neem een stuk van die pompelmoes" — ging ze voort —
„die mag u gerust gebruiken! Laat ik u eens bedienen —
vruchten geven altijd aanleiding, om met baren te lachen !"
En handig brak ze eene rozenroode schijf uit de fraaie,
vrucht los, en legde die met eene vlugge beweging op Alexan-
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ders bord. Vervolgens lichtte zij er hem van in, hoe hij het
bittere vliesje van 't saprijke vleesch der pompelmoes moest
scheiden, en vroeg ze hem nieuwsgierig, hoe hem de nieuw e
vrucht beviel. Hadde Alexander zijns ondanks niet wat verstoord geweest over zijne eigene bedremmelde houding, en
zijne buurvrouw niet een weinig benijd om hare meerdere
kennis en ervaring van het Indische leven, dan zou hij wellicht eenige ruimere sympathie voor haar hebben opgevat, en
vergeten hebben, dat hare voorkomendheid onwillekeurig de
gedachte aan vrijpostigheid bij hem opwekte.
„Vergun me" -- begon Alexander op zijn beurt — „u schijnt
over ons nieuwelingen bijzonder gunstig te denken !"
„Natuurlijk, meneer Wierincx ! ik ben zelve min of meer
eene nieuwelinge. Ik ben pas een jaar uit Europa terug, ik
heb mijne opvoeding te Brussel genoten op een greot dameskostschool. In 't eerst scheen Samarang mij zeer eentonig -en ik weet niet waarom, maar ik begon het Indische leven
zeer onaangenaam to vinden. Ik herkende zelfs mijn oude
baboe niet meer, kasian !"
Gedurende dit antwoord had de spreekster zich achterover
in haar stoel geworpen, en druk met haar eleganten waaier
gewuifd. Haar vader had Alexander even van ter zijde aangezien, en een sigaar opgestoken, daarna had hij luide gegeeuwd, en zijne oogen gesloten.
„Is het gemakkelijk Maleisch to leeren spreken?"
vroeg
Alexander weer.
„U zal het in twee maanden spreken, als u goed oplet.
Blijft u eenigen tijd in 't Marine-hotel ?"
„Ik weet het nog niet zeker, want ik moet hierover nog
met vrienden raadplegen. Batavia is mij volkomen onbe-kend !"
Het luid geeuwen van den ouden heer met den kalen schedel
deed zich andermaal hooren. Zijn stoel met luid geraas over
den marmeren vloer achteruitschuivende, stond hij, zich langzaam uitrekkende, op.
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riep hij plotseling, zijne dochter op den schouder
„Jane !"
tikkend.
De jonge dame stond schielijk op. Alexander volgde, en
eer hij nog hare vluchtige buiging beantwoord had, was de
Samarangsche tokohouder en zijne dochter uit de achtergaanderij verdwenen.

VIERDE HOOFDSTUK.
Alexander ontvangt bezoek, en woont eene geimproviseerde soir6e bij.
't Was zes uren geworden.
Alexander had eene siesta gehouden op raad van den
hotelhouder. Daarna had hij zijne koffers geopend, en er een
gloednieuwe witte pantalon en dito vest uit te voorschijn
gebracht. Hij had een lichtgrijs zomerjasje van dunne stof
gekozen, en zorgvuldig toilet gemaakt. De drukkende hitte
ving aan hem eenigszins te hinderen. Dat de buitengewone
bedrijvigheid, waarmee hij zijne kamer op en neer liep, en de
ijver, waarmee hij den inhoud zijner koffers rangschikte, daar
niet weinig toe bijdroegen, scheen hem niet in te vallen. Eonsklaps knielt hij neder bij zijne koffers. Met ernstig gelaat
grijpt hij een portret, en beschouwt het lang met onuitsprekelijke liefde.
Het was het portret zijner moeder.
De photograaf had Mevrouw Wierincx in een gelukkig
oogenblik getroffen. De donkere, sprekende oogen en het grij.
zende hair schonken haar gelaat iets weemoedig belang.
wekkends, iets treffend teeders, 't welk ieder vreemde zou
bewogen hebben, 't welk nu den uitverkoren zoon langzaam
het hoofd deed buigen, terwijl een stille traan zijn oog ontvloeide. Voor haar hell te leven, haar wederom te verheffen
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tot den vorigen staat van rijkdom, dat was immers het doel
van zijn streven — mocht hij reeds moedeloos worden bij den
eersten tred op de moeielijke, door hem zelven gekozen baan?
Waarom ook had hij zich zulk eene overdreven voorstelling
van de vriendschap en de belangstelling zijner toekomstige
chefs gevormd? Waarom ook moest men bij zijne komst te
Batavia gereed staan, om hem in to halen en te vieren, gelijk weleer in den vriendencirkel of in den heiligen, huiselijken kring? Met een blos hief hij het hoofd op, en de tranen
wegwisschend, die hem de wangen bevochtigden, legde hij het
portret eerbiedig voor zich op tafel.
Zachtjes werd op dit oogenblik de deur geopend, Padang
trad eenige schreden voorwaarts, en wees op een anderen
Maleier, die eerie z-warte brieventaseh aan een breeden riem
over den schouder droeg, op den drempel bleef staan, en zich
diep voor Alexander boog.
„S oer a t, t o e w- a n !" (Een brief, meneer !)
Te gelijk gaf de bediende Alexander een brief, waarop het
welbekende handschrift zijner moeder prijkte. In vliegende
haast wierp hij Padang eenige guldens- toe, die zeer langzaam met den postbode afrekende, en eindelijk het overtollige
geld onder een vloed van woorden den ingespannen lezende
aanbood. Daar hij niet opkeek en doorlas, legde de bediende
het geld plechtig op tafel, en sloop stil weg bij het sluiten
van de deur maakte de sluwe Maleier eene zeer kluchtige
geste met zijn linkerhand, en laehte hij zeer minzaam tegen
de zonnezeilen van de achtergaanderij.
Alexander had intusschen den brief zijner moeder verslonden. Vier foliopagina's vol liefde en troost nit het innig minnend moederharte gevloeid, waren al to spoedig gelezen. En
op nieuw ving hij bij den beginne aan, terwijl een zucht van
aandoening en blijdschap zijner borst ontsnapte. De brief was
zeker niet vlekkeloos gesteld, maar ieder woord ademde zooveel zorg, zooveel liefderijke genegenheid, zooveel angstigen
kommer over 't lot van den veelgeliefde, dat deze zelf zich
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niet verzadigen konde in het zoet genot van lezen en herlezen zonder Bind :
„Als je dozen ontvangt, ben je, hoop ik, al in goeden
welstand to Batavia aangekomen. Wat heb ik gevreesd en
gezucht, om u, beste jongen ! als het hier stormde en
woei in Amersfoort, wat heb ik in alle kranten gezocht, om
to vinden of de Thetis ook gepraaid was ! Schrijf mij Loch
alles uitvoerig en omstandig, zoo spoedig je aangekomen
bent. Ik ben met mijne gedachten voortdurend bij u, hoe
zul je het wel maken in die nieuwe, vreemde stad, waar
niemand voor je zorgt, niemand u ke pt, of op prijs stelt ?
Ware ik maar met je meegegaan, om je op to beuren,
als je teleurgesteld wordt, want je zult stuiten op velerlei
zelfzucht en liefdelooze veroordeeling . • ."
Terwijl Alexander doze laatste woorden met weemoed herlas,
word er deftig op echt Nederlandsche wijze aan zijne deur
getikt. Haastig den brief verbergend, deed hij met zwakke
stem eon „binnen" hooren. Oogenblikkelijk daarop verscheen
eon keurig net gekleed jongmensch, met half gesloten oogen,
eon buitenge-woon deftigen glimlach en vlekkeloos witte tanden.
„Gelukkig, dat ik je eindelijk vind" begon hij — „ik heb
al to vergeefs aan 't Hotel der Nederlanden en aan 't Javahotel naar je gevraagd!"
„De hoer Buys heeft mij dit hotel aangewezen, en daar ik
niets beters to doen had, dan zijne aanwijzing to volgen, zoo
tref je mij hier. Waar ben jij, Van Spranckhuyzen ?"
De jonkheer Van Spranckhuyzen wierp langzaam stroohoed
en rotting op de tafel, vlijde zich op de sofa en antwoordde
geeuwend:
„Voor de eerste dagen kom ik ook hier. Zoodra ik mijn
vriend Ruytenburg heb uitgevonden, ga ik misschien bij hem
logeeren! Saprist wat is het hier afsehuwelijk warm !"
Van Spranckhuyzen sprak zeer zacht en zeer afgemeten.
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't Scheen dat hij zich aanstonds aan de Indische zeden had
willen aansluiten ; hij droeg een geheel wit kostuum, en
staafde alleen door zekeren zwier in halsboord en das, dat
hij de tradition der Europeesche fashion nog niet geheel
had afgez woren. De trekken van zijn gelaat vormden geen
onaangenaam geheel, sleehts zweefde er eene uitdrukking over
van sluwheid en hooghartigheid, die terugstootend zou kunnen werken op al wie zich een weinig in gelaatskennis geoefend had. Onmiddellijk na zijne laatste woorden stond hij
weder op, en, Alexander wenkend, vervolgde hij :
„Laat ons naar de voorgaanderij verhuizen. 't Is kwart na
zessen, om half zeven wordt er voor het diner gebeld, en
hier is 't niet uit te houden !"
Alexander volgde werktuiglijk. Zijne gedachten toefden nog
hij zijne moeder ; hij lette weinig op wat zijn reisgenoot tot
hem sprak. In de voorgaanderij troffen zij ongeveer hetzelfde
personeel, 't welk Alexander dien voormiddag aan tafel had
leeren kennen.
„ 'n Rare troep ! Ken je die lui al" — vroeg Van Spranek-.
huyzen, Alexander aanstootend, die op de marmeren steenen
der voorgaanderij tuurde.
„Van middag heb ik ze meest alien gezien," — antwoordde
deze — „maar ik ken er niemand van. Die dame daar ginds
en die heer met dien kalen schedel hebben mij aangesproken,
ik heb hun mijn naam gezegd, maar 'den hunnen niet vernomen. De oude hoer is lets te Samarang, meen ik."
„0, zoo ! dan is het die Slijkers uit Samarang, die al een
paar maal bankroet heeft gemaakt. Hij is volstrekt niet gezien !"
„Hoe weet je dat ?"
77 Wel, ik heb met den jongen Brandelaar, een kennis van
Ruytenburg, hier zoo even een oogenblik gesproken. Ik wacht
hem aanstonds. Hij heeft mij verhaald, dat je hier waart, en
reeds 't een en ander van je gesprek met de beminnelijke
Jane meégedeeld."
„Je hebt je tijd wel besteed !"
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Van Spranckhuyzen haalde even de schouders op, nam een
sigaar uit een eleganten koker en riep :
„Kassi-apil"
„Spreek je al Maleisch ?" vroeg Alexander verwonderd,
toen hij bemerkte, dat een knecht met een tali- a p i (vuurtouw) kwam aandragen en dat Van Spranckhuyzen er zich
van bediende, of hij het jaren gewoon was.
„En hoe heeft men je op 't kantoor Buys & Andermans
ontvangen ?" — ging de jonkheer voort, zonder op Alexanders
vraag te letten.
„De heeren waren druk aan den arbeid, en hadden niet
veel tijd. Men heeft mij geraden veel werk van 't Maleisch
te maken, en mij een brief voor 't Marine-hotel meègegeven."
„En was dat alles ?"
,,De heer Buys gaf mij nog enkele goede -wenken ; de heer
Andermans zeide iets dergelijks. Ik wacht hier op nadere
aanwijzing. Ik verlang aan 't werk te gaan !"
Van Spranckhuyzen knipte geheimzinnig met de oogen ;
Alexander boog het hoofd. Hoe dikwijls had hij in zijne vertrouwelijke gesprekken aan boord der Thetis met hoog gespannen verwachting van zijne aanstaande ontmoeting met
den vriend zijns voogds gewaagd ; welke illusiên had hij zich
niet van het schrijven gevormd, dat hij den heer Buys zou
aanbieden Hij begreep dat Van Spranckhuyzen zijne teleurstelling oogenblikkelijk had kunnen bemerken, en ook dit
kwelde hem wederom in de hoogste mate.
„Daar komt Brandelaar !" — riep nu Van Spranckhuyzen,
Alexander zachtjes met zich meètroonend naar een jonkman
in Indisch kostuum, die juist uit een rijtuig stapte, en de
voorgaanderij binnenkwam.
Alexander werd deftig voorgesteld, en herkende zijn overbuurman van het d6jeuner met het doodsbleeke gelaat en de
diepe basstem. Doze laatste sprak weinig en zonder eenig
nutteloos woord to bezigen. Men handelde voornamelijk over
Spranckhuyzens vriend, die naar Buitenzorg was vertrokken,
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en over de aanwezige gasten. Alexander vroeg naar de nemen
van sommige. Toen de vier corpulente dames en de heer
met het koffiekleurig gelaat een oogenblik op de schommelstoelen der veranda kwamen plaats nemen, zeide Brandelaar
„Een schatrijke landeigenaar nit Buitenzorg! Jaarlijks een
oogst van drie ton waarde !"
„Zijn naam?" — vroeg Van Spranckhuyzen.
„Bokkerman!" — antwoordde Brandelaar.
Een luid schellen brak de gesprekken eensklaps af. De
maaltijd was gereed. Statig en langzaam bewoog de stoet der
hotelgasten zich over den marmeren vloer der binnengaanderij.
Alexander had zijne onaangename stemming nog niet verloren.
In stilte maakte hij eene vergelijking tusschen Van Spranckhuyzen en zich zelven. Nooit had deze aan boord van zijne
goecle vooruitzichten gesproken, en aanstonds reeds had hij
zich op onbeschrijfelijke wijze kennissen weten to verschaffen,
aanstonds gevoelde de wereldwijze jonkheer zich op zijn
gemak, ter-wijl hij zelf, die zoo vast overtuigd was van zijn
welslagen in de onderneming, waarvoor hij zich zoovele opofferingen getroost had, een onbestemd gevoel van teleurstelling en onvoldaanheid met zich meklroeg, dat telkens op de
pijnigendste wijze toenam.
Alexander vond aan tafel zijne oude plaats terug, ter
rechterzijde van mejuffrouw Slijkers, die buitengewoon groot
toilet gemaakt had, een nog lager uitgesneden balkleed en
een krans van vuurroode camelia's in 't zwarte hair droeg.
Het diner was eene middelmatige navolging van een slechten
Europeeschen maaltijd in een hotel van den tweeden rang; er
werden vele bevelen in 't Maleisch me6gedeeld, die Alexander
poogde to verstaan, en meest ieder sprak half fluisterend met,
zijn buurman.
„Van avond bijzonder warm !" — lispelde Jane Slijkers,,
ijverig Naar waaier bewegende.
Alexander boog vrij verstrooid, en meende to bemerken, dat
ze hem met zekere buitengewone belangstelling gadesloeg.
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„Ik hoop, dat papa maar weer spoedig naar Samarang
terugkeert" — vervolgde zij „'t is hier nog al vrij eentonig.
's Avonds wat toeren of een partijtje maken is al ons amusement. Dan hebben we in Samarang ten minste nog eenige
recepties, waar gedanst wordt. Houdt u van dansen, meneer
Wierincx ?"
„In den winter, ja, juffrouw !"
„Hier is geen winter ! En toch gaat het zeer goed. U zal
het ook wel spoedig meOdoen !"
„Ik ken hier niemand !"
„U
toch zeker wel brieven nit Holland meègebracht,
als
en als
u eens bij eene familie gepresenteerd is, dan kent u
ze spoedig alle !"
Jane Slijkers sprak zeer zacht en bijna vertrouwelijk. Alexander oordeelde haar nog even vrijpostig als aan 't dOjeuner,
maar vond er toch een gering genoegen in, om zich met
iemand op intiemen voet to kunnen onderhouden. Toevallig
opziende naar zijne overburen, bemerkte hij nu dat Brandelaar
en Van Spranckhuyzen naast den rijken grondbezitter Bokkerman hadden plaats genomen, en dat een vrij levendig gesprek
tusschen deze drie heeren gevoerd werd — de vier corpulente
dames vergenoegden zich soms zeer goedaardig en dole to
lachen.
„Wie is dat vreemde jongmensch met zijne halfgesloten
oogen en zijn elegant voorkomen ?" — vroeg Jane weder, na
een oogenblik pauze in 't gesprek.
„IVIijn reisgenoot Jonkheer van Spranckhuyzen !" — antwoordde
Alexander.
„Ik zal den jongen Brandelaar zeggen, dat hij hem aan
papa presenteere, dan kunt ge beiden na het diner met ons
de koffie gebruiken, en van avond in onze apartementen een
partijtje maken !"
Oogenblikkelijk boog zich de jonge dame naar haar vader,
*en fluisterde hem iets in 't oor. De Samarangsche tokohouder
zag even op, knipte met de oogen, en verzwolg eene groote
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snede ananas. Ook ditmaal werd Alexander zeer vriendelijk
ingelicht, hoe hij zich van de versehillende vruchten moest
bedienen, en tegen 't eind van den maaltijd betrapte hij zich
op eene langzaam sterker wordende begeerte, om zijner buurvrouw al zijne bekommeringen en teleurstellingen te openbaren.
De koffie werd in de voorgaanderij gebruikt. Brandelaar
kwam Van Spranckhuyzen voorstellen, en de drie heeren namen
in de onmiddellijke nabijheid der familie Slijkers plaats. Vooraf
hadden de beide eersten de vier dames Bokkerman naar een
paar gereed staande rijtuigen gebracht, zeer diep gebogen voor
den chef, en malkadr zeer geheimzinnig het een en ander in
't oor gefluisterd.
Jane begon aanstonds met Van Spranckhuyzen een druk
gesprek, Brandelaar ving een enkel woord van den tokohouder
op, en Alexander keek droomend uit naar buiten. Daar viol
voor hem een nieuw en alleszins boeiend tafereel waar to
nemen. Een buitengewoon holder maanlicht verzilverde den
geheelen omtrek. Het dichte tropische groen ter zijde van het
hotel werd or voor een deel schitterend door verlicht. Langs
Molenvliet reden voortdurend talrijke equipages. De hoog
opvlammende bamboesfakkels der bedienden achter het rijtuig
spreidden een phantastischen, vuurrooden gloed in 't rondo. Een
concert van duizenden krekels vervulde de lucht met een
zacht, eentonig gedruisch, somtijds plotseling overstemd door
den schellen kreet van een inlandschen koopman in volksversnaperingen, of door den galmenden roep van den Chineeschen
ijshandelaar. 't Word Alexander zonderling to moede. Hij gevoelde, dat hem nog het orgaan ontbrak, om die nieuwe,
belangwekkende wereld to verstaan, en onwillekeurig sloop
een bitter heimwee in zijn hart naar de oude, welke hij nauw
verlaten had. Maar aanstonds begreep hij ook, dat hij zich
voor alle weekhartigheid moest wachten, hij dacht aan Van
Spranckhuyzen en diens behendige manieren, en zuchtend een
sigaar uitzoekende, riep hij vrij luide:
„Kassi api!"

28

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

Niemand had er op gelet, en daarom zag niemand ook hoe
zenuwachtig haastig hij het vuurtouw van den knecht aannam,
en hoe bijzonder voorspoedig hij in 't ontstoken van die sigaar
was. Rondziende bemerkte hij, dat het gezelschap opgestaan
en nog vermeerderd was met den heer, die aan tafel ter zijner
rechterzijde gezeten had. Hij vernam later, dat doze uit Bangka
kwam, en tot herstel van gezondheid naar Europa zou vertrekken, dat hij Tinman Todding heette, en controleur was bij
de mijnwerken. Alexander was intusschen ook opgestaan. De
oude heer Slijkers kwam glimlachend naar hem toe, en vroeg :
„Lust 'n partijtje to maken, he ?"
Onmiddellijk daarop keerde hij Alexander den rug toe, be
woog zich voorwaarts en alras be yond zich het gezelschap in
eon der beste vertrekken, Welke in 't Marine-hotel aan gasten
worden afgestaan. Een drietal lampen was reeds ontstoken,
en eene tafel dicht bij de geopende deur geschoven.
„S ap ada?" — klonk het nu luid en krijschend uit den
mond van den kaalschedeligen tokohouder. Aanstonds snelden
twee bedienden met lange roode baadjes aan, om de bevelen
van hunnen, nu vrij wat beweeglijker rondstappenden en voornamer handelenden meester • op to vangen. Er werden schommelstoelen gebracht, de lampen werden opgedraaid, en weldra
zat men deels bij den ingang van 't vertrek, deels in de
kleine voorgaanderij, die langs de logeervertrekken loopt. De
gastheer deed minoman (verschillende dranken) aanbieden.
Van Spranckhuyzen zette zich naast Jane, en dronk op haar
bevel Hollandsch bier. Brandelaar, de controleur en de gastheer dronken arak met water, en verhaalden elkaar met gedempte stem de c h r o n i q u e s c a n d a leus e van Batavia.
Alexander zat wederom alleen en verviel in zijne vorige
droomerij.
't Duurde niet lang, of de heeren stonden op. Er word om
kaarten gevraagd. Slijkers zette zich voor de tafel, schudde
de kaarten, en zag Brandelaar aan. Brandelaar knikte, ging
zitten en -w enkte den controleur. Doze zag Alexander aan, die
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verlegen naar den voor hem staanden jongen i ) met de wijnmand staarde, daar men hem in 't Maleisch reeds allerlei
ververschingen had aangeboden, en 't hem nog niet gelukt
was zijn verlangen naar een glas wijn te kennen te geven.
De controleur wendde zich oogenblikkelijk met een licht
schouderophalen tot Spranckhuyzen, die zijn gesprek met Jane
eindigde, en haastig naar de speeltafel spoedde. Nu eindigde
ook de verlegenheid van Alexander. Jane stond op, naderde
hem en vroeg met de welluidendste stem der wereld of hij
niets gebruiken wilde. Daarop plaatste zij zich naast hem, en
zonder te letten op de heeren, die spoedig in het spel verdiept waren, scheen ze zich er nu toe te zetten met hem een
vertrouwelijk gesprek aan te vangen.
„'n Bijzonder aangenaam mensch die jonkheer van Spranckhuyzen !" — hief ze aan. — „Overal is hij geweest in Europa.
Wij hebben zeer prettig over Brussel gesproken !"
Eigenlijk had Jane alleen gesproken. Van Spranckhuyzen
had beleefd glimlachend gez wegen.
„En ik regretteer Brussel nog van tijd tot tijd" — vervolgde zij — „vooral hier te Batavia, waar ik bij niemand
kom, omdat papa niet van uitgaan houdt. Maar ik mag niet
klagen van daag !"
Jane Slijkers zag Alexander wederom zeer beminnelijk
lachend aan. Ze wiegde zich zachtjes op den schommelstoel
heen en we6r, en liet het hoofd achteloos tegen de leuning
rusten. En wederom begon Alexander er toe over te hellen,
haar het een of ander van zijne bezwaren mede te deelen,
maar nog overwon hij zijne onvoorzichtige neiging tot vertrou-welijkheid. Intusschen had hij vrij onhandig gezwegen,
en alleen de uitroepingen der spelenden hadden de stilte verbroken.
,,En hoe heeft u zich aan boord der Thetis geamuseerd?"-vroeg zij weder.
1) Gelijke term voor bediende.
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„We hadden eene zeer aangename refs. Onder de passagiers heerschte de beste toon. Het weer was meestal zeer
gunstig, we hebben ons geen oogenblik verveeld. 1k had veel
boeken, maar verlangde toch met hart en ziel hier aan te
komen !"
„En nu is u zeer teleurgesteld !"
„Dat zou onbillijk zijn. 1k kom pas aan, en vond ten
minste hier in 't hotel de allervriendelijkste ontvangst."
Jane lachte, zachtjes hoofdschuddend.
„Neen, meneer Wierincx ! kom er maar voor uit, u is niet
tevreden. Dat spreekt van zelf, u heeft nog eene menigte
Hollandsche ideeen, die moeten eerst weggeredeneerd. Laat
mij u eens een lesje geven !"
„Verplicht, maar ik verzeker u, dat ik niet beter kon ontvangen zijn, dan door u en door meneer uw vader. Ik gevoel
mij geheel op mij n gemak."
„Europeesche beleefdheid ! Mocht ik er maar de helft van
gelooven !"
Een zacht tikje met den waaier op den arm was bestemd
den jongen, knappen advocaat voor zijne overdrijving te tuchtigen, terwijl een zacht vleiende blik hem voor zijne voorkomendheid beloonde.
Op dit oogenblik wendde Van Spranckhuyzen zich om, en
vroeg Alexander of hij zijn geluk niet eens beproeven wilde.
Ons tweetal stond spoedig op, en begaf zich in 't vertrek
naar de speeltafel. 't Bleek, dat de heeren zich met een eenvoudig Ocarte hadden vergenoegd. Slijkers had een stapel
zilvergeld vOOr zich liggen. Tinman Todding vouwde eenig
bankpapier sadm. Brandelaar hield zich zeer druk met een
glas arak en water bezig. Van Spranckhuyzen streek met
zijne fijne, witte vingeren door zijn eenigszins verward kapsel.
Zoodra Alexander zich in hunne nabijheid vertoonde, ving het
spel weder aan. Jane plaatste zich achter den steel haars vaders.
Eerst speelde men eenige oogenblikken zonder een woord to
spreken, daarna hoorde men een enkelen speelterm, eindelijk
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volgde de eene uitroep den andere. Alexander werd dringend
uitgenoodigd eene kaart te nemen, een stoel werd aangeschoven, en weldra was ook hij in de kansen van het spel
verzonken.

VIJFDE HOOFDSTUK.
Ochtendvermakelijkheden van eene aanzienlijke dame. Alexander
dineert bij zijn toekomstigen chef.
Mr. Karel Hendrik Buys bewoonde eene der schoonste van
al de prachtige villa's, die het Koningsplein te Weltevreden
aan vier zijclen omringen. Het ruime erf vc5or het hoofdgebouw was met smaak en zorg als tuin ingericht. Palmen,
tamarinden en vruchtboomen waren in sierlijke groepen overal
verspreid bij den ingang verhieven zich bochtig getakte waringins, als de beschermgeesten der huizing. 't Was acht uren
des morgens. Reeds brandde de zon met straffe stralen op de;
grindpaden rondom de witblinkende villa, wier vensters en
deuren zorgvuldig gesloten waren. Wat verder voorttredendr
zou men bij de ruime pendoppo (opene achtergaanderij)
zijn aangekomen, waar groote zonnezeilen dezelfde diensten
bewijzen, welke de per s i e n n e s in 't hoofdgebouw en in de,
bijgebouwen vervullen.
Ter zijde drie trappen opstijgend en dan rechts wendend,
bevindt ge u op den spiegelgladden marmeren vloer der p e ndopp o. 't Is een ruime gaanderij, met onbekrompen goeden
smaak gestoffeerd. Naar het zuidoosten is zij geheel open, witgepleisterde pijlers schragen het dak der veranda. Daar nu
echter de zeilen zijn ontrold, mist men het fraaie uitzicht in
den tweeden tuin achter de villa, waar bloemen en hoog geboomte de talrijke bijgebouwen, stallingen en de lange reeks
van bedienden-woningen voldoende aan 't oog onttrekken. In
't midden der pendoppo staat eene lange tafel, nu met de

32

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

overblijfselen van een eenvoudig ontbijt voorzien. Aan die
tafel hebben drie personen plaats genomen, eene jonge dame
en twee kinderen. De jonge dame wijdt op dit oogenblik al
hare aandacht aan een klein meisje van acht jaren, 't welk
in 't Maleisch luide om hare b a b o e en een kop thee roept.
Beiden, dame en kind, hebben een bleek en zelfs lijdend voorkomen, maar het kind is bijzonder leelijk en de dame buitengewoon mooi. De anders kwijnende, matte oogen van het
kind zien met toorn in 't rond, de breede mond is wijd
geopend. De jonge dame staat op, schenkt een kop thee in,
en geeft hem zonder iets to zeggen aan het kind. Haastig komt
eene Maleische vrouw aanloopen, en plaatst zich achter den
stoel van het verstoorde meisje. De dame spreekt nu zacht
eenige woorden, het drinkt hare thee haastig op, schuift
haar stoel weg, en valt de dame om den hals.
„Wat is er met Marietje, juffrou-vv- ?"
De stem, die deze woorden sprak, kwam uit een hoek der
pendoppo, en behoorde aan eene andere dame, die in hare
geheele lengte op eene sofa lag uitgestrekt, en een elegant
kwarto boekdeeltje in de hand hield. Moeielijk zou het to
gissen geweest zijn, welk bepaald levensjaar zij telde, maar
het scheen wel zeker, dat zij de vijf-en-twintig jaren voorbij
was, en de vijf-en-dertig nog niet bereikt had. Even moeielijk
was het to bepalen, of haar gelaat een aangenamen of onaangenamen indruk zou kunnen to weeg brengen. De geelbleeke
kleur werd door eene dunne laag p o u d r e-d e-r i z ee.n weinig
vermomd ; de helderbruine oogen konden zeer innemend schitteren ; nu blikten ze zonder eenige merkbare uitdrukking naar
de ontbijttafel. Neus en mond waren vrij scherp, maar niet
onbevallig gevormd ; het lange, weelderige hair hing los over
den rug ; de kleine, uiterst tengere figuur was slechts met
de gewone kabaai en sarong gekleed, maar beide waren
van de fijnste en kostbaarste stof.
Zoo was het voorkomen der dame, die luid en bevelend
gevraagd had:
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„Wat is er met Marietje, juffrouw ?"
„Ze heeft wat hoofdpijn, mevrouw !" – antwoordd de dame
aan tafel.
„Tinkaas! (grillen). Als ze niet dadelijk stil is, moet
Moenah met haar naar binnen !"
Daarop nam mevrouw Buys haar boek weder op, en vervolgde hare lectuur. De juffrouw gaf het kind ter sluiks een
kus op het kort afgesneden vaalblonde hair, en fluisterde
haar wederom lets in 't oor. Aan de andere zijde der tafel
zat een knaapje van tien jaar, met levendige zwarte oogen,
een fraaien krullekop en eene gezonde, blozende kleur. Bij
zijn stoel stond een Maleische jongen, die hem van alles voorzag, wat hij met een enkel woord noemde. Soms zag hij even
op, om waar te nemen, of mevrouw Buys, zijne moeder, ook
op hem lette, en ging dan voort met k w e e-k w e e (gebak) te
eten, zonder er veel om te geven, of de bevallige jonge dame
tegenover hem, zijne gouvernante, het met zachte stem verbood. 't Was dier gouvernante aan te zien, dat ze niet geheel
voor hare taak was opgewassen. Over hare geheele persoon
was eene zekere, volkomen Nederlandsche, om niet te zeggen
Europeesche tint verspreid, die met het karakteristieke, echt
Indische voorkomen van Mevrouw Buys het scherpste contrast
vormde. Zij droeg een eenvoudig morgengewaad, lichtkleurig
en luchtig als het klimaat vorderde, maar van stoffe en snede
echt Nederlandsch. Het ongewoon fraaie goudblonde hair was
sierlijk, maar zonder eenige behaagzucht gekapt, en daalde in
breede golving langs het edele voorhoofd en de bleeke wangen.
De trekken van haar gelaat waren zacht en regelmatig, de
groote zachtblauwe oogen wierpen een indrukwekkenden, half
weemoedigen blik in 't ronde.
Het bleeke, ziekelijke meisje stond nu aan hare zijde en
zag met vertrouwen naar haar op. In gebrekkig Hollandsch,
met Maleische woorden doorvlochten, verhaalde ze nu van
hare hoofdpijn, van de ondeugendheid haars broOrs, die Moenah,
de baboe, had uitgejouwd van eene aaneenschakeling dier
3
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kinderrampen, welke op jonge, lijdende gemoederen zulken
diepen indruk plegen to maken. De gouvernante hoorde alles
oplettend aan, maar hield tevens het knaapje voortdurend in
't oog. Deze liep de p e n d o p p o spelend op en neer, en
zwaaide eene rijzweep woest om zich heen. Eerst kreeg de
Maleische jongen een tik, die hem gez wind en zwijgend uit
den weg deed springen. Daarna werd Moenah bedreigd, die
evenwel rustig staan bleef, en alleen op de gouvernante en
het kind lette. In een oogenblik, dat niemand naar hem zag,
sloop de knaap zachtjes tusschen zijn zusje en de baboe
en gaf der laatste een gevoeligen slag op den naakten bruinen
voet. Verontwaardigd rukt zich het meisje uit de armen der
gouvernante, en wil hem de rijzweep ontweldigen. Eene worsteling, geschreeu-w en een angstige uitroep der ontstelde
gouvernante volgen. Maar eer ze nog was opgestaan, had
mevrouw Buys zelve de twee vechtende kinderen gescheiden,
en de knaap de rijzweep ontnomen.
„Juffrou-w, 't is half negen" — sprak ze koel beleefd, maar
gebiedend — „De kinderen moeten aan 't werk. Laat Marietje met u meegaan. Ik zal Karel nog een uur bij mij
houden. 't Is altijd 'n s o e s a h met die kinderen."
Op dit oogenblik trad de heer des huizes door eene binnendeur in de pendopp o. De gouvernante verwijderde zich zwijgond met het luid huilende meisje. Karel had zich achter
zijne moeder verscholen, en poogde met een verlegen gelaat
hare hand to kussen.
„Wat nu weer ?" — vroeg Mr. Karel Hendrik Buys, ontevreden om zich heen blikkende.
„Marietje is lastig, en juffrouw Van Weeveren voert niets
uit dan rondkijken !"
„'t Kind is onlekker en zwak. God weet wat Naar scheelt.
Wat doet Karel daar ?"
De veelbelovende knaap was weder stilletjes weggeslopen
en had de rijzweep teruggenomen. Zoo spoedig hij de stem
zijns vaders zijn naam hoorde noemen, vloog hij in allerijl
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naar hem toe, en, zi_jne hand vattende, keek hij hem vleiend
en glimlachend aan. Het gezonde, flinke uiterlijk van den
jongen deed den vader meesmuilend vooroverbuigen, en aanstonds volgde eene hartelijke omhelzing van den loozen bengel.
1VIevrouw Buys was naar hare sofa teruggekeerd. Haar echtgenoot volgde weldra , zijn wit pak en bruine stroohoed gaven
te kennen, dat hij zich gereed gemaakt had naar zijn kantoor
in de stad te rijden.
„Adele !" — sprak hij, bij de sofa stand houdend — „er
komen van middag menschen aan tafel. De familie Bokkerman uit Buitenzorg en twee jongelui, pas uit Holland aangekomen. De een is Wierincx, door Van Eynsbergen in Utrecht
gerecommandeerd voor ons kantoor."
„En de andere ?"
„De andere is een vriend van hem, een jonker, ik ben zijn
naam vergeten."
„Zijn ze amusant?"
„Ik weet het niet. Bokkerman is een good client. Zorg
voor het diner, ik kom vroeg uit de stad."
„Alweer soesah! Maar voor de variatie . . . ,1
„Daniel.... par.... Er.... nest Feydeau?" — sprak
Karel luide, die het book zijner moeder genomen had en den
titel poogde to ontcijferen.
„D i a m , (stil) Karel ! Moet de gouvernante ook aan tafel
komen, Buys ?"
„Natuurlijk ! Ze heeft in de twee maanden, die ze hier
is, nog nooit zoo iets bijgewoond. Ze is 'n beste voor
de jongelui, om over Holland to zaniken en daarmee
soedah!"
„Ze is er coquet genoeg voor, maar e n fi n , ze kan op
Karel passen. 1k verbeeld me altijd, dat ze zich voor to goed
houdt, om met kinderen om to gaan, maar ze zegt niet veel,
en blijft fatsoenlijk op den achtergrond, kasian !"
„Ze heeft Loch veel met Marietje op. Het kind is altijd in
haar gezelschap, en loopt haar meer en meer na !"
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Mevrouw Buys haalt ongeduldig de schouders op, en grijpt
driftig naar haar book.
De heer Buys schudt even het hoofd, en roept tot een
jongen :
„S o e r o e pas ang k a r e tt a!" („Zeg, dat men het rijtuig
inspanne !"
Daarna blijft hij even in gedachten stilstaan, ziet op zijn
uurwerk, omhelst zijn zoon, werpt zijner echtgenoote een
vluchtig afscheidswoord toe, en haast zich naar buiten daar
het rijtuig komt aanrollen. Mevrouw Buys geeuwt uit ververveling en onlust, strekt zich over d. sofa uit, zendt Karel
naar de Kamer der gouvernante, en verdiept zich weder in
Daniel.

Omstreeks zeven uren van dienzelfden dag vertoonde de
p e n d o p p e een geheel ander tafereel. Talrijke albasten of
bronzen hanglampen, op de weelderigste wijze verguld, spreidden een helder licht in 't rondo. De tafel was met de toebereidselen van een uitstekenden Europeesch-Indischen maaltijd overladen. 't Was wel op to merken, dat de heer des
huizes niet zonder eenige vrucht vijftien jaren als advocaat
te Batavia had doorgebracht. Had hij zich evenwel belangrijken rijkdom vergaderd, 't mocht niet ontkend worden, dat
hij dien met goeden smaak tot opluistering van huis en hof
had aangewend. Mr. Karel Hendrik Buys wist iets fraais te
ontdekken, waar niemand het zou gevonden, waar niemand
het zou vermoed hebben. Op alle vendutien wist hij inkoopen
te doen, die zijn ameublement, zijn porselein, zijn glaswerk
met schoone aanwinsten verrijkten, — had hij er den tijd toe
kunnen nemen, hij zou misschien niet onwillig geweest zijn
de rol van een Bataviaschen Maecenas te spelen.
Op dit oogenblik is hij met geheel andere denkbeelden vervuld. De talrijke stoet van gasten, die juist uit de binnengaanderij naar de p e n d o p p o komt stroomen, heeft zich op
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eerbiedige afstanden van hem en den schatrijken landeigenaar
Bokkerman geschaard. Langzaam volgt men de luid sprekende
groote-heeren. Terwijl men tot de tafel nadert, en een oogenblik stand houdt, merken we in de eerste plaats mevrouw
Buys op, in een welgekozen, rijk Europeesch toilet, een weinig
ontsierd slechts door een al to ruim gebruik van diamanten,
armbanden en verdere kleinoodiOn. Ze onderhoudt zich met de
oudste der corpulente dames Bokkerman, die een even prachtig
maar veel minder smaakvol toilet draagt, en het gebruik van
goud en edelgesteenten tot aan diamanten naalden in de groote
hairwrong op 't achterhoofd uitstrekt. De drie andere dames
Bokkerman staan onder het geleide van Jonkheer van Spranckhuyzen. Zij luisteren vroolijk en onafgebroken gichelend naar
de opmerkingen van den deftig gerokten d a n d y. De trein
wordt gesloten door Alexander en Mr. Andermans, die beiden
stilzwijgend naast elkander gaan, en zonder erg gelijktijdig de
marmeren vloersteenen bestudeeren.
Aan den ingang ter zijde der pendoppo verschijnt nu
mejuffrouw van Weeveren, de gouvernante, die, op den voet
gevolgd door Karel, zich zoo stil mogelijk en verlegen buigend
naar het benedeneinde der tafel wil verwijderen. De heer des
huizes voorkomt haar, en stelt haar met eene beleefde beweging der rechterhand aan zijne gasten voor. De heer Bokkerman en zijne dames verheffen het hoofd een weinig gedurende
deze plechtigheid. Alexanders blik heldert wat op, hij buigt
met voorkomendheid. Van Spranckhuysen alleen treedt eene
schrede achteruit, en buigt in 't oog vallend diep — daarna
Wendt hij zich om, en wijdt geheel zijne aandacht aan het
leger van bedienden, die alien in gelijkvormige, lange baadjes
van rood- en zwartgebloemde stof de pendoppo doorkruisen.
Mejuffrouw van Weeveren heeft plotseling licht gebloosd, en
is met bijzondere haast uit den weg getreden. Slechts twee
der aanwezigen hebben hare wat zonderlinge houding opgemerkt : Alexander en mevrouw Buys.
De gasten hebben alien plaats genomen. De gastheer heeft
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de twee oudste dames Bokkerman rechts en links. Tegenover
hem is de hooge Buitenzorgsche gast met mevrouw Buys aan
zijne rechter- en mejuffrouw Bokkerman No. 3 aan zijne linkerzijde. Alexander is links van mevrouw Buys en rechts van
mejuffrouw Van Weeveren geplaatst, die zich alleen aan het
smalle lagereinde bevindt. Toch heeft ze het voortdurend opzicht over Karel, die zeer verlegen in 't bijzijn van vreemden
is, en, juist tegenover Alexander, naast eene der oudste
dames Bokkerman zit. De overige gasten hebben zich in dier
voege verdeeld, dat Van Spranckhuyzen tusschen de dames
Bokkerman No. 3 en No. 4 een zetel heeft ingenomen, terwijl
deze laatste jonge dame, de jongste, de corpulentste en de
botste der familie even als de gouvernante, aan het smalle
hoogereinde alleen geplaatst is. Mr. Andermans zetelt als v i s
a v is van Van Spranckhuysen tusschen haar .en hare oudste
zuster, die naast zijn ambtgenoot en gastheer zit.
In den aanvang wordt er niet veel gesproken. De twee
groote heeren, waarbij zich soms Andermans als eene derde
grootheid aansluit, wisselen van tijd tot tijd eenige woorden
over politieke gebeurtenissen of handelsbelangen. De klanken:
„Spoorwegen, Stieltjes, de Bank, Franssen van de Putte"
worden met passende deftigheid en kortheid als hoofdelementen van het discours gebezigd. Mevrouw Buys heeft eene
veelzijdige taak. In de eerste plaats heeft ze . te antwoorden
op de zwaarwichtige beleefdheden van den ouden heer Bokkerman, die zeer luide spreekt en telkens in een snel schaterlachen uitbarst, als hij waant lets gewichtigs gezegd te hebben.
Vervolgens heeft ze een goed deel van hare aandacht voor
Alexander afgezonderd, welken ze ook allerbeleefdst en zoo
geheel sans g On e onderhoudt, dat deze zich telkens meer op
zijn gemak gevoelt, en ongedwongen antwoordt. Daarbij is ze
bezig mejuffrouw van Weeveren waar te nemen, die bijkans
nog bleeker en lijdender schijnt dan des morgens, en sinds
het begin van 't diner geen woord gesproken heeft.
Aan de andere zijde der tafel heerscht van tijd tot tijd eene
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doodsche stilte. Van Spranckhuyzen, die zich met de zorg
voor het gesprek schoon belast hebben, zwijgt soms geruimen
tijd, en neemt de houding aan, of hij naar de politieke discussien der groote-heeren luistert, schoon Andermans zich zelven
afvraagt, waarom de jonkman zoo dikwijls ter sluiks een
snellen blik naar de gouvernante werpt. De dames Bokkerman houden zich schijnbaar zeer druk met de verschillende
gerechten van den maaltijd bezig, schoon ze in werkelijkheid
weinig gebruiken, en in de verborgen diepte harer harten zeer
tegen een geregeld gesprek opzien.
De jongeheer Karel blijft uit vrees voor de vreemden zeer
stil zitten, maar poogt telkens, als zijn lijfjongen hem bedient,
dozen zwijgend over to halen, hem een glas wijn in to schenken. De strenge blikken van mejuffrouw van Weeveren
houden echter beiden in bedwang. Alexander gevoelt zich
voor het eerst wel to moede. Reeds vier dagen van zijn verblijf
in Indio zijn doorleefd in afwisselende hoopvolle of neèrslachtige stemmingen. De uitnoodiging, hem dien morgen uit naam
van den hoer Buys geworden, heeft zijne eerste goede hoop
doen herleven. Hij spant al zijne krachten in, zich voegzaam
en innemend voor to doen. Hij antwoordt mevrouw Buys met
bijkans dezelfde vroolijke opgewondenheid, die hem voor alle
kringen in Nederland een welkomen gast gemaakt had. Somtijds wendt hij zich even tot de gouvernante, wier in het oog
vallende schoonheid en fijn beschaafde manieren hem treffen,
maar aanstonds heeft mevrouw Buys eene vraag gereed, of
fluistert Karel half luide, dat hij zoo malo e (bedeesd) is, of
dat hij een glas wijn wil drinken. Mejuffrouw van Weeveren
wordt daarenboven zichtbaar door haar eigene gedachten van
het onderhoud afgeleid. De onmiddellijke tegenwoordigheid van
de moeder harer 616ves of de vreemde gasten schijnen haar
to hinderen. Alexanders vriendelijke vragen worden slechts
zeer schuchter beantwoord, en het gesprek tusschen de twee
jongelieden wordt niet weder opgevat.
De gastheer had intusschen ruimschoots het uitmuntende
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gehalte van zijn wijnkelder gestaafd. De drie groote-heeren
spraken en lachten luider, ook de dames Bokkerman waagden
soms, een woord in 't midden te brengen. Van Spranckhuyzen
toonde meer s a n g-froid dan in den aanvang. Alexander
ging voort schertsend de ondeugende pikante opmerkingen
van mevrouw Buys over Nederland en de Nederlanders to
weèrleggen. Het diner is reeds lang geeindigd, het dessert
heeft reeds lang geduurd. Het voorstel van den gastheer, om
in de voorgaanderij eene sigaar to rooken, wordt met graagte
aangenomen. En wederom zet de stoet van gasten zich onder
bijna dezelfde orde in beweging als bij den aanvang van den
maaltijd. Alleen de gastvrouw houdt mejuffrouw van Weeveren
even staande, en verzoekt haar op 't bereiden der koffie toe
to zien. Van Spranckhuyzen toeft opzettelijk een oogenblik,
om der gouvernante onbemerkt een langen, veelzeggenden
blik toe to werpen.
In de voorgaanderij heeft het gezelschap zich weldra in
groepen verdeeld. De drie groote-heeren schommelen deftig
pratend op en ne6r. De oude hoer Bokkerman heeft een klein
deel van zijn ontzagwekkend voorkomen afgelegd, zijne koffiekleurige trekken worden telkens door nieuwe buien van
schaterlachen uit hun statig verband gerukt. Andermans verhaalt eene kluchtige historie van een Chineesch proces, en
handhaaft op de schitterendste wijze zijne oude reputatie van
droog komiek. De gastheer bent een welwillend oor aan de
vertelling, maar verdiept zich in eigen gedachten, aan nieuwe,
meer ernstige processen uit zijne dagelijksche praktijk gewijd.
De twee oudste dames Bokkerman hebben zich aan een
uithoek der voorgaanderij zwijgend, maar luid ruischend met
hare gazen balkleedjes, neèrgevlijd. Mevrouw Buys voegt zich
bij haar, en voert Alexander met een bijna onmerkbaren
wenk meè. Aan tafel heeft ze zich zeer good met het
baarsch advocaatje geamuseerd, ze wil hem een beetje meer
doen spreken. De twee jongste dames Bokkerman blijven
in de binnengaanderij aan de zijde van mejuffrouw van Wee-
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veren, om te helpen met de koffie. Van Spranckhuyzen
heeft zich als c av ali e r e s e r v e n t e dezer drie dames toegevoegd.
Alexanders opgewekte stemming is volstrekt niet gedaald.
Hij houdt zich ten stelligste overtuigd, dat de beleefde attentien van mevrouw Buys alleen aan de invloedrijke letteren
van zijn voogd te danken zijn. Nu eerst zal hij beginnen het
leven te leiden, 't welk zijne illusion hem hadden laten zien..
Vriend en vertrou-weling van zijn chef, zal hij alras door
degelijke rechtsgeleerde kennis, door voordracht en gevatheid
bij pleidooien zich eene gewichtige positie in het kantoor
Buys & Andermans veroveren en dan . . . .
„Maar we hebben al te veel van Holland gepraat, vertel ma
nu eens, meneer Wierincx ! hoe u over Batavia denkt ?"
Deze woorden werden zeer beleefd en met een zeer vriendelijken glimlach door mevrouw Buys uitgesproken. Ze bezat
volkomen de gave, om in to nemen, als ze wilde, en zij
maakte or dien avond ruimschoots gebruik van.
„Wanneer ik hier in uwe prachtige, marmeren voorgaanderij,
zit" — begint Alexander — „wanneer ik daar ginds die sierlijke, slanke palmboomen zie, door het maanlicht als met een
regen van zilver overgoten, dan versta ik al een deel van de.
poêzie dezer heerlijke natuur — dan . . . ."
„P ar do n, maar ik vroeg u niet, hoe u een klapperboom
of zoo iets vindt, maar wat u van doze stad, van de menschen denkt."
Mevrouw Buys werpt Alexander nog een aanmoedigenden
blik toe, maar houdt even haar waaier voor de fijne lippen..
„Ik ken nog maar zeer weinig van Batavia, mevrouw! Ik
ben pas vijf dagen aan wal, heb een paar malen langs Rijswijk
en het Waterlooplein gewandeld en eens langs het Koningsplein gereden."
„Waar is u gelogeerd ?"
„In het Marine-hotel !".
„Heeft u daar goon kennis gemaakt met de gasten?"
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„Ik had de eer den heer Bokkerman en de dames van verre
aan tafel te zien."
„Dat hebben de dames mij juist verteld ! Uw vriend, jonkheer Van . . . . Van .
."
„Van Spranckhuyzen !" — volt ditmaal mejuffrouw Bokkerman No. 1 aan.
„Dank je, Betsy ! Welnu, uw vriend Van Spranckhuyzen
'schijnt het personeel al te kennen, hij wilde mij juist verslag
d.oen van zijne ondervinding, toen wij aan tafel gingen. Als
u dit nu eens op u wilde nemen, meneer Wierincx ! Vertel
ons eens de geschiedenis van uwe vier eerste dagen in
Batavia."
„'n Lange geschiedenis, mevrouw ! Ze zal u vervelen. Maar
als u 't verkiest . . . ."
„Tj o b a zie, daar komen Marie en Lucy !" — roept nu mejuffrouw Bokkerman No. 2.
Inderdaad kwamen de beide jongste dames Bokkerman zich
nu ook bij 't viertal voegen. Van Spranckhuyzen was in haar
gevolg, maar keek eenigszins ongeduldig om zich heen. Terwijl nieuwe stoelen door een paar bedienden worden aangedragen, en een andere jongen koffie brengt, ontstaat er voor
eenige oogenblikken eene opschudding. Van Spranckhuyzen
neemt het ledige kopje van mejuffrouw Bokkerman No. 3.
Alexander bewijst dezelfde dienst aan mevrouw Buys, spijt de
lachende oppositie der dames, die hun toeroepen, dat de jongens een knaap zullen brengen, dat de heeren zich to veel
moeite geven. Maar Van Spranckhuyzen, is niet van zijn
voornemen of to brengen, hij wenkt Alexander, en beide
heeren snellen met hun last naar de binnengaanderij onder
quid gelach der dames. Zoodra zij daar aangekomen zijn,
blijft Van Spranckhuyzen stilstaan, en Alexander bij den arm
vattende, fluistert hij :
„Houd haar alien een half uur aan den praat, ik moet de
gouvernante spreken".
„Ken je haar dan ?"
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„St ! Ik zal je alles nader ophelderen, geef hier je kopje en
aanstonds terug nu !"
Alexander trof de dames in de vroolijkste stemming aan.
Mevrouw Buys legt hem uit, dat hij zich baarsch heeft gedragen, en Alexander stemt zoo hartelijk in haar lachen, dat er
eene nieuwe uitbarsting plaats grijpt, die zelfs aan de andere
waar de groot-heeren schommelen, eene echo vindt.
zij
Maar Van Spranckhuyzen was ijlings de binnengaanderij
ingetreden. Mejuffrouw van Weeveren was verdwenen. Hij
loopt driftig de pendoppo door, maar ook daar is zij
niet. Hierop snelt hij den tuin in en nadert hij de bijgebouwen. Niet ver van hem schemert een wit gazen kleed.
Twee schreden verder, en hij heeft de hand der gouvernante gevat, die ijlings met een lichten kreet van schrik achteruitdeinst.
„Ben-je bang voor mij, Ernestine ?" — fluistert hij zachtmet eene haperende stem.
„Voor u, jonkheer van Spranckhuyzen !" — riep zij luide,
en met de uiterste verontwaardiging voegde zij er bij : „God
beware mij voor die vernedering !"
„Ernestine, speak zachter . . . . zachter om Gods wil, of je
zult ons beiden belachelijk maken voor die domme lui daar
ginds in de veranda !"
Zij stonden in eene kleine gaanderij vOOr de bijgebouweu.
Bij het licht van eene glazen lantaarn zag zij, dat hij doodelijk bleak was. Maar aanstonds wendde zij het gelaat af, terwijl eene koude huivering haar deed sidderen.
„Wat wil je ?" — vroeg ze iets zachter op fieren, bevelenden toon.
„IVIij verontschuldigen, mij vrij pleiten van de schandelijke
verdenking, die op mij rust.'
„Z-wijg ! Ik verlang niets van u to hooren, ik weet alles.
Toen je het gerucht vernomen hadt, dat mijn vader bij zijn
plotseling overlijden zijn gezin in schulden achterliet hebje
spoedig Den Haag verlaten en mij door het volstrekste stil-
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zwijgen voldoende to kennen gegeven, dat je a tout prix
van mij of wildet zijn . . ."
„Zie je wel, Ernestine ! Eene eenvoudige verdenking, anders
nets . ."
„Zwijg, zeg ik u Je hebt geen enkelen brief van mij
beantwoord. En je had er je goede, redenen voor ! De heele
stad heeft het geweten, dat je om je ongehoorden schuldenlast de wijk moest nemen, dat je je schuldeischers tot nog toe
afgescheept hadt, met de hoop op de rijke hu-welijksgift, welke
je met mijne hand zoudt verwerven . . . .
„Ernestine, ik bezweer u . ."
„Noem mij niet bij mijnen naam, je hebt geen recht hem
in je valschen mond to nemen !"
Van Spranckhuyzen sidderde op zijne beurt. Hij werd
plotseling bloedrood, en mompelde, ziedend van drift, een
zwaren vloek.
„En thans, nu je mij hier onverwacht ontmoet" — ging
ze kalmer voort — „nu, jonkheer van Spranckhuyzen ! ben-je
bevreesd, dat ik ontdekken zal, wie je bent — want je bent
al begonnen naar eene nieuwe erfdochter om to zien ! Kostelijk niet waar voor een man van jou kracht, dat er vier to
gelijk zijn ?"
Van Spranckhuyzen zweeg een oogenblik. Eensklaps verhelderde een snelle, boosaardige glimlach zijne verwrongen
trekken.
„Klaag mij aan, zoo je durft !" — sprak hij hoog en koel —
„Je bent to trotsch, om je dit genoegen to gunnen. Je zult
z-wijgen, zoo waar, als je mij eenmaal hebt lief gehad, Barones
van Weeveren Benscoop !"
Ernestine wankelde. Maar plotseling bedwong zij zich,
richtte zich in hare voile lengte op, en zag hem op nieuw
met de bitterste verontwaardiging aan.
„God heeft mij wel zwaar gestraft" sprak ze, langzaam
de hand opheffend — „dat ik zulk een gemeen schavuit, als
u is, jonkheer Eduard van Spranckhuyzen, ooit met genegen-
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heid heb kunnen behandelen ! Ik moot nu zwijgen, maar de
tijd komt, dat ik spreken zal, en wee u, als ik uwe schurkentronie dan in 't oog mocht krijgen !"
Ernestine voelde zich zacht aan haar kleed trekken. 't Was
Moenah, de b a b o e, die haar waarschuwde, dat n o n n a
Marietje zoo ziek was en luid om de juffrouw riep.

ZESDE HOOFDST UK.
Alexander amuseert mevrouw Buys en de dames Bokkerman.
Hij ontvangt een vertrouwelijke mededeeling van
Jonkheer van Sprankhuyzen.
„En nu, meneer Wierincx, wachten we op uw verhaal !" —
had mevrouw Buys met een innemenden glimlach gezegd.
Alexander, nog wat onthutst door 't zonderling bevel van
Van Spranckhuyzen, boog aarzelend het hoofd. Maar de vroolijk
lachende blikken der dames Bokkerman, de aanmoedigende
wenken van mevrouw Buys deden hem eindelijk mood
vatten.
„Hoewel ik het personeel der table- d' hOte van het
Marine-hotel nog niet good ken, ben ik toch vrij wel op de
hoogte van mijn buren aan tafel !" — begon hij. Verbeeldt u,
dat men mij aan de eene zij naast een hoer met een donkerrood gezicht geplaatst heeft, die uit Bangka komt en Tinman
Todding heet. Bij ieder woord voegt hij onophoudelijk :
„Hoe vaar je, he ?' „Warm he !" „G-oeden morgen, he !"
De dames Bokkerman schaterden het uit. Mevrouw Buys
knikte Alexander vroolijk toe, en luisterde vol aandacht.
„Aan de andere zij" — vervolgde hij — „zit ik naast juffrouw Jane Slijkers . . . ."
„Die dame van dertien engagementen !" — viol mevrouw
Buys in.
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„Een akelig nest !" — riep mejuifrouw Bokkerman No. 1,
die het beste Hollandsch sprak, en daarom als le b el esprit
der familie geeerd werd.
„Die dame" — ging Alexander voort — „heeft mij aanstonds
zeer beleefd aangesproken, gewezen hoe ik rijst moest eten,
."
en hoe ik doen moest met die bruine vruchten
„Mangistans !" — vulden de dames Bokkerman No. 3 en
No. 4 aan.
„Hoe ik met mangistans en pompelmoezen moest omgaan !
1k vond haar eerst wel wat vrij en al te druk, maar omdat
ik mijn eersten avond in Batavia mij nog al gedrukt en ontstemd gevoelde, nam ik hare hulp toch gaarne aan, en spraken
we vrij aangenaam !"
„En daarenboven !" — voegde mevrouw Buys er bij — ,,was
u bang een dwaas figuur te zullen maken, en liet u zich
daarom maar zachtjes veroveren !"
Mevrouw Buys maakte bij het uitspreken dier woorden van
de zachtste en bevalligste tonen harer stem gebruik. Hare
donkerbruine oogen zagen Alexander daarbij zoo vriendelijk
voorkomend aan, dat deze, getroffen door de juistheid harer
opmerking en me6gesleept door hare in 't oogvallende beleefdheid, zich haastte lachend toe te stemmen.
„Zij verzocht mij naderhand" — ging hij voort — „den
avond door to brengen in de appartementen van haar vader,
den heer Slijkers. Ik nam het aanbod aan, omdat ik er tegen
opzag mijn eersten avond alleen in het vreemde hotel te slijten.
De heeren begonnen al spoedig een partijtje te maken en . ."
„En toen begon juffrouw Jane van nieuws u over hare
sympathie met baren te, spreken, en dat ze 't volstrekt niet
aardig vindt, aan baren koopjes te geven, kasia n !"
De dames Bokkerman schaterden op nieuw. Mevrouw Buys
had de laatste woorden op even beminnelijken Loon gesproken,
maar daar de al te luidruchtige vroolijkheid harer gasten haar
een weinig scheen to hinderen, hield ze haar waxier voor den
mond en keek ze verstrooid paar buiten.
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„Ze deed mij allerlei confessien" — vervolgde Alexander —
„ze vond Batavia weinig amusant, ze hoopte, dat papa weer
naar Europa zou teruggaan, dat ze nog eens naar Brussel zou
kunnen reizen, en eindelijk moedigde ze mij aan een spelletje
te spelen !"
„Wat speelden de heeren ?" vroeg mevrouw Buys..
„carté !" antwoordde Alexander. — „Ik begon met een
bagatel op te zetten, en verloor dien avond twee en twintig
gulden !"
Ditmaal lachten de vijf dames in koor. Alexander blikte in
't ronde. Hij was zeer bevreesd iets belachelijks gezegd te
hebben, en zag mevrouw Buys daarom vragend aan.
„Ga voort, meneer Wierincx !" — sprak de gastvrouw
bedaard, zijn arm even met haar waaier aanroerend.
„Den volgenden dag ging het net zoo !" — haastte Alexander
zich met een lichten blos te antwoorden — „Bij het dejeuner
hadden wij eene discussie over de muziek van Beethoven ;
aan 't diner vertelde ze me, dat ze een zekeren meneer Brandelaar niet kon uitstaan ; dat ze mijn vriend Spranckhuyzen
wat trotsch vond, en verzocht ze me weer den avond in haar
gezelschap door te brengen."
„Wees voorzichtig, meneer Wierincx !" — viel mevrouw Buys
in — „Ze heeft een geregeld beleg met u begonnen — en ze
is bij de hand !"
Gelukkig voor Alexander, dat er juist een jongen met ververschingen tusschenbeide kwam, daar hij blijkbaar naar een
antwoord zocht. Toch was hij in eene vroolijke stemming,
daar de echtgenoote van zijn aanstaanden chef hem met zooveel onderscheiding bejegende. Hij richtte het woord bijna
voortdurend tot haar, en had maar eenige beleefde woorden
voor de dames Bokkerman over. Deze laatsten troostten zich
door ijverig op hare stoelen heen-en-weer te wiegelen, en water
met wijn uit reusachtige bierglazen te drinken.
Den tweeden avond" — hernam Alexander weer — „begon
het spel nog vroeger en deed ik dadelijk mee. Ik speelde
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met afwisselend geluk, maar eindigde toch met veertig gulden
verlies."
„Ik zie wel, dat u nog geen groot speler is, meneer Wierincx !" — sprak mevrouw Buys bijna fluisterend tot hem. —
„De jongelui spelen hier altijd met veel hooger inzet dan
in Holland, en u is zeker geen hartstochtelijk liefhebber ?"
„Om u de waarheid te zeggen" — antwoordde Alexander
even zacht — „ik heb volstrekt geen esprit de je Ik
speelde om niet geheel alleen en verlaten te zijn. Ik had in
Holland zoovele goede vrienden, en zulk eene lieve moeder —
.we waren elken avond te zaam en zoo gelukkig !"
Mevrouw Buys keek eerisklaps ter zijde, ten einde een
ernstig gelaat te hernemen, daar zij eene onweerstaanbare
neiging tot lachen gevoelde.
„Maar dan mocht je wel beter gezelschap zoeken dan de
Slijkers en den heer Tinman Todding !" fluisterde ze voorkomend, in stilte Alexanders rijzige figuur, krullende hairen
en levendige oogen waarnemend.
„Ik geloof ook niet, dat ik hunne s o i r d e s weer zal gaan
bijwonen." Alexander dacht, terwijl hij dit zeide, dat een goed
deel van de kleine som, door zijne moeder hem bij zijn vertrek ter hand gesteld, reeds met spelen verloren was. „Mag
ik hopen" — voegde hij er aarzelend bij — „dat ik van tijd
tot tijd hier zal mogen terugkomen !"
„Kom zoo dikwijls je wilt, en onthoud vast, dat we den
Iaatsten Dinsdag van iederen maand recipiêeren. We zullen u
bij de familiên, die laten dansen, voorstellen, dan kun je overal
komen. Maar geen Slijkers meer !"
Alexander boog uitermatè gelukkig, doch met een flauw
bewustzijn, dat er -iets tot hem gezegd was, waarvan hij de
ware beteekenis nog niet begreep :
„Lucy!" — vervolgde mevrouw Buys tot mejuffrouw Bokkerman N°. 3 — „Vertel eens aan meneer Wierincx, wie die
Jane Slijkers eigenlijk is !"
„'n Coquet schepsel !" — antwoorde de bedoelde dame, „maar
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heel p i n t e r (knap) met heeren. Laatst op die bal in die Concordia danst zij met al de nieuwe officieren. In Samarang al
vijf engagementen, en haar papa . . . ."
„Haar papa is een paar maal failliet gegaan" — valt mevrouw Buys in, die op Alexanders gelaat eene zekere verwondering bespeurde over het zonderling spreken der jonge
dame. — „Ik geloof niet, dat hij bij eenige fatsoenlijke familie
in Batavia ontvangen wordt. De jongelui in het Marine-hotel
gebruiken hem en zijne dochter tot een soort van amusement!"
Het knetteren van een rijtuig over het grind deed de dames
eensklaps opzien. De drie groote-heeren waren opgestaan, en
ijverig sprekend stond te midden van hen — de jonkheer Van
Spranckhuyzen. De oude heer Bokkerman scheen veel vermaak in zijn gesprek te hebben, daar hij telkens uitbundig
lachte. Maar hij had zijn rijtuig ontboden, en dit stond nu
voor de veranda te wachten. Aanstonds rezen ook de dames
op. De beide partijen mengden zich nu voor 't eerst na het
diner weer ondereen. De gastheer trad oogenblikkelijk naar
Alexander toe, en zei kortaf :
„Morgen om acht uren wacht ik u op het kantoor
de stad !"
Toen Alexander een antwoord Wilde geven, had de heer
Buys zich al verwijderd, om de afscheidsplichtplegingen der
dames Bokkerman te ontvangen.
Drie b a b o e s brengen wit zijden sjaals, en terwijl mevrouw
Buys ieder der vier corpulence, Buitenzorgsche schoonen minzaam omhelst, wisselt zij snel een paar Maleische woorden
-met Moenah, die niemand verstaat. Er zijn intusschen nog
twee rijtuigen voorgekomen. De heer Bokkerman rijdt weldra
met zijn twee oudste dochters weg. Van Spranckhuyzen had
wel vier armen gewenscht, om aan ieder der dames er een
te kunnen aanbieden. Andermans neemt welwillend de twee
jongste dames in zijn rijtuig. Ook Alexander en Van Spranckhuyzen nemen afscheid. De heer Buys knikt even met het
hoofd, terwijl hij den handdruk der jongelieden flauw beantIV.
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woordt; zijne echtgenoote biedt gul hare fijne Witte vingeren aan Alexander, en gunt ook den jonkheer een vluchtigen
handdruk.
Zoodra ze vertrokken zijn, geeuwt de heer Buys zeer hoorbaar en vraagt :
„Waar is juffrouw Van Weeveren ?"
„Moenah zegt, dat ze bij Marietje in de slaapkamer zit,
omdat het kind den heelen avond gehuild heeft !"
Mr. Buys knikt daarop even tegen zijne echtgenoote, en
verdwijnt door de binnengaanderij. Mevrouw Buys roept hare
lijfmeid Alima, om haar bij 't ontkleeden te helpen. In haar
met zeer goeden smaak en weelderig Indisch-europeesch gestoffeerd boudoir aangekomen, zet ze zich voor haar rijk
vergulden psyche neer, en aanschouwt ze zich zelve lang
in den spiegel. Daarna kruist ze de armen over de borst en
laat Alima haar kapsel losmaken.
„De jonker is niet te vertrouwen" — mompelt ze zacht —
„maar Wierincx is vrij wel. Hij ziet er goed uit knap —
heel knap 1"
Doch de heer Buys was de binnengaanderij doorgegaan, en
had zich in de slaapkamer zijner kinderen begeven. Hij vond
er de gouvernante, die het leelijke, ziekelijke meisje in de
armen hield. Het kind was aan hare Borst in slaap gevallen,
terwijl duidelijke sporen van tranen op de magere, kleurlooze
wangen zichtbaar waren. Hij sprak een oogenblik met de
gouvernante , en menigeen, die hem slechts kende in zijne
korte en ruwe manier van spreken, zou zich verwonderd hebben, wanneer hij hem daar zoo zacht, zoo gevoelvoei, zoo
teeder bijna over het lijden van zijn kind had hooren fluisteren.
Intusschen voerde het rijtuig uit het Marine-hotel Alexander
en Van Spranckhuyzen in snellen draf huiswaarts.
„Vertel me nu eens spoedig" — had Alexander gezegd die
in eene bijzonder vroolijke stemming verkeerde — „waarom ik
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de dames aan den praat moest houden, en wat je toch to
spreken had met die gouvernante !"
Van Spranckhuyzen keek wrevelig voor zich, maar herstelde zich oogenblikkelijk.
„'n Oude kennis uit Den Haag !" — sprak hij snel. — „Ik
bemerkte, dat zij haar incognito wilde bewaren, en verlangde
daarom alleen met haar to zijn !"
„Haar incognito ? Is ze misschien een verkleede prinses ?"
„Keen, maar je begrijpt, dat ze niet weten wil, hoe ik haar
vroeger in betere omstandigheden gekend heb. Ze schijnt het
bU die familie Buys niet zeer aangenaam to vinden !"
„Arm schepsel ! Ze ziet er allerinteressantst uit. Misschien
eene van je oude veroveringen ?"
„Bah ! Ik moest haar over familiezaken spreken, en wilde
niet hebben, dat die anderen het merken zouden!"
„Nu, ik wil niet indiscreet worden. Maar je hebt eene
goede keus gedaan ! 't Is een beeldig mooi meisje !"
• Van Spranckhuyzen antwoordde niet, maar hield zich schijnbaar druk bezig met het opsteken van eene nieuwe sigaar,
terwiji hij in stilte overlegde, wat het hem baten zoude, zoo
hij Alexander in dien waan liet. Hij had reeds zijne plannen
voor de toekomst gevormd, en redenen genoeg om eene toenadering tusschen zijn vriend en de jonkvrouw Van Weeveren
to vreezen. Hij kende Alexanders open, eerlijk gemoed, en
verkoos bij zijn diplomatisch stilzwijgen to volharden. Zoo
was hij het best verzekerd, dat er tusschen die jongelieden
geene groote vertrouwelijkheid zou ontstaan. Alexander ziende,
dat zijn vriend zweeg, begon aanstonds de ontvangst van.
mevrouw Buys hemelhoog to verheffen, waarbij Van Spranckhuyzen slechts eenige halve woorden voegde, om hem tot
ruimere mededeelingen uit to lokken.
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ZEVENDE HOOFDSTUK.
Alexander verricht een goed werk en beleeft een zonderling
nachtelijk avontuur.
't Is omstreeks middernacht. Eene doodelijke stilte omringt
het Marine-hotel en zijne bijgebouwen. Het gonzend gesjilp
der krekels, dat nimmer verpoost, doet de stilte geene of breuk.
't Is het kenmerk der tropische nachten: hoe duidelijker men
het krekelconcert verneemt, hoe stiller het in 't ronde is. In
zeer enkele vertrekken der bijgebouwen brandt nog helder
licht. Maar langzaam verdwijnt ook dit, met uitzondering van
N°. 18, waar de deur geopend is, en een breede lichtstroom
naar buiten valt.
't Is de mooning van Mr. Alexander Wierincx, nu sinds zes
weken op het kantoor van de heeren Buys & Andermans
werkzaam. Binnentredend, ziet men aanstonds, dat hij niet
meer in het holle, onherbergzame vertrek huist, 't welk hem
op den dag zijner komst werd aangewezen. Hij heeft zich
eene ruime, voegzaam gemeubelde kamer bedongen. Hij heeft
er zijne boekerij ontpakt, de portretten zijner moeder en vrienden hangen aan den wand. Op dit oogenblik zit hij aan zijne
schrijftafel en is zoo druk aan het werk, dat zijne pen geen
oogenblik het papier verlaat, en alleen een snelle glimlach
of een gesmoorde zucht den loop zijner gedachten verraden.
Hij schrijft aan zijne moeder in Amersfoort, en daar het morgen m a i ldag is, moet hij nog klaar zijn, voor hij ter ruste
kan gaan. En hij heeft zooveel te schrijven! We mogen de
vrijheid nemen even over zijn schouder te zien.
” Wees gerust, lieve moeder ! Ik ben nu vrij wel tevreden
en zie de toekomst een beetje minder donker in. Bezwaren
blijven er genoeg, maar wil U weten, hoe het mij op
het kantoor van de advocatenfirma Buys & Andermans ver-
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der is gegaan? Ik beschreef TT dien eersten morgen, toen ik
in functie zou treden.
„Het koele, stijve gelaat van den heer Buys behoudt nog al
de rimpels van dien eersten ochtend. Kortaf, als altijd, deelde
tiij mij toen een program van werkzaamheden meé, waaruit
het mij weldra bleek, dat ik de vereerende betrekking van
eersten klerk zou vervullen. Dat is nog zoo. In 't eerst nam
ik die roeping zwijgende op mij ik veronderstelde, dat het
eene proefneming zou zijn. Maar nu is het zes weken geleden
en nog altijd zit ik te kopiOeren Voor eenige dagen
kwam ik met een processtuk in de hand uit mijn zijvertrekje
naar 't hoofdkantoor, waar de beide chefs even deftig en druk
aan 't werk zaten, als dien onvergetelijken morgen van mijne
aankomst te Batavia. Ik had eene opmerking over de redactie,
die, dacht mij, niet onbelangrijk was. Ik deelde haar aan
Andermans meè, een zekere schuwheid belette mij Buys zelven aan te spreken. Nauwelijks had ik mijn tweeden chef een
paar woorden toegefluisterd, of de eerste hief het hoofd op,
zag naar ons om en vroeg :
„Wat is er, Andermans?"
„Meneer Wierincx heeft iets over de redactie van dat stuk
in Lo Tsjin
.."
„Geef maar hier !"
„De heer Buys maakte een bevelend gebaar aan mijn adres,
en ik trad naar hem toe met het stuk. Ik vertelde wat ik
er van dacht. Hij zag de zaak even na, knikte, en keurde
inijne correctie goed. Aan 't d6jeuner — ik gebruik het mijne
nog altijd in mijn hokje spraken en lachten ze luid. Soms
is 't mij vergund een oogenblik met de heeren to keuvelen,
en zoo dacht ik 't oogenblik geschikt, om eens wat in het
midden to brengen. Ik begaf mij naar hen toe, en knoopte
een gesprek aan over onverschillige zaken. En zoo to midden
van een paar verhalen, die Andermans over belangrijke processen meèdeelde, zei ik :
„Ik zou ook wel eens willen pleiten !"
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Buys keek mij strak aan, daarna zijn compagnon, daarna
de schillen van eenige ramboetans, die op zijn bord lagen.
„'n Proces te Batavia voor den landraad is iets anders dan
een proces voor de eene of andere arrondissementsrechtbank
in Nederland, meneer Wierincx !" — zeide hij eindelijk langzaam.
Ik kreeg eene kleur van teleurstelling en verlegenheid. Het
was de derde maal, dat hij mij dit antwoord gat En dan
volgden nog eenige korte wenken over routine, over ervaring
van Indische rechtszaken, over het vlot Maleisch spreken.
't Is duidelijk, ze keuren me niet sterk genoeg, om met
mijn eigen werk op te treden, en ik doe niets anders dan
mij in 't Maleisch te oefenen, en op het kantoor te kopieeren,
te kopiêeren . . . .
„Schud uw hoofd niet, lieve moeder ! Ik moot aan iemand
mijne bezwaren mededeelen en aan wie zal ik dat beter doen,
dan aan u. U weet, dat ik in Holland een goeden naam had
als jong rechtsgeleerde; U weet, dat ik aan de academie
menigerlei onderscheiding genoten heb, en hier ben ik alleen
geschikt voor het werk van een simpelen procureursklerk !
U weet, dat ik mij hooge verwachtingen van mijne werkzaamheden als advocaat te Batavia had gevormd, en nu belet
men mij met de stelselmatigste koelheid de vruchten van
eigen kennis en onderzoek aan den dag te brengen. In den
aanvang van mijn brief, zeide ik, dat ik vrij wel tevreden was,
en dat wil ik ook inderdaad zijn, zoo U mij maar vergunt, U
soms het een en ander, 't Welk mij onaangenaam is, openhartig
me6 te deelen. Zeg er vooral niets van aan mijn hoogeschatten voogd Van Eynsbergen; ik ben hier nog maar een kleine
twee maanden; er kan nog zooveel veranderen.
„Wat mij intusschen veel vergoedt en werkelijk tevreden
doet zijn, is de bijzondere beleefdheid, waarmee mevrouw
Buys voortgaat mij te ontvangen. Na dat eerste diner, u uitvoerig beschreven, ben ik langzaam meer en meer teruggekomen. De heer Buys is meestal afwezig, maar mevrouw
ontvangt mij altijd met minzame voorkomendheid. Aanstaan-
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den Dinsdag over veertien dagen is er receptie ten harent, ik
stel mij er veel van voor. Van het begin af heeft mevrouw
Buys mij zeer onderscheiden; ze schepte vermaak in mijne
verhalen over Holland, over het studentenleven, over onze
Amersfoortsche festiviteiten. Voor weinige dagen heb ik nog
een alleraangenaamsten avond in haar gezelschap gesleten.
bracht een gewoon bezoek, en vond haar in de achtergaanderij met de gouvernante en eene der dames Bokkerman,
mijne vroegere tafelgenoote in 't Marine-hotel, die, sinds haar
vader en de andere dames naar Buitenzorg terugkeerden, bij
den hoer Ruytenburg, den vriend van Van Spranckhuyzen,
logeert. De dames waren juist van plan to gaan toeren. Bij
de heerlijke koelte van den tropischen avond en nacht is
zulk een wandelritje langs de pleinen en -svegen van Weltevreden in waarheid verrukkelijk. Reeds maakte ik aanstalten,
om terstond heen to , gaan, toen mevrouw Buys mij uitnoodigde haar en de dames to vergezellen.
„Ik nam het beleefde verzoek dadelijk aan, en zond mijn
rijtuig naar huis; men zou mij aan 't Marine-hotel later terugbrengen. Ik reed achteruit met de gouvernante ; mevrouw
Buys was mijne vis-à-vis. Eerst spraken we weinig, maar
allengs dreef mijne oude praatzucht boven. Ik poogde vroolijk
to zijn. Mevrouw Buys luisterde wel met beleefde aandacht,
maar antwoordde weinig. Zij scheen met andere gedachten
vervuld. Soms glimlachte ze snel en vol beteekenis tegen mij,
maar meestal zweeg ze, en zat ineengedoken met haar waaier
te spelen. Ik meende to bemerken, dat de tegenwoordigheid
der gouvernante haar hinderde. Mejufirouw van Weeveren is
meestal stil en afgetrokken; er is iets fiers, iets lijdens tevens
in de uitdrukking van haar gelaat. 1k geloof niet, dat er
groote sympathie tusschen de beide dames bestaat. Me dunkt,
de gouvernante poseert te veel als miskend en misplaatst in
hare betrekking. Maar ik wil niet oordeelen, daar ik nog
nooit met haar een geregeld gesprek heb kunnen voeren.
Bovendien schijnt het mij vrij zeker, dat er tusschen haar
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en mijn reisgenoot Van Spranckhuyzen eene stilzwijgende verstandhouding bestaat, daar hij haar vroeger in Den Haag
gekend heeft, en zij beiden bij hunne eerste ontmoeting vrij
verward en zonderling tegen elkander bogen. Van Spranckhuyzen heeft weinig vooruitzichten : hij zal nu eindelijk eene
zeer ondergeschikte plaats aan de gouvernements-secretarie
krijgen — men klimt hier in Ind% zonder buitengewone
bescherming niet zoo spoedig tot eenig gewichtig ambt op.
„Intusschen reed onze calèche in snellen draf langs het
Koningsplein. De liefelijke koelte van den avond, het diepe
zwart-blauwe zwerk, bezaaid met millioenen tropisch tintelende
en tropisch lichtende gestarnten, de van voetgangers en rijtuigen wemelende weg, alle voorwerpen in 't rondo deden mij
aangenaam aan, stemden mij tot kalmte en tevredenheid
alles scheen mij aan to sporen het grievende van mijne
dagelijksche taak to vergeten. De weg langs het Koningsplein,
Rijswijk en Tanabang is des .avonds vooral verrukkelijk
schoon. De zonderling phantastische vormen van het Indische
groen worden door de schemerende duisternis nog veel zonderlinger en avontuurlijker afgerond, dan bij den fellen zonneschijn van den dag. De waringins steken als reuzenspoken
hunne bochtige takken omhoog, de palmen wuiven schier
onmerkbaar met hunne waaiervormige kronen op de avondkoelte aan de gestarnde lucht. Eene reeks van witgepleisterde
villa's strekt zich voortdurend langs den weg uit. Overal zijn
talrijke lampen in de voorgaanderij ontstoken, en hoewel de
gebouwen door tuinen en plantsoen van den weg gescheiden
zijn, ziet men duidelijk de bewoners bijeenzitten. 't Is of de
heele stad eene reusachtige gezelschapszaal is met hier en
daar verstrooide groepen gasten. Soms klinken or vroolijke
akkoorden door 't geboomte : 't is eene levendige dansmuziek,
waarbij de turksche trom niet gespaard wordt, een teeken,
dat men daar feest viert, en danst op den dag der maandelijksche receptie.
„De voetgangers zijn meest 1VIaleiers, die met een branden-
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den o b o r (fakkel) huiswaarts spoeden. Soms klinkt het schelletje van den to e k a n - y s (ijsverkooper), of de gillende kreet
van den inlandschen koopman in ververschingen en vruchten.
Maar het grondakkoord van al die geruchten en geluiden vormt
het eentonig gezang der krekels en het geheimzinnig gonzen
van duizenderlei Oostersche insecten.
„Eensklaps stonds ons rijtuig stil. We waren voor het schitterend verlichte, in hybridisch-classieken stijl opgetrokken societeitsgebouw de Harmonie aangekomen. 't Was Donderdagavond ;
de heeren-leden daarbinnen genoten van eene muzikale soirO e,
en daarbuiten stond tal van rijtuigen met dames, meestal
door een stoet jongelieden te voet of te paard omringd. We
luisteren eerst eene poos. Daarna vroeg mejuffrouw Bokkerman om ijs, en ik haastte mij dit aan 't buffet der sociêteit
meester te worden. Toen ik bij het rijtuig terugkwam, was
het gezelschap eensklaps vermeerderd. Er stonden drie heeren
aan 't portier bij mevrouw Buys. 't Waren Van Spranckhuyzen, Brandelaar, van wien ik u in mijn vorigen brief schreef,
en een derde, die mij onbekend was.
„Mevrouw Buys sprak eenige weinige koele, maar beleefde
woorden tot het drietal, en hield van ter zijde haar blik op
de gouvernante gevestigd. Toen ik mejuffrouw Bokkerman
het schoteltje met ijs had overhandigd, en haar, in zonderling
Hollandsch uitgesproken, dank had beantwoord, wilde ik mij
naar mijne oude plaats terugbegeven. Maar mevrouw Buys
wenkte mij met haar waaier, en deed mij stilstaan aan
het portier. De drie heeren hadden zich verspreid. Brandelaar
was verdwenen. De vreemde heer stond aan de andere zijde
van 't rijtuig, en sprak zacht met de gouvernante. Van
Spranckhuyzen keuvelde op dezelfde wijze met mejuffrouw
Bokkerman.
„Blijf bier staan, meneer Wierincx !" fluisterde mevrouw
Buys me zeer vriendelijk toe. — „Doe mij het genoegen en
spreek een oogenblik met mij op deze plaats."
„Daarna boog ze zich dicht naar mij over, en verhaalde mij,
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dat die vreemde heer een nieuw, jong advocaat was, pas
met de mail aangekomen, een goede kennis van mejuffrouw van Weeveren. Zoo kwam ons gesprek van zelf op
mijn vak en mijne vooruitzichten. Ze vroeg met de uiterste
belangstelling naar mijne bevindingen ten kantore van haar
echtgenoot. Ik antwoordde haar vrijmoedig, en openbaarde
haar een deel van mijne bezwaren. Nog nooit hadden we zoo
vertrouwelijk gesproken. Ze was de eerste, wie ik mijn
lang verzwegen leed kon verhalen. Ze stelde belang in al wat
ik zeide, ze gaf me goede hoop, sprak geen enkel woord, om
haar echtgenoot en zijn gedragslijn te verdedigen, en gaf me
zoo degelijken en zoo goeden raad, alsof zij eene hoogst verstandige, veelgeliefde oudere zuster van mij geweest ware . . . ."
Alexander wierp de pen weg. Haastig liep hij zijn vertrek
op en neôr. Daar was veel waarheid in 't geen hij aan zijne
moeder schreef, maar de geheele waarheid. . . . Hij giste, en vermoedde nauw bij zich zelven, wat die wezen kon. Hij meende,
dat het allernatuurlijkst was, zoo hij de weldadige vriendelijkheid en voorkomendheid van mevrouw Buys met hartelijkheid
beantwoordde. Was het misschien ongeoorloofd eene dankbare,
eerbiedige sympathie voor haar te koesteren ? Zij was zoo
goed, zij toonde zooveel belangstelling in hem, ze was de
eenige, die met waarachtige welwillendheid zich over zijn lot
had bekommerd. En daarenboven, zij was de eenige, die hem
recht had doers wedervaren als man van geest, als vlug en
luimig spreker, als wegsleepend i m p r o vis at o r. Zij had
naar zijne vertellingen geluisterd, met zichtbaar genoegen
geluisterd, en dit laatste blijk van welgenegenheid was door
hem geenszins het minst gewaardeerd. De toon harer stem
was in staat hem met tevredenheid, met blijdschap te vervullen, wenschte steeds meer en meer in hare nabijheid te
mogen zijn; als ze samen spraken, was al, wat zijn nieuw
Indisch leven hem teleurstellends en vernederends hood, volkomen vergeten, ademde hij als op nieuw in de zoete sfeer
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van welwillendheid, vriendschap en liefde, die hem in 't moederland, in 't dierbaar moederland, het bestaan tot 66n langen
onafgebroken feestdag gemaakt had.
Plotseling staat hij stil te midden zijner overpeinzingen.
Een drukkend gevoel van zenuwachtigen angst maakt zich
van hem meester. Mevrouw Buys was de echtgenoote van
den man, die het zich tot taak scheen gesteld te hebben al
zijne illusiOn te vernietigen — die hem als een intelligenten
bediende gebruikte maar als een man van rechtswetenschap
niet wilde erkennen . . . . wat zou er van hem worden, zoo er
eens tusschen beide echtgenooten eene botsing om zijnentwille
ontstond? Maar die zou niet ontstaan ! Was het dan eene
euveldaad de vriendschap van de vrouw zijns patroons te
winnen? En hij had die vriendschap noodig . . . . zonder haar
zou zijn leven in Batavia eene onmogelijkheid worden . . . .
Alexander huiverde. Daar rees een zonderling, gevaarlijk
denkbeeld in zijne ziel. Zoude het altijd vriendschap blijven,
wat hem aan mevrouw Buys verbond? Een onbestemd gevoel,
eene verwarde herinnering van sommige woorden, die ze hem
toegefluisterd, van een handdruk, welken ze hem zonder aanleiding gegeven had, van duizenden kleine bijzonderheden, op
zich zelve van geringe waarde alles dwong hem eene
gedachte uit te spreken, die hem vrees aanjoeg, die hem deed
terugdeinzen met schaamte — en die toch zachtjes, zeer
zachtjes op den achtergrond van zijn geest had post gevat,
om er nimmermeer te verdwijnen.
't Werd hem te eng in zijne kamer. Zijn horloge woes
twee uren. Daar buiten sjilpten nog altijd de krekels en- was
het nog altijd doodelijk stil. De nacht was drukkend warm.
Hij stond bij den ingang van zijn vertrek, en zag gedachteloos
uit, naar de achtergaanderij van 't hotel, naar de bijgebouwen,
naar de appartementen van Van Spranckhuyzen, van Brandeler, van de Slijkers. De buitenlucht bracht hem eene geringe
koelte. Zachtjes wandelde hij de kleine steenen voorgaanderij
af, die langs de logeervertrekken loopt. Om niemands rust te
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storen, liep hij zoo voorzichtig mogelijk — hij wilde zich naar
buiten begeven, het Molenvliet een Bind weegs volgen, om
zijn brandend hoofd to verkoelen, zijne gedachten een weinig
to regelen. Eensklaps blijft hij stokstijf staan. Op vier passen
vOOr hem zijn de vertrekken der familie Slijkers. Daar werd
met de uiterste behoedzaamheid eene deur geopend. Een heer
in Indisch nachtkostuum sluipt er uit, en glijdt langs den_
muur naar Alexander toe. Op het oogenblik, dat beiden malkaar voorbij gaan, blijft de nieuw aangekomene met
plotselinge ontzetting en een half gesmoorden kreet • staan.
Eenige seconden verloopen, eer een van beiden eene beweging
maakt. Alexander doet eindelijk eene schrede voorwaarts, en
herkent Van Spranckhuyzen.
„Wierincx 1" — klonk het dof en heesch. — „Wat doe jij
hier in de gaanderij ?"
„Ik wilde naar buiten, daar het mij to drukkend in mijne
kamer werd — ik moet een deel van den nacht opblijven om
m a i lbrieven to schrijven voor morgen !"
Van Spranckhuyzen haalde diep adem, en mompelde iets
bij zich zelven, 't Welk vrij wel naar een groven soldatenvloek geleek.
„Zoo, dan ga ik even me6 !" — hernam hij — „Ik heb familiaar een partijtje gemaakt met den ouden Slijkers — wat laat
geworden — Brandelaar kon niet komen en een goed glas
grog gebruikt — ik heb behoefte aan lucht !"
Alexander zweeg. Hij vond de ontmoeting wat zonderling.
Van Spranckhuyzen sprak zoo zacht en zoo gejaagd, of hij
vreesde, dat iemand buiten Alexander hem zou verstaan. En
de wijze, waarop hij uit die deur was geslopen, mocht minstens
hoogst verdacht genoemd worden. Intusschen waren beide
jongelieden op het Molenvliet aangekomen en gingen ze zonder spreken naast elkander voort.
„Ik dacht" — begon Alexander eindelijk, — „dat je de Slijkers niet meer zaagt !"
„Van tijd tot tijd kom ik er nog wel eens !" — antwoordde
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Van Spranckhuyzen snel „ik houd van een partijtje en van
avond verveelde ik me bijzonder. Bovendien kan men sans
gène bij den ouden man gaan, zoo in kabaai maar. Ik had
van avond wat al to lang in de voorgaanderij met Brandelaar
zitten praten, en 't was te laat geworden voor eene visite
bij Ruytenburg — toen heb ik me maar met de Slijkers beholpen. Overigens hang ik dat niet aan de klok . je begrijpt me!"
Eón ding was zeker, Van Spranckhuyzen was buitengewoon
spraakzaam en vertrouwelijk. Alexander had hem weinig in
die stemming ontmoet alles was hem niet recht duidelijk en
schoon hij onwillekeurig een kwaad vermoeden tegen den
druk sprekenden jonkheer begon to koesteren, liet hij zich
echter weldra van alles overtuigen, wat deze hem geliefde to
verzekeren — zijne eigene gedachten hielden hem to zeer bezig,
de onverwachte ontmoeting had or maar een oogenblik den
draad van afgebroken.
Onder deze omstandigheden duurde de wandeling der beide
vrienden kort. Men keerde weldra naar 't hotel terug, en
sprak van tijd tot tijd een enkel woord. Toen Alexander bij
zijne kamer gekomen was, reikte hij Van Spranckhuyzen
even gul als vroeger de hand — hij hechtte zeer weinig ge-wicht aan hunne toevallige ontmoeting. Schielijk was hij in
zijn vertrek verdwenen, om zijn brief to eindigen. Maar Van
Spranckhuyzen keerde nog eenmaal zijn gelaat naar den lichtstroom, die uit de deur golfde, balde de vuist en fluisterde :
„Ben je een spion, mijn waarde Wierincx! Pas op ! (Eon
vloek). We zullen je dit betaaid zetten, zoodra we kunnen.
en good ook ! (Nog een vloek). Als je mij hindert, moot je
weg Wees voorzichtig, mijn kostelijke vriend! Jo bent op
een gevaarlijk pad ! (Derde vloek)."
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ZEVENDE 1100FDSTUK.
Mevrouw Buys recipieert, Alexander doorleeft een gelukkig
uur, een oude kennis van Mejonkvrouw van
Weeveren komt op 't tooneel.
De geheele villa Buys was schitterend verlicht. 't Was de
avond der gewone maandelijksche receptie. Alle voorbereidselen
waren gemaakt, om wederom een dier schitterende Bataviasche
bals te doen plaats hebben, welke trots hunne dagelijksche
verschijning, nog nooit in gebreke bleven het grootste deel
der vermaaklievende en dansluchtige fatsoenlijke wereld met
altijd nieuwen ijver te doen samenstroomen. De recepties van
mevrouw Buys hadden een buitengewonen roep van luister,
en waren bijzonder gezocht om den grooten toevloed van
allerlei gasten en de uitmuntende inrichting van het buffet.
Reeds had het aanvangsuur geslagen. De voorgaanderij, het
middenvertrek, de pendoppo, alles fonkelt van tallooze lampen
en waskaarsen. Eene prachtige reeks van lichtkronen schittert
vooral ter laatste plaatse, waar de eigenlijke balzaal is. Het geheele
terrein is aldaar van meubelen ontdaan, sofa's en schommelstoelen zijn aan de drie uiterste zijden in rijen gerangschikt
voor de dansgrage of toeschouwende dames. Damoen, de deftige to e k an-lamp oe (lampenjongen), loopt in galagewaad
met een dubbel deftig gezicht rond, om een laatsten blik aan
het werk zijner verlichting to wijden. Er is nog niemand aangekomen. Mevrouw Buys zit op dit oogenblik geheel alleen
op eene sofa. Met Welk een buitengewoon geluk heeft ze
haar feestgewaad gekozen ! Een laag uitgesneden zijden balkleed van die grijze kleur, welke een Fransch r omancier
niet nalaten zou gorge-de-pigeon to noemen, een paar
Witte rozen in de donkerbruine hairen, een juweel van een
waaier met kunstig gekleurde voorstellingen van markiesjes uit
het Regentschap, een conventioneele glimlach en een waas van
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tevredenheid over het geheele gelaat, gaven haar dien avond
een bijzonder belangwekkend en bevallig voorkomen. Ze is
ijverig bezig hare witte glace s vast te knoopen en luistert
ongeduldig of geen equipages van het Koningsplein komen
aanrollen.
Langzaam slentert nu de jongeheer Karel de pendoppo binnen. Ook hij is in gala. Hij heeft plezier in het licht en de
aanstaande festiviteit, en houdt zich onledig met zijn lijfjongen Ali te kwellen en de inlandsche muzikanten aan te
gapen, die in grooten getale bij hunne instrumenten ter zijde
van de gaanderij het bal-orkest vormen. Mevrouw Buys roept
hem schielijk tot zich, en gelast hem de gouvernante en zijn
zusje te gaan halen. Binnen weinige minuten verschijnen deze
beiden. Is er hier ook eene bezielende kracht van het aanstaande feest uitgegaan, of moet het aan andere oorzaken
worden toegeschreven, dat Mejonkvrouw Van Weeveren zoo
rustig vergenoegd om zich heen blikt, en dat het kleine
Marietje zoo weltevreden in het rooskleurig japonnetje komt
aanhuppelen ! Mevrouw Buys mompelt in stilte die vraag, en
neemt met een enkelen oogopslag het feéstkleed der gouvernante op. Het witte gazen gewaad, hier en daar door een
enkel zedig blauw lintje verlevendigd, was ontegenzeggelijk
met den keurigsten smaak vervaardigd en voltooid. Er lag
lets onbeschrijfelijk volkomens en 616gants over dat eenvoudige
balkleed, 't Welk voor een goed deel met de eigene doigt sd e-f é e der edelgeboren jonkvrouwe was afgewerkt. Mejonkvrouwe Van Weeveren droeg daarbij het kostelijke blonde
hair in lange krullen zonder eenige bloem, en hadde zij de
doorkneedste coquette geweest, ze had niet beter kunnen doen.
Mevrouw Buys had dit oogenblikkelijk gezien en voor een
korte poos week de tevreden glimlach van haar gelaat, om
voor een strengen, stuggen trek plaats to maken.
„Zal u goed opletten, juffrouw ! dat Karel en Marietje niet
lastig zijn !" — zei ze snel, terwijl zij haastig opstond, want
men hoorde het geraas van rijtuigen.
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Mejonkvrouwe van Weeveren had geen tijd tot antwoorden — van uit de binnengaanderij naderde de heer Buys met
eenige dames, op den voet gevolgd door nog andere parer',
waarvan de dames de gastvrouw met vroolijke uitroepingen
en daarbij gebruikelijke omhelzingen kwamen verwelkomen.
Nauw waren de eerste gasten aangekomen, of alras stroomden er gedurig nieuwe naar de achtergaanderij, Welke spoedig
door eene bonte menigte in feestgewaad werd gevuld.
Maar levendig vooral was het tafereel, 't welk bij den
ingang der voorgaanderij viel waar te nemen. Hier stond de
gastheer in zwarten rok op de trappen der veranda, om de
aankomenden te begroeten. Prachtige equipages, palankijns,
huurrijtuigen en bendies volgden elkaar voortdurend in onafgebroken reeksen op, en wierpen, als ze in vollen draf het
erf kwamen binnenrijden, door de hoogopvlammende fakkels
der bedienden, een helrood schijnsel over de grindpaden en
het groen van den tuin. De heer Buys hielp met statige
deftigheid sommige bevoorrechte dames bij 't uitstappen, en
liet de andere aan de zorg van een hulpkorps van danslustige jongelui over, die hij met een woord tot dien dienst
geprest had.
Hier onderscheidde zich vooral Van Spranckhuyzen, die
gedurig van de voorgaanderij naar de pendoppo liep en tal
van dames bij de gastvrouw bracht. Toen zijn vriend Ruytenburg en diens dames verschenen, had hij zich met de uiterste
gemakkelijkheid van mejuffrouw Lucy Bokkermans arm meester gemaakt en haar in stilte om twee of drie dansen ge'vraagd, die zij gichelend toestond. Van Spranckhuyzen was
inderdaad onweôrstaanbaar. Hij droeg zijn nieuwen, echt Europeeschen balrok met in 't oogvallenden zwier en wist met
welberekende bescheidenheid zich steeds zoo lang , op den
achtergrond te houden, als noodig was om de aandacht op
zijn sierlijken persoon te vestigen.
Alexander was ook onder de jongelui van de voorgaanderij.
Hij had zich gehaast mevrouw Buys te verwelkomen, maar
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in den drom der samenstroomende menigte slechts een officieelen groet van haar kunnende opvangen.
Nu vermaakte hij zich met de aankomende gasten op te
nemen. Het was voor het eerst, dat hij de ôlégante Bataviasche wereld in zoo grooten getale bijeenzag. Reeds had hij
op zijne wandeltochten te voet en in zijn huurrijtuig een good
deel dier wereld leeren kennen ; reeds moist hij enkele personen en familièn met namen te noemen, maar de kring zijner
kennissen bepaalde zich tot zijne naaste omgeving, daar hij
zich wel gehaast had zijne brieven aan sommige aanzienlijke
familiên aan te bieden, maar door de meestal vrij koele, ofilciêele ontvangst afgeschrikt was, de hem geheel vreemde groote
heeren op nieuw te bezoeken.
Zijn voogd Van Eynsbergen had hem daarenboven verzekerd, dat eene aanbeveling aan den heer Buys hem den
toegang tot alle deftige kringen zou openen, en was dit niet
geschied — daar zijne chefs er zich tot nog toe bijzonder
weinig om bekommerd hadden, hoe hij buiten het kantoor in
de gezellige samenleving optrad — de uitstekende beleefdheid
van mevrouw Buys had alles vergoed, en het niet aan gelegenheden doen ontbreken, om alleraangenaamste uren in hare
tegenw000rdigheid te slijten.
Intusschen had de stoet der equipages voortdurend nieuwe
gasten aangebracht, en was het Alexander ingevallen, dat
men het misschien wellevend in hem zou keuren, zoo hij
zich bij de jongelieden aansloot, die de dames naar de gastvrouw begeleidden.
Toen hij zich naast hen stelde, kwam zijn buurman aan de
table - d'h S t e van het Marine-hotel, de heer Tinman Todding
naar hem toe en vroeg
„De dames binnenbrengen, he ?"
„Als het mag !" — antwoordde' Alexander, snel glimlachend,
daar hij opmerkte, dat 's mans roodverbrand gelaat bij een
zwarten rok bijna nog zonderlinger uitkwam, dan bij 't gewone Witte jasje.
IV.
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„Laat het anders maar aan Van Spranckhuyzen over,
handig genoeg met dames, he ?"
Alexander bemerkte, dat zijn tafelbuurman een bijzonder
geheimzinnig gelaat toonde, en zeer zonderling zijne oogen
dichtkneep, Coen hij dit zeide.
„Weet je wat !" — vervolgde Tinman Todding — „Geef
hem morgen eens een koopje, en vertel eens aan Jane Slijkers,
hoe lief hij is voor die dikke Juffrouw Bokkerman — Jane kan
hier niet komen, kasia n!"
't Was to veronderstellen, dat de ambtenaar met verlof van
Bangka aan 't diner zich op een buitengewoon glas onthaald
had — zijne oogen rolden zonderling onrustig door de kassen
en hij sprak in dat oogenblik uitvoeriger en vlugger dan hij
ooit to voren gedaan had.
„Mejuffrotiw Slijkers zal nu spoedig naar Samarang terugkeeren !" — merkte Alexander op, die moist, dat zijn buurman
gewoon was in de tegenwoordigheid van gemelde dame eene
zwaarwichtige c o u r t o i s i e to oefenen.
„Misschien ook niet, he ?"
„Ik begrijp u niet, meneer Tinman Todding !"
„Luister eens, he ! Wanneer het zoo voortgaat, als nu, en
Jane heele avonden met hem" — op dit oogenblik bracht
Van Spranckhuyzen een tweetal jonge dames met bruine
gezichten en Witte balkleedjes voorbij — „in de voorgaanderij
zit to fluisteren, als ze malkadr overal naloopen en altijd
wat geheimzinnigs to zeggen hebben, dan zou het wel
eens kunnen gebeuren, denk ik, dat Jane hier nog wat
bleef he !"
Met een vroolijken glimlach zag Alexander zijn tafelbuur
aan. Zijne buitengewone vertrouwelijkheid viel hem evenzeer op,
als het nieuws, 't Welk hij vernam. Hij had weinig notitie
meer van mejuffrouw Jane Slijkers genomen, sinds mevrouw
Buys hem dit had afgeraden. Men had malkaar van tijd tot
tijd aan tafel gesproken, en zoo Van Spranckhuyzen zich met
bijzondere beleefdheid tegenover haar gedroeg, meende hij dit

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

67

op rekening van de algemeene hoffelijkheid zijns galanten
vriends te moeten stellen, daar hij vast overtuigd was, dat
doze in 't geheim aan mejuffrouw Van Weeveren verloofd
was. Nu echter begon hij te bedenken, dat achter het een en
ander een geheim verscholen was, en in stilte nam hij zich
voor, er Van Spranckhuyzen eens ruiterlijk naar te vragen.
Dit bedenkende, had hij een oogenblik verstrooid naar de
menigte der elkadr begroetende gasten gestaard, en bemerkte
hij, dat Tinman Todding verdwenen was, en dat de groep der
c a v alieri s e r v e n t i zich verspreid had, daar het grootste
(1001 der gasten was aangekomen. In de voorgaanderij bevonden zich meest deftige heeren, de élite der burgerlijke en
militaire autoriteiten — hoog geplaatste ambtenaren en grootemannen van geld of van voorbeeldeloos geluk -- parvenus
met luidklinkende stemmen en trotsche gelaatstrekken bejaarde officieren met zwaar vergulde fouragères — enkele
jongelui, die niet dansten, en zich tot een partijt,je bijeenvoegden. Alexander begreep, dat zijne plaats daar niet was,
en begaf zich door de binnengaanderij naar de pendoppo. Het
geheele terrein was door eene vroolijk lachende en schertsende
menigte ingenomen. De meer bejaarde dames hadden zich op
de sofa's en stoelen geplaatst, en het voornemen opgevat,
het bal der jongelui zeer aardig to vinden, als het vroeg
eindigde. Alexander plaatste zich in haar nabijheid en zag.
naar mevrouw Buys om. Juist word hij zachtjes op den
schouder getikt. Mevrouw Buys zat naast hem, zonder dat hij
het gemerkt had.
„Goode plannen, meneer Wierincx ?" — vroeg ze.
„De beste, mevrouw ! Mag ik hopen, dat u mij de bijzondere
eer zoudt willen bewijzen . . ."
„Ik heb opzettelijk eene francai se voor u opengehouden
en een polka, als je wilt !"
Alexander bloosde van genoegen. Hij drukte zijn dank in
hoffelijke woorden uit, en daar mevrouw Buys tot hem begonnen was fluisterend to spreken, zoo vervolgde hij in dien tool).*
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„Haast u nu" — sprak mevrouw Buys, ditmaal een weinig
luider — „en laat u aan de Bataviasche jonge dames voorstellen, of anders kun-je niet me6dansen."
Met buitengewone ijver spoedde Alexander zich, dit bevel
ten uitvoer te brengen. Ras had hij Brandelaar 'gevonden,
en hem gevraagd zijn gids te willen zijn. Hij verlangde aan
enkele jonge dames voorgesteld te worden, en haar om een
dans te verzoeken.
„Je begint wat laat" merkte Brandelaar op — „de meesten en de besten hebben hare balboekjes al gesloten, maar
er zijn er toch nog, die speculeeren. Kijk maar eens rond!"
Alexander en Brandelaar liepen nu het terrein der pendoppo
af, gedurig uitwijkende voor talrijke. sierlijk gedoste jonge
dames, die malkander veel te verhalen hadden, en door een
stoet vriendelijk buigende jongelieden in zwarte rokken of
uniformen werden omringd. Op een der schommelstoelen zat
een jong meisje alleen, de schoonheden van haar ruiker en
waaier onderzoekende. Haar \gelaatskleur zweemde een weinig
naar het bruine, maar hare schitterende zwarte oogen
waren buitengewoon mooi en haar raafzwart hair, woestwelig krullende tot kroes wordens toe, stond haar uiterst
bevallig.
„Stel mij eens aan die jonge dame voor !" — sprak Alexander, zijn vriend meetroonend naar de kleurlinge.
„Dat tref je" — mompelde Brandelaar — „daar bestaan vijf
dames Henkens, waarvan sommige zelfs vrij leelijk zijn."
Eene deftige voorstelling volgde. MejufTrouw Henkens boog
nonchalant met het hoofd, en Alexander kwam beleefd met
zijn verzoek voor den dag.
„A 1 !" antwoordde de jonge dame. Alexander zag verbaasd op. Mejuffrouw Henkens wuifde even met haar waaier
en riep :
„Mina!"
Eene andere kleurlinge kwam plotseling van achter eene
groep dames te voorschijn, nog bruiner van tint en minder
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bevallig dan de eerste. Deze laatste stelde Alexander nu nogmaals voor en vroeg :
„Heb-jij een dans voor dien heer ?"
1VIejuffrouw Mina Henkens had nog vrij wat dansen over.
Alexander had maar te kiezen, en toen men het op dit punt
eens was, poogde hij nog eene beleefde woordenwisseling aan
te vangen, welke echter slechts met monosyllaben en glimlachjes werd beantwoord.
Een oogenblik later klampte hij Brandelaar weder aan, om
hem de uitkomst zijner onderhandeling me6 te deelen. Deze
legde hem eerst uit, dat het woordje a 1 in den zin van 't
1VIaleische s o e d a h moest worden opgevat, en niets anders
beteekende dan : „Ik heb mijne dansen al weggegeven." Schoon
Alexander dit niet aanstonds geheel doorzag, vroeg hij niet
verder, daar hij wenschte nog andere kennismakingen aan to
knoopen, en er reeds eene jonge dame voor gekozen had, die
een volkomen Nederlandsch uiterlijk had. Zij zat in een hook
der pendoppo, en scheen over den rand van haar waaier vrij
ontevreden naar dansers om to zien. Maar nauwelijks had
Brandelaar met eene buiging gezegd :
„Mejuffrouw Dunsinger ! mag ik het genoegen hebben u
meneer Wierincx voor te stellen ?"
Of zij antwoordde met iets dors en spijtigs in hare stem :
„ 'k Heb geen enkelen dans meer over !"
„Pardon !" — viol Alexander gevat in — „Ik had er u nog
niet om gevraagd."
Brandelaar glimlachte, trok Alexander bij den arm meè,
en waarschuwde hem, niet to veel tegenwoordigheid van geest
te hebben.
„De jonge dames" — voegde hij er bij — „zijn hier niet talrijk, en houden zich op prijs. We zijn hier niet in Holland.
m o n cher! We moeten ze wat ontzien, al hadden ze ook
de lastigste tinkaas !" (grillen).
Alexander was het niet met hem eons, maar zweeg voor
dit oogenblik. De dansmuziek deed zich hooren, de paren zet-
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ten zich in beweging, en slechts met veel heên en weer
vliegen kon het den beiden heeren gelukken nog enkele dansgrage
dames op to sporen, die deels om gevorderden leeftijd, deels
om eon onbevallig uiterlijk tot nog toe vergeten waren.
In een anderen hook der pendoppo word intusschen een
levendig gesprek gevoerd tusschen Mejonkvrouwe van Weeveren
en dienzelfden- jongen advocaat, van wien Alexander aan zijne
moeder geschreven had, toen hij zijn avondtoertje in het rijtuig
van mevrouw Buys besprak.
„U laat hem dus ongemoeid?" — zeide hij.
„Tot nog toe, ja. Ik wil Bever eene botsing mijden. Toen
ik het voornemen opvatte, hierheen to gaan, begreep ik, dat
het verleden volkomen dood voor mij was. Alleen belangstel.
lende, waarachtige vrienden, zou ik gaarne over mijn vroeger
leven gesproken hebben. U weet, dat mijn neef baron van
Weeveren mij voor doze conditie heeft ge-vvonnen. Toen ik in
Batavia aankwam, sprak de hoer Buys mij met den titel van
juffrouw van Weeveren aan, en ik heb • dien maar stil
behouden."
„Ik begrijp u, freule !"
„Stil ! meneer Dubois ! hoe onvoorzichtig !"
Mr. Andre Antoine Guirault Dubois legde de vinger op de
lippen, en vroeg dringend om vergeving. Mejonkvrouwe van
Weeveren knikte onmerkbaar, en zag met zekere verlegenheid
voor zich. Verstrooid trok ze de kleine Marie Buys naar zich
toe, streek haar het weerspannige, stroeve hair glad. Die
jonkman met dat alledaagsche, maar Loch veelzins gedistingeerd voorkomen, had haar en hare familie weleer in dagen
van voorspoed gezien hij kende hare geschiedenis.
„'t Is me moeielijk u anders to noemen," — hernam hij —
„maar we willen beproeven. Vergun me u rondborstig to verzekeren, dat uw kloek besluit mij dadelijk zeer getroffen heeft.
En nu is het mij klaar, dat ik uw mood niet to hoog heb
gewaardeerd!
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„Ik heb mijn plicht gedaan — ziedaar alles en nu geen
woord van lof meer . Geloof me, ik misprijs me zelve dikwijis genoeg over mijne zwakheid in 't verbergen van mijn
rang, welken men toch vroeg of laat gemakkelijk zal ontdekken. Toen ik Van Spranckhuyzen voor 't eerst ontmoette, had
ik de laf held een moment te vreezen
."
„Hij heeft er belang bij zijne vroegere relatie met u geheim
te houden !"
„Dus acht ik mij veilig van die zijde. Maar 't is me eene
voortdurende kwelling, dien man bijna iederen dag te ontmoeten !"
„'t Is een p a ni er p e r c 6, daarover zijn al zijn bekenden
het eens. Ik heb een paar koele woorden met hem gewisseld,
en laat hem verder links liggen. Wie is toch zijn vriend, de
jonge advocaat Wierincx, nu bij de heeren Buys & Andermans
werkzaam ?"
„Ik ken hem niet, en verlang hem ook niet te kennen —
om twee re denen. Vooreerst zijn de vrienden van dien Van
Spranckhuyzen mij zeer verdacht, en vervolgens staat hij in
blakende gunst bij mevrouw Buys !"
„Er schijnt lets van een intrigant in dien man te schuilen!
Hij poogt zijne positie bij den heer Buys te versterken, door
steeds a u x petits s o i n s te zijn tegenover mevrouw. 't Is
niet onhandig !"
„Neen, Dubois ! nu doe je hem onrecht. Als je hier eenige
maanden langer geweest bent, zul je begrijpen, dat zoodanige
manoeuvre hem niet het minste voordeel kan opleveren. Ik
geloof eer, dat hij zeer onhandig °A praatziek is, daar hij zich
naar iedere luim der groote dame schikt, en haar met den
stipsten ijver gehoorzaamt !"
„En de groote dame ?"
„Zij exploiteert hem als een middel om zich te amuseeren 't zal niet lang meer duren !"
Op dit oogenblik drong Moenah, de b a b o e, zachtjes en
schuw door de menigte heen, en riep der gouvernante toe:
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„Nj o nj a pangi 1!" (Mevrouw roep).
Ernestine van Weeveren fluisterde haar buurman nog spoedig eenige woorden toe, en verdween weldra tusschen de
dansende groepen. Mr. Andre Antoine Guirault Dubois verzonk
in een diep gepeins. Hij herinnerde zich, dat hij eene quadrille
met de gouvernante zou dansen, glimlachend keek hij een
oogenblik vrij ironisch naar de feestvierende menigte, en begaf
zich daarna naar de voorgaanderij, waar men hem een oogenblik zeer statig met den gastheer en vervolgens evenzoo eene
poos met den heer Andermans zag spreken.
Ernestine van Weeveren had mevrouw Buys aan den arm
van Alexander gevonden, en uit haar mond een half bevelend,
half beleefd verzoek vernomen, om toe te zien, dat de bedienden
de dames zoo spoedig mogelijk van alle gevraagde ververschingen zouden voorzien. Mevrouw Buys had het talent, om
alles op te merken, wat rondom haar gebeurde, en al keuvelend met Alexander, had zij het raadzaam geacht, het gesprek
tusschen hare gouvernante en dat „bleek, baarsch advocaatje
met zijn Franschen naam" of te breken. Ook was het aan
hare opmerkingsgaaf toe te schrijven, toen zij eene poos later
tot Alexander zeide :
„Uw vriend Van Spranckhuyzen schijnt onze arme Lucy
Bokkerman geheel te willen betooveren !"
„Dat schijnt eene kwade gewoonte van hem !" — antwoordde
Alexander met een vroolijken lach.
„Ja, maar ditmaal blijkt het ernstig gemeend. Lucy heeft
eene kleur van verlegenheid, en hij fluistert voortdurend aan
haar oor !"
„Ik begrijp hem niet !"
,,Zoo, wat weet je er dan meer van? Je kunt mij gerust
alles vertrouwen, Wierincx !" — Mevrouw Buys had sedert
eenigen tijd de gewoonte Alexander eenvoudig „Wierincx" te
noemen, en op dat oogenblik het plan hem eens volledig uit
te hooren omtrent zijn vriend Van Spranckhuyzen.
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„Ik weet er eigenlijk niets van" — antwoordde Alexander„ik vermoed wel het een en ander !”
„Welnu ?"
„Ik dacht, dat Van Spranckhuyzen in het geheim met
juffrouw van Weeveren verloofd was. Hij heeft haar vroeger
gekend in. Den Haag, en eens liet hij zich bijna zoo uit
alsof . . . ."
„Dan heeft hij je opzettelijk om den tuin willen leiden. Ik
heb zeer goed opgemerkt, dat die twee elkander verfoeien.
Je hebt een to goed hart, Wierincx ! en laat je to spoedig
bepraten !"
Alexander zag mevrouw Buys met eene onbeschrijfelijke
uitdrukking aan, daar lag verlegenheid, eerbied, bewondering,
hooge bewondering in zijn blik. Intusschen had hij aanstonds
geantwoord :
„Ik geef u volkomen gelijk, mevrouw ! wat het eerste betreft. Reeds eenigen tijd geleden begon ik to twijfelen, toen
ik hem elken avond zoo druk in gesprek vond met Jane
Slijkers. Daarenboven sommige omstandigheden doen mij gelooven, dat er jets geheimzinnigs schuilt in zijne houding
tegenover uwe gouvetnante, zoowel als tegenover die juffrouw
Slijkers !"
„De controleur Tinman heeft zoo even eenige curieuse bijzonderheden over hem en die dame aan mevrouw Andermans
verteld. We zullen op den jonkheer letten en een beetje voor
onze arme Lucy zorgen !"
Schetterend klonk nu de muziek voor de fr an c a i s e,
waarin Alexander de eer beschoren was aan de zijde der
gastvrouw to staan.
Terwijl de paren zich rangschikten, ging mevrouw Buys
zachtjes voort Alexander verder to ondervragen. Bewonderenswaardig was de tact, waarme6 ze hem alles deed zeggen,
wat zij verlangde. Terwijl zij met deftige bevalligheid zich in
de verschillende figuren van den dans bewoog, en niemand
uiterlijk aan haar zou hebben kunnen opmerken, dat zij een
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voor haar uiterst belangrijk gesprek voerde, moist ze Alexander met een enkelen blik tot verdere confidentiOn aan te
moedigen, en weldra had ze alies vernomen, wat hij haar kon
mededeelen : hoe hij Van Spranckhuyzen eens zeer laat van
een bezoek aan de Slijkers had zien terugkomen, en hoe verlegen deze geweest was over hunne toevallige ontmoeting.
Alexander was te zeer ingenomen met de vriendelijke vertrouwelijkheid der gastvrouw, om er een oogenblik aan te
denken, of het raadzaam ware, haar deze mededeelingen te
doen. Slechts een onder de gasten hield beiden oplettend in
't oog — het was de bleeke advocaat met den Franschen naam,
die naast mejonkvrouwe van Weeveren aan den dans stond.
„Wierincx gauw een glas wijn met water !" sprak
mevrouw Buys, toen de quadrille geeindigd was, en zij aan
de zijde der deftige, niet dansende dames had plaats genomen.
Er klonk iets bijzonder intiems, iets aht vertrouwelijks in
den toon, waarop zij die woorden tot hem zeide — haar bevel
scheen eene eervolle onderscheiding.
Alexander drong verheugd door de drommen der gasten.
De gedachte : zoo heb ik hier dan toch eindelijk eene enkele,
duurzame vriendschap gesloten ! vloog hem door 't hoofd, en
toch bleef er eene zekere geheimzinnige ongerustheid op den
bodem van zijne ziel, of die gedachte wel waarheid behelsde ?
En terwijl hij zoo met het verlangde glas voortspoedde, 'viel
het hem tevens in, dat hij zich zelve nog nooit eerlijk bekend
had, wat hij eigenlijk onder dat woord vriendschap verstond,
maar aanstonds legde hij zijner conscientie het stilzwijgen op,
door te bedenken, dat ieder hem tot nog toe met zekere minachting bejegend had, dat mevrouw Buys alleen hem waardeerde, zooals hij gewaardeerd wilde worden.
„Luister !" — ging mevrouw Buys voort, toen hij zich
wederom aan hare zijde had neèrgezet — „je moet me eens
goed op de hoogte houden omtrent de galante ondernemingen
van je vriend Spranckhuyzen. 1k wilde die geschiedenis van
juffrouw Van Weeveren wel eens weten. Je behoeft er hem
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niet naar te vragen, want hij zou je toch de waarheid niet
zeggen. Ga oplettend na, wat hij doet, kom bet mij vertellen
en daarme6 soedah !"
Alexander knikte vroolijk toestemmend, want wederom had
de stem van mevrouw Buys zoo zacht en vertrouwelijk geklonken, alsof ze hem de zoetste vleierij zeide. En evenzoo
vervolgde zij :
„En laat me nu eens vragen, van wie der dames je zoo al
dansen gekregen hebt ?"
„Een wals van mejuffrouw Mina Henkens, een galop van
een tweede juffrouw Henkens, eene quadrille van mejuffrouw
Deeselaar . . . ."
„Hoe kom je toch aan al die zonderlinge dames ?"
Brandelaar presenteerde mij. Eene zekere juffrouw Dunsinger
weigerde mij vOordat ik haar vroeg !"
„Natuurlijk. Juffrouw Dunsinger heeft hare gestadige aanbidders onder de tweede-luitenants. Spreek maar niet te veel
met je danseuses en" — hier daalde de stem der gastvrouw tot nog zachter gefluister — „ ga nu schielijk opstaan,
je hebt hier al veel te lang gezeten. Kom morgen eten —
't is Zaterdag — dan kunnen we later de muziek in C o nc ordia gaan hooren !"
Mevrouw Buys wierp Alexander ten afscheid nog een veelzeggenden blik toe, waarin vrij duidelijk twee bestanddeelen
om den voorrang streden : hare bijzondere ingenomenheid met
zijn persoon en hare bestendige zorg, om die aan niemand
anders, dan aan hem zelven te doen blijken.
Intusschen hadden de gasten van den heer Buys zich
wederom alleraangenaamst vermaakt. En waarlijk leder vond
gelegenheid een genoegen naar zijn individueelen smaak te
kiezen. De dansende wereld was hoofdzakelijk in twee groote
afdeelingen gesplitst. De eerste afdeeling werd gevormd door
eene soort van keurbende onder de jonge dames, alien van
echt Nederlandsche manieren en beschaving, dochters van
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hooge ambtenaren en laden der Indische regeering. De tweede
groep bestond daarentegen uit meer Indische bestanddeelen,
uit kleurlingen van verschillende nuancen, van een onmerkbaar geel tintje of tot aan de zuivere koffiekleur toe. Bij de
cavaliers zou men zulke splitsing moeielijker hebben kunnen
tot stand brengen, daar bijna alien van echt Nederlandsch
gehalte waren, waardoor dan ook nu en dan eene toenadering
tusschen de twee afdeelingen der dansende dameswereld mogelijk ward.
Voor de toeschouwers vial er nog al vrij wat waar to
nemen, daar ook hier de gewone Europeesche stijfheid en
vormelijkheid, gelijk meestal in Nederlandsch-India, voor een
levendig en ongedwongen verkeer hadden plaats gemaakt. En
zoo er onder de heeren waren, die eene al to diepe studie der
dansende menigte mocht verdrieten, ze vonden in een zijvertrek het volmaaktste buffet, dat er ooit ter eenige Bataviasche
receptie was sadmgesteld geworden. Gedurig zag men er luid
pratende groepen naar binnen gaan en opmerkelijk was het
dien avond, dat niemand er zoo druk gebruik van maakte, als
de controleur Tinman Todding, die — „voor herstel van
gezondheid met verlof naar Nederland zou terugkeeren" — en
zijn vriend Brandelaar. Men zag ze met groote opgewondenheid en hartelijkheid elkaär 't een en ander aan 't oor zeggen,
en duidelijk vernam men van tijd tot tijd de basstem van
Brandelaar, als hij tot de bedienden riep :
„Kassi lagi anggor asem!" („Schenk nog een glas
rijnwijn in".)
Van hun Wesprek vernam men niets, ofschoon enkelen later
beweerden, dat Tinman Todding soms den naam van eene
zekere Jane Slijkers had uitgesproken, en dat hij daarbij met
zijne oogen allerlei zonderlinge gymnastische toeren had gemaakt. De vroolijke muziek der laatste quadrille deed Brandelaar naar de pendoppo terugsnellen. In allerijl zocht hij zijne
danseres, eene der vijf dames Henkens, en plaatste zich in
't gelid — tot groote blijdschap van Alexander, die met zijne
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dame, mejuffrouw Deeselaar, reeds eenigen tijd te vergeefs naar
zijn vis-à-vis had omgezien.
Alexander was in de beste luim. Nog nooit had hij zich in
de twee-en-een-halve maand, die sinds zijne aankomst verliepen, zoo volkomen tevreden, zoo echt te huis gevoeld. Wel
morde van tijd tot tijd op den achtergrond van zijn geest de
oude, overgevoelige eerzucht, dat hij op 't kantoor zijner chefs
nog niet voor veel meer dan een intelligenten klerk gold —
maar in de opgewondenheid van het feest schoof hij in stilte
een gordijn voor die treurige werkelijkheid, en vermeide hij
zich in de bewustheid, dat er toch waren, die hem op den
rechten prijs zouden schatten. Arme Alexander ! hij had met
zooveel ridderlijken moed zich van 't moederhart losgerukt,
en den grooten tocht ondernomen . . . . zijn doel was zoo
nobel, zijn wil zoo goed — was het wonder, dat zijne prikkelbare, gevoelige ziel zich oogenblikkelijk aansloot bij al wie
hem maar de oppervlakkigste sporen van vriendelijke genegenheid deed blijken?
Nu echter gevoelde hij zich voor het oogenblik tevreden en
gelukkig, en bekreunde hij er zich in geenen deele over of
wellicht de beer Buys zijne veelvuldige bezoeken zou goedof afkeuren — mevrouw Buijs had hem ten harent genoodigd! .... En hierme6 was alles gezegd. In de overmaat van
zijne voldoening onderhield hij zich op levendige wijze met
zijne dame, mejuffrouw Deeselaar, eene bevallige brunette,
met kostelijke blauwe oogen, die van onder hunne lange,
zwarte wimpers met de hoogste eenvoudigheid en onnoozelheid konden omhoog gluren. Maar 't baatte hem niet veel, of
hij opgewonden en geestig sprak: zij glimlachte meest vrij
bot bij al zijne bon-mots en antwoordde meest vrij kort bij
't grootste deel zijner grappige vragen. In 't eind scheen hij
een onderwerp aan te roeren, dat Naar belang inboezemde. Hij
verhaalde van de bals in Nederland, en hoe daar, juist in
tegenstelling met Batavia, steeds meer dames aanwezig waren
dan heeren. Het denkbeeld van gedurende een dans te blijven
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zitten, scheen haar zeer te ontstellen. Eindelijk waagde ze
eene vraag :
„Hoe komt het toch, dat daar zoo vele jonge meisjes zijn....
trouwen ze dan niet ?"
„soms wel, soms niet !
„Waarom niet ?"
Eene figuur in de quadrille noodzaakte Alexander het antwoord schuldig te blijven. Het was de laatste quadrille, en
deze werd steeds traditioneel door den een of anderen buitengemeen koddigen of geestigen cavalier bestuurd. Ditmaal was
die taak aan den heer Ruytenburg opgedragen, die in Batavia
voor den allervroolijksten en allergrappigsten der oudere
heeren gehouden werd die zich nu van die reputatie
wilde kwij ten door met eene stentorstem de onmogelijkste
figuren of te roepen. Toen Alexander eindelijk wederom naast
zijne dame stond, vroeg zij andermaal met een zoet zilver
stemmetje :
„Waarom toch niet ?"
„Dat is vrij moeielijk nit te leggen. Mag ik het eens probeeren door u wat mythologie te vertellen ? Stellig heeft u
wel van mythologie gehoord ?"
„Neen, ik heb van dien schrijver nooit iets gelezen !"
Alexander glimlachte of hij nets vernomen had, keek mejuffrouw Deeselaar opgeruimd in het knappe gezichtje, en vestigde eindelijk zijn blik op de kostbare broche, die haar
gazen balgewaad sierde.
„Terwijl ik zoo naar uwe b r oche zie" vervolgde Alexander — „komt mij eene geschiedenis uit de mythologie voor
den geest, die 't u volkomen duidelijk zal maken, waarom de
jonge dames in Holland soms niet trouwen !"
„Ik houd veel van geschiedenissen !"
„Nu dan, die twee gouden appelen van uwe broche, met
die gouden slang er om heèn, doen mij denken aan de gouden
appelen uit den tuin der Hesperiden !"
„Der wat . . . ."
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„Der hesperiden, eene zeer fatsoenlijke familie! Nu was
er ook een zeker, zeer fatsoenlijk jongmensch, Hercules genaamd . ."
„'n Leelijke naam !"
„Ja, maar die Hercules was toch zeer knap en handig —
hij had er lang over nagedacht, hoe hij die gouden appelen
veroveren zou, en toen viol het hem plotseling in, dat hij
daartoe de gouden yacht uit Kolchis noodig had !"
„En hoe ging het verder ?"
„Wel, Hercules ging de reis naar Kolchis ondernemen,
kreeg de gouden yacht, en kwam toen van zelf in den tuin
der hesperiden, waar hij de gouden appelen zoo vroolijk mogelijk plukte !"
;Ja, zulke geschiedenissen heb ik wel gehoord van mijne
juffrouw, toen ik nog bij de juffrouw leerde — maar ik begrijp
nog niet .
."
„Waarom de jonge dames in Holland soms niet trouwen?
Nu, ik zal er u dan maar bij zeggen, dat de meeste jongelui
in Holland even fatsoenlijk en knap zijn als die Hercules, dat
ze ook wel gaarne de gouden appelen uit den tuin der hesperiden zouden plukken . . . . maar de tocht naar Kolchis
gelukt niet altijd ?"
„Als ik die namen maar onthouden kon, dan zou ik morgen
die geschiedenis eons aan papa vertellen ! Maar meneer Wierincx 1 is u daarom ook uit Holland gegaan ?"
Alexander zag verrast op. Doch mejuffrouw Deeselaar keek
zoo nalef en rustig in 't rondo, dat hij veilig besluiten mocht,
slechts bij toeval een geestig antwoord van haar ontvangen to
hebben. De quadrille was geeindigd en men liep nog paarsgewijze de pendoppo op en ne6r. Juist toen mejuffrouw Deeselaar hare laatste opmerking in 't midden bracht, trad de hoer
Andermans op hen toe, en vroeg Alexander om een kort onderhoud, zoodra zijn gesprek zou geeindigd zijn. Men scheidde nu
weldra, mejuffrouw Deeselaar, om de geschiedenis van Alexander op de allerzonderlingste wiize aan hare vriendinnen over
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to vertellen, en hij zelf, om aan 't verlangen van zijn tweeden
chef te voldoen.
Andermans voerde hem op plechtige wijze naar de buffetkamer, en zeide hem, dat hij hem aan iemand moest voorstellen, die daar op hen wachtte. 't Bleek niemand anders te
zijn, dan de nieuwe advocaat met den Franschen naam : Mr.
Andre Antoine Guirault Dubois, die hupsch en ongedwongen
op hen toetrad, en, na een oogenblik vriendelijk sprekens, op
Alexander den aangenaamsten indruk gemaakt had. Hunne
gelijke positie en vooruitzichten stemden reeds dit eerste
gesprek op zeer vertrouwelijken toon. Er werd een glas op
de nieuwe kennismaking gedronken. Andermans deed met
zekere re s e r v e mee, en men nam afscheid onder belofte
malkaar spoedig terug te zien.
De receptie had nu hare laatste oogenblikken beleefd, en
het verlangen der meer bejaarde dames was vervuld — iedereen maakte zich tot vertrekken gereed. Toen Alexander onder
de laatst vertrekkende gasten een officieelen handdruk van
den heer Buys ontvangen had en zich haastte zijn rijtuig te
zoeken, vond hij Brandelaar en Tinman Todding met hetzelfde
doel links en rechts loopende, en vrij luidruchtig schreeuwende om de koetsen. In een oogenblik had hij hen te recht
gewezen, en daar ze gezamenlijk naar 't Marine-hotel zouden
terugrijden, plaatste hij zich met hen in 'tzelfde rijtuig. Er
woei eene liefelijke koelte onder den rit. Brandelaar kruiste de
armen over de Borst en hief met eenigszins schorre stem aan :
„ Ah ! que Vdnise et belle I"
Tinman Todding sprak voortdurend, en gesticuleerde tegen
een niet aanwezigen persoon, dien hij met den titel *van
„Edelgeboren Jonkheer" aansprak. Alexander sloot de oogen
en mijmerde over de genoegens van dien avond, over den dag
die komen zou, over het diner en Concordia.
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NEGENDE HOOFDSTUK.
Alexander spreekt zijn eerste pleidooi uit, ontvangt eene
eerste waarschuwing, en wordt getroost door een
„welmeenend vriendenhart."
Er waren reeds veertien dagen sinds de luisterrijke receptie
van mevrouw Buys verloopen. 't Wijst een uur op het uurwerk van den heer Andermans, die, den geheelen morgen
druk schrijvend, geheel alleen op het kantoor der firma aanwezig was: Hij wenschte in stilte, dat Buys spoedig mocht
terugkeeren, om hem verslag to brengen van het pleidooi,
't Welk men eindelijk aan den jongen Wierincx gegund had.
't Was Loch maar eene min beduidende erfquaestie, eene vordering van den Ohineeschen tokohouder Lo-Hiang ten bate
van een armen bloedverwant, het proces zou wellicht geen
driehonderd gulden opbrengen. Wierincx mocht er zijn hart
eens aan ophalen, en een pleidooi voor den Landraad houden I
Stappen in de gang doen den dus mijmerende opzien. De
heer Buys treedt binnen, knikt Andermans statig toe, zet zich
in zijn fauteuil, en roept Sidin, om het dejeuner gereed to
maken. Terwijl de jongen zich van dezen last kwijt, wordt er
tusschen beide heeren geen -woord gesproken. Weldra plaatsen
beiden zich steeds zwijgende aan tafel, en vangen aan to
eten. Andermans ziet zijn ambtgenoot uitvorschend aan, en
vraagt :
„Goed gepleit?"
Buys antwoordt :
„Anderhalf uur en slecht !"
Onmiddellijk hierop wordt het dójeuner onder volkomen
stilzwijgen voortgezet. Wederom klinkt een stap in de gang.
Alexander verschijnt bij de opening der deur en komt beleefd
groetend binnen. Sinds eenigen tijd , hebben de heeren hem
IV.

6
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uitgenoodigd in hun maaltijd op 't kantoor te deelen. Met een
opgeruimd gelaat neemt hij plaats bij het voor hem gereedstaande convert.
Voor tien dagen ongeveer had hij van zijne chefs de opdracht ontvangen in zake Lo-Hiang te pleiten. Met geestdrift was
hij aan den arbeid getogen, vast besloten ditmaal met de daad
te toonen, dat hij nog tot iets anders bruikbaar was dan tot
kopieeren. Hij had de zaak in de minste kleinigheden onderzocht, zich op de hoogte gesteld der Chineesche adat 1 ), gewikt en gewogen, en eindelijk een uitvoerig pleidooi gesteld.
De laatste vijf dagen zelfs had hij .zich in zijne kamer opgesloten. Hij had met opzet verzuimd eene receptie bij te wonen ten huize van den heer Ruytenburg, waarop mevrouw
Buys hem aanbevolen had te komen. Dien morgen had hij
met angstige zorgen het uur verbeid der terechtzitting, en
daarop het oogenblik, dat zijne zaak aan de orde zoude zijn.
Hij moist wel, dat hij bij den Landraad slechts door den Voorzitter en den Griffier zou begrepen worden, dat de Djaksa
(Hoofd der inlandsche , Residentie-politie), de Panghoeloe (mohamedaansch priester) en de Chineesche adviseerende rechters
nets van zijn Nederlandsch pleidooi zouden verstaan, maar
Loch wilde hij staven, niet te vergeefs de rechtswetenschappen te hebben beoefend, mocht hij ook slechts voor den President alleen spreken. En met vuur en overtuiging had hij
anderhalf uur lang gepleit, tot het zweet hem langs voorhoofd
en hals gutste. Onder zijne rede had hij den heer Buys opgemerkt, die met aandacht kwam luisteren, en in stilte had hij
hem gedankt voor dit bewijs van belangstelling, waarvan hij
zich de beste gevolgen beloofde.
Zoo ras hij nu aan de tafel zijner chefs had plaats genomen, zag hij eenigszins nieuwsgierig op. De heer Andermans
biedt hem de rijst aan, de heer Buys drinkt langzaam een
glas wijn, en wischt zich met een fijnen, linnen zakdoek het
1) Gebruik, 't welk rechtskracht bezit.
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voorhoofd af. Op beider gelaat was volstrekt niets to lezen.
Alexander begint in stilte zijn dOjeuner, en denkt, dat de
heeren, misschien wat verlegen met zijn triumf, wachten tot
hij iets zal gesproken hebben. Werktuiglijk gebruikt hij eenige
rijst, al zijne verwachting is op den aanstaanden lof zijner
patroons gevestigd.
„Ik geloof, dat de Gouverneur-generaal gisteren naar Buitenzorg is teruggekomen!" zegt Andermans.
„Ja!" — antwoordt Buys.
„Dan zul je morgen wel gaan ?"
„Misschien !"
„Er volgt eene pauze. Alexander wil elk oogenblik over zijn
pleidooi beginnen, maar zwijgt uit verlegenheid. De hoer Buys
snijdt eon djeroek (javasche oranjeappel) door, en is schtjnbaar in diep gepeins verzonken.
„Gisteren bij Ruytenburg geweest ?" vraagt Andermans
weder.
„Ja I buitengewoon vroolijk feest, gehomberd met den Schoutbij-Nacht, geen kaarten gehad !" — luidt het antwoord van den
heer Buys.
„Ik hoorde thuis, dat er zeer opgevvonden gedanst is. Reeve
heeft een quadrille gecommandeerd ! 'n Vroolijke jongen, die
Reeve !"
„Adele heeft er ook iets van gezegd. Reeve is nog een
oude kennis, geloof ik I"
„De eenige jonge officier, die mij op den duur bevalt !"
Wederom eene pauze. Alexander heeft met zeer gemengde
gewaarwordingen, waaronder teleurstelling en gekrenkte trots
om den voorrang dongen, naar dezen dialoog geluisterd. Het is
hem nu onmogelijk langer to zwijgen, en terwijl hij de schillen van een pis a n g met zijn mes in kleine reepen snijdt,
zegt hij haperend tot den heer Buys :
„Ik geloof u van morgen bij de zitting van den Landraad
to hebben gezien !"
De heer Buys knikt even met het hoofd. Alexander snijdt
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de p i s a n g-schillen in nog kleinere reepjes en voegt er hoog
blozend bij :
„Mag ik hopen, dat u over mijn pleidooi tevreden is ?"
„Wat zal ik zeggen, meneer Wierincx ! ik west het zelf
nog niet !" — begint de heer Buys. — „Vooreerst was uw stuk
veel to lang. Dan kun je al die geleerdheid hier in Batavia,
wel laden rusten. De Djaksa en de Chineesche Rechters moeten zich wel enorm verveeld hebben ! . Maar je hebt een zeer
goede stern."
Hierop staat de hoer Buys langzaam op, en schuift zijn
stoel eigenhandig naar zijne schrijftafel. Andermans roept Sidin
om vuur voor zijne sigaar. Alexander rukt zich haastig van
de tafel en verdwijnt in zijn zijvertrekje. En wederom, even
als op den dag van de aankomst des jongen advocaats, ontmoeten de blikken zijner beide chefs elkaär op veelbeteekenende
wijze, en wederom buigen beiden geheimzinnig glimlachend
het hoofd.

't Zou moeielijk to zeggen geweest zijn, wat Alexander
dien dag in het tijdsverloop van twee tot vier uren van den
namiddag ten behoeven der firma Buys & Andermans had verricht. Hij zat recht op voor zijne schrijftafel, en keek onafgebroken op een stapel papieren en boeken: In 't eerst ondersteunde hij het hoofd met beide handen, er voer sane lichee
siddering door zijne laden, en enkele dikke tranen vielen voor
hem op de processtukken. Maar weldra klemde hij de lippen
saam, en hief hij het hoofd op. Er spreidde zich over zijne
trekken een waas van diep gegriefden trots.
Eene zeer goede stem ! Dat was dan al de lof, dien hij voor
zijne inspanning en studie oogstte ! De Djaksa en de Chineesche Rechters zouden zich wel enorm verveeld hebben !
Hij moest al die geleerdheid in Batavia maar laden rusten !
Grofheden en brutale scherts voor eer en dank ! Hij poogde
heel de kracht van zijn geest bijeen to roepen, om niet in
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een luid weenen uit te barsten, hij klemde zich aan zijne
schrijftafel vast, om niet op te stuiven, en het eerste voorwerp, dat hem voor de hand mocht komen, in woedende
drift to verpletteren. En dan herinnerde hij zich weer met
welke ingenomenheid hij aan dit eerste pleidooi gewerkt had,
hoe hij niets verzuimd had, om de zaak in de verborgenste
bijzonderheden te onderzoeken — welk een succes hij zich had
voorgespiegeld, hoe hij gehoopt had bij zijne chefs in aanzien
te rijzen, en nader bij het heilige doel te komen — bij dat
doel, waarom hij vaderland en moeder verlaten had.
En nogmaals zonk zijn hoofd in de handen, en vielen er
heete tranen op de processtukken. Allerlei verwarde en treurige denkbeelden verdrongen elkadr in zijn hoofd. Zou hij ooit
slagen in Batavia? Zou hij met de grondigste rechtskennis
en ijverigste inspanning ooit een advocaat worden als de heer
Buys of de heer Andermans? Voor eene seconde trilde er een
bittere glimlach om zijne lippen. Maar zij waren Loch de
eenigen, bij wie hij zich kon, bij wie hij zich moest aansluiten. Zijn voogd had hem zoo dikwijls geraden in alle opzichten zich naar de wenschen van den heer Buys te regelen,
daar hij dan nimmer missen zou in 't Bind zijn doel to
bereiken. Eensklaps schijnt eene goede gedachte bij hem op
te komen, hij leunt achterover in zijn stoel, en denkt lang en
rustig na.
Ook in Nederland had hij teleurstellingen ondervonden, zwarigheden te bestrijden gehad, en was hij ze niet telkens to
boven gekomen? Waarom zou hij ook hier niet kunnen slagen ? Moest hij er ook een weinig van zijn wetenschappelijken
ijver bij verbeuren, wat schaadde dit, wanneer hij maar een
practisch bruikbaar pleitbezorger, een goede t o e k an b i t j a r a
(kunstenaar des woords), als de Maleiers het noemden, mocht
worden. Maar in 't vaderland stond de teedere zorg zijner
moeder steeds gereed iedere grief, elke smart met onbegrensde
liefde uit zijn geheugen te wisschen — en hier was hij zoo
heel alleen . . . . Of zoude mevrouw Buys inderdaad belang in
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zijn leven en strijden stellen? Had ze hen' niet zichtbaar
onderscheiden, steeds, met veel belangstelling naar hem geluisterd, ook als hij haar zijn leed klaagde? Hij had behoefte aan
vriendschap, aan een gemoed, dat al zijn streven en pogen
deelde, met hem leed en vreugde droeg — en was zij dit niet
alles voor hem geweest? Een purperblos bedekte eensklaps
zijn gelaat. Hij vroeg zich zelven af, of het alleen trouwe
vriendschap was, die hij van haar zou willen vragen — of hij
zich niet alleen uit zekere gekrenkte ijdelheid bit haar had
aangesloten, en of zijn hart nu vrij was van elke andere
aandoening?
Onrustig bewoog hij zich op zijn zetel heen en weder. Hij
verzonk in diep koortsachtig gemijmer. Aan de eene zijde
stonden zijne grieven, zijne verdwenen illusiên, zijn mislukt
pleidooi, aan de andere zijde zijne betrekking tot de echtgenoote van zijn chef — tusschenbeide fluisterde zijn geweten
zachtjes, zeer zachtjes en bijna onverstaanbaar : Wee u, zoo er
ooit eene gedachte aan schuldigen hartstocht bij u mocht
ontkiemen
En nogmaals voer eene huivering door zijne leden. 't Was
hem of hij op den rand van een onpeilbaren afgrond stond, of
hij reddeloos verloren moest gaan, en radeloos klemde hij zijn
voorhoofd in beide handen en poogde hij zijne gedachten eene
andere wending te geven.
Zoo kwam het uur, waarop hij gewoonlijk zijn kantoor verhet. Nog toefde hij besluiteloos eene pons, hij hoorde de heeren Buys en Andermans vertrekken, en zat nog steeds vOOr
zijne schrijftafel. Hij was gewoon met Brandelaar in 't zelfde
rijtuig naar 't Marine-hotel terug te rijden. Brandelaar was
eerste klerk op een groot handelskantoor, hij bezat eene eigene
bend i, en had Alexander onbekrompen eene plaats aangeboden, daar hij begreep, dat het den jongen advocaat in den
beginne zwaar zou vallen, rijtuig en paard aan te koopen.
Alexander herinnerde zich nu, dat het hoog tijd was te gaan.

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

87

Haastig stond hij op, en snelde hij naar Brandelaars kantoor.
Halverwegen kwam deze hem reeds met zijne b e n d i to
gemoet, nam hem op, en reed met verdubbelden spoed het
Molenvliet op.
Men wisselde slechts eenige alledaagsche vragen. Brandelaar
scheen ook in gedachten verzonken, en daarom spraken beiden weinig. Allerlei verwarde denkbeelden vlogen nog voortdurend door Alexanders brein, maar eene enkele gedachte
dreef weidra met alles overmeesterende kracht boven : hij zou
dies avond mevrouw Buys spreken, en haar alles verhalen.
Sinds hij dit besluit genomen, en elke andere bekommering
met geweld op den achtergrond geschoven had, werd hij
kalmer, en ving hij zelfs aan bij het afstappen aan 't Marinehotel Brandelaar naar eenig nieuws uit den beau-monde
to vragen.
„ Zou er van avond ook de een of andere receptie zijn ?" —•
vroeg hij, op den dorpel zijner kamer.
„Niet, dat mij bekend is !" — antwoordde Brandelaar.
Zaterdagavond Muziek in Concordia, voila tout !"
Alexander -verdween groetend in zijn appartement. Aanstonds
wierp hij zich op zijne sofa, verborg het hoofd in zijne handen, en weende eenige oogenblikken bitterlijk.
Maar het duurde slechts eene korte poos, weidra hief hij
zich op, glimlachte over zijne zwakheid en beproefde eenige
minuten uit to rusten. Daarna begon hij zich met de uiterste
zorg to kleeden, hij hoopte mevrouw Buys to huis to vinden,
en dan, zooals gewoonlijk, sadm naar de muziek to gaan
luisteren. 't Was, of zij hem thans, nu al zijne verwachtingen
van het proces zoo deerlijk mislukt waren, dubbel noodig
was geworden, en zoodra hij met zekere malaise aan het
zonderlinge van zijne betrekking tot haar en zijn eersten chef
mocht denken, beet hij zich driftig op de lippen, en poogde
hij een luchtig rijmpje to neurien. 't Scheen hem bijna eene
uitkomst, toen de bel voor het diner luidde, want hij gevoelde
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zich niet meer op zijn gemak tegenover zich zelven, hij
wenschte levendigheid, afleiding, beweging om zich heen
to zien.
't Trof juist, dat het aan het diner bijzonder stil en deftig
was. Zijne beide buren, mejuffrouw Jane Slijkers en de heer
Tinman Todding waren afwezig. Hij sprak met gedwongen
opgeruimdheid eenige woorden tot Brandelaar, die zich herinnerde, dat zijn vriend dien morgen had moeten pleiten en hem
schertsend naar den uitslag vroeg. Alexander had den moed
er even schertsend op to antwoorden, en zelfs eene comische
schildering to geven van de deftige houding der Chineesche
rechters en van de dommelende aandacht des Djaksa's. Zoo
haast de maaltijd was afgeloopen, snelde hij naar de voorgaanderij, en wachtte hij met ongeduld op het oogenblik, dat
hij zich naar de villa Buys zou kunnen doen rijden. Maar
hoezeer hij zich gehaast had, toch kwam hij to laat.
„Njonja so e d a h pegi !" — („mevrouw is al uitgegaan!")
was al wat hij van Damoen, den lampenjongen, die deftig op
de wit marmeren trappen der veranda eene seroetoe (inlandsche sigaar) zat to rooken, kon vernemen.
Aanstonds besloot hij mevrouw Buys in den omtrek van
Concordia to gaan zoeken. De beweging van het rijden, de
frissche avondbries en de levendige beweging, die hij glom op
zijn weg naar het Waterlooplein gewaar werd, brachten eenige
meerdere kalmte in zijne denkbeelden. Nog pijnigde hem de
herinnering, dat zijn proefstuk eene nederlaag was geweest,
maar ruimschoots wist hij zich to overtuigen, dat de buitengewone toestanden, waarin hij zich beyond, de eenige schuld
waren van zijn eersten tegenspoed. Weldra was hij bij het
sociöteitsgebouw Concordia aangekomen. De schitterende verlichting der Zaterdagavonden straalde hem reeds van verre to
gemoet. De tonen eener vroolijke o u v e r t u r e verwelkoraden
hem op het terrein.
Er scheen dien avond eene buitengewone belangstelling in
de muzikale soiree der krijgshaftige societeit. Concordia to
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bestaan. De geheele laan ter zijde van het gebouw was met
equipages gevuld, waarin de Bataviasche dames-b e a u-m o n d e
zacht koutend, of in d o 1 c e -f a r -ni6nt e naar de muziek
luisterend, ruimschoots vertegenwoordigd was. Het was uiterst
donker in de laan, omdat het zware tropische geboomte zelfs
de tinteling van 't heerlijk gestarnde uitspansel ondersehepte,
en alleen de lichtglans, die uit het gebouw der sociêteit
stroomde, er hier en daar nog eene flauwe schemering inwierp.
Alexander steeg uit zijn huurrijtuig, en ving aan langs de
equipages to dwalen, om to ontdekken of mevrouw Buys al
was aangekomen. Eon tijdlang zocht hij zonder vrucht. Op
eons stond hij onverwacht naast het welbekende rijtuig.
Men had hem niet opgemerkt, en daarom verschool hij zich
nog eenige oogenblikken in de zwartste schadu-w, om waar
to nemen, wie er met mevrouw Buys mocht zijn meègekomen.
Had men nu in dien duisteren hook zijn gelaat kunnen waarnemen, men zou zich wellieht ontzet hebben over de uitdrukking van woesten schrik, die plotseling al zijne trekken
misvormde. In het rijtuig vertoonde. zich mevrouw Buys met
twee dames Henkens. De beide laatsten wuifden met hare
waaiers en keken gedachteloos in 't rondo. Maar aan het
portier van het rijtuig, juist aan de zijde van mevrouw Buys,
stond een jong officier van het Indische leger. * Beiden spraken
zeer levendig, schoon fluisterend, en gesmoord lachend. De
officier had zijn rug naar Alexander gewend, zoodat doze niets
van zijn voorkomen kon gewaar worden, maar duidelijk was
het merkbaar, dat hij zich daar geheel op zijn gemak beyond,
en zich op den vertrou-w-elijksten voet met mevrouw Buys
onderhield. Alexander had geruime poos noodig, om zich to
herstellen. Hij liep de laan een eind terug, verweet zich zelven
zijne ontroering, en poogde er al ras niets bijzonder belangwekkends in to vinden, dat mevrouw Buys met den een of
anderen officier sprak. Toen hij het rijtuig voor de t-weede
maal naderde, was de officier verd-wenen. Kunstmatig bedaard
vertoonde hij zich bij het portier.
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„Ah! meneer Wierincx! . is u daar ! Ik dacht waarlijk, dat
u voor goad van de wereld afscheid genomen had !"
Mevrouw Buys had: „m en e e r Wierincx" gezegd, en op
een onbeschrijfelijk spottenden toon gesproken. Alexander antwoordde met haperende stem, en vertelde de heele geschiedenis van zijn pleidooi.
„Maar u had toch gisteravond wel op de receptie bij
Ruytenburg kunnen komen. Zoo'n pleidooi kost waarlijk zooveel tijd niet !"
En Alexander verdubbelde in ijver, om aan to toonen, dat
het pleidooi voor hem eene levensquaestie geweest was. Hij
sloeg den ouden, vertrouwelijken toon aan,. waarin hij zoo
dikwijls tot haar gesproken had, daar het koele „U" van
mevrouw Buys hem tot dol wordens toe kwelde. Hij verzamelde al zijne welsprekendheid en overredingskracht, om hare
onvriendelijke luim to bezweren. Hij pleitte voor de tweede
maal op dien dag, en 't zou niet moeielijk to beslissen
geweest zijn, welke der pleidooien het best gelukt was.
Mevrouw Buys had intu$schen droogjes geglimlacht, en terwijl hem met haar waaier zachtjes op de vingers tikte,
zegt ze:
„Nu good! Je moogt me dat eons op een anderen keer
vertellen. Heb je wat nieuws over Van Spranckhuyzen ?"
Ik heb hem in den laatsten tijd
„Van Spranckhuyzen? ....
uit het oog verloren. Hij is, geloof ik, uit het Marine-hotel
vertrokken."
„Oud nieuws ! Hij heeft ergens anders kamers gevondenGisteravond heeft hij aan Lucy Bokkerman weer onafgebroken het hof gemaakt. Ik moat weten, wie dat jonkertje is,
vooral wat er met hem en mijne gouvernante in Holland is
gepasseerd. Ik kan het haar zelve toch niet vragen, want we
zijn altijd op behoorlijken afstand. Maar je kLunt dat wel eons
voor mij uitvorschen, Wierincx! Doe je best eons, je zult er
mij mee verplichten !"
Mevrouw Buys had wederom eenvoudig „Wierincx" gezegd,
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ze sprak met diezelfde half fluisterende, vleiende stem, waarme6
ze zoo dikwijls op hem zulk een krachtigen indruk gemaakt
had. Hun gesprek duurde nog lang. Alexander rept13 met geen
woord meer van zijne teleurstellingen, hij was geheel oor, en
verheugde zich met ongewone vreugde in de nieuwe gunst,
Welke hem zonder eenig humeur verleend werd. Men scheidde
met de afspraak, dat Alexander zijn best zou doen, volledige
informatien te winnen, en dat hij den volgenden dag zou
komen dOjeuneeren, -- de heer Buys was naar Buitenzorg
vertrokken.

TIENDE HOOFDSTUK.
Waarin Alexander zich zoo goad mogelijk van zijn last kwijt,
mejuffrouw Lucy Bokkerman verschillende keeren het hoofd
schudt, en de nieuwsgierigheid van mevrouw Buys op
de onverwachtste wijze bevredigd wordt.
't Was Zondagmorgen, omstreeks elf uren. Er heerschte de
volkomenste stilte in de pendoppo der villa Buys. Op de
sofa vinden wij de vrouw des huizes, even als vroeger in
lectuur verdiept. Van tijd tot tijd geeuwt ze van verveling, en
sluit de oogen voor eene wijl. Ze is in eene uiterst booze
luim. Al de bedienden hebben het ondervonden, en niet het
minst Alima, hare lijfmeid, die ginds op den grond zit neergehurkt, en soms steelsgewijze het gelaat harer meesteres
bespiedt. Sinds eenige dagen is het kleine Marietje ziekelijker
dan ooit te voren. Mevrouw Buys heeft zich de moeite getroost in eigen persoon naar de patiOnte om te zien. Maar het
kind had weinig vreugde aan den dag gelegd, Coen zij binnentrad. Het had geklaagd, gehuild, humeur getoond en geOindigd
het gezichtje van hare -moeder of te wenden. Mejonkvrouwe
van Weeveren had de kleine zacht aangesproken, en zoo
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overredend met haar gefluisterd, tot zij het matte hoofd weer
ophief, en terwijl ze met hare magere, gele handjes de vingeren der gouvernante omklemde, zag ze naar hare moeder op
met al den onwil van een bedorven kind en al de verbittering
van een langdurig, ongeduldig lijden.
Ook mevrouw Buys had gepoogd haar kind iets troostrijks
te zeggen, door op droge wijze te beweren, dat het nets was,
dat het wel spoedig weer zou overgaan . . . . maar Marietje
had niet naar haar geluisterd en alleen Mejonkvrouwe van
Weeveren in de fraaie donkerblauwe oogen gezien. In 't eind
had mevrouw Buys de schouders opgehaald, en zich ontevreden verwijderd. Waarom ze ontevreden was, wilde ze zich
zelve niet bekennen. Ze had een bijzonderen afkeer van leelijke
en ziekelijke kinderen, en dacht in stilte zonder eenig s c r up u 1 e, dat ze er geen slag van had, om zich met al die
s o e s a h van ongesteldheden en ziekten te bemoeien. En toch
was ze naijverig op de gouvernante.
leder had dien morgen wel uitdrukkelijk kunnen bemerken,
dat mevrouw Buys zeer slecht gehumeurd was. In de eerste
plaats had lareltje bevel ontvangen, om de pendoppo to
verlaten. Hij werd met Sidin naar een vertrek in de bijgebouwen gebannen, en amuseerde zich daar in stilte met verboden vruchten te eten, en eene uit zijns vaders kamer
gestolen sigaar te rooken. Zijne moeder had intusschen gepoogd hare verveling met een nieuw Parijsch octavodeeltje to
dooden, maar telkens verzonk ze in mijmeringen, waarvan de
slotsom haar niet veel vroolijker maakte. In de eerste plaats
brandde ze van verlangen eens omstandig te weten, wat en
wie toch juffrouw van Weeveren was. Buys had gezegd, dat
zij uit eene zeer fatsoenlijke Haagsche familie kwam, maar
Buys was altijd zoo kortaf, zoo onverschillig in die dingen,
dat ze er niet veel wijzer door geworden was. Zoo spoedig
die jonkheer van Spranckhuyzen zich had vertoond, had ze
aanstonds begrepen, dat ze nu den draad der geschiedenis in
handen had, te meer, omdat Moenah, de baboe, haar verhaald
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had, dat ze dien heer en de gouvernante te zaAm bij de deur
van de kamer der „Juffrouw" in druk gesprek had gevonden.
Maar beiden vermeden zoo veel mogelijk elkander te spreken,
en mocht het duidelijk zijn, dat ze elkaar vroeger gekend
hadden, onduidelijk bleef het in de hoogste mate, waarom ze
voor elkaär nu op zoo in 't oogvallende wijze uit den weg
gingen. Ze was niet ongenegen te vermoeden, dat die juffrouw
van Weeveren met haar uitgestreken gezichtje eene afgerichte
en volleerde coquette was, die vroeger met den galanten Van
Spranckhuyzen de eerie of andere botsing had doorleefd en
juist omdat beiden zoo systematisch zwegen, scheen het haar,
dat er een geheim van gewicht achter die geschiedenis verborgen was. Op de laatste soiree bij Ruytenburg, waar Buys
zoo gek was geweest de juffrouw mee te nemen, had deze
weer langen tijd met den heer Dubois, dien jongen Haagschen
advocaat, gefluisterd, en twee of driemaal met hem gedanst.
Die scheen ook meer van haar te weten, en schoon mevrouw
Buys gulweg voor zich zelve beleed, dat ze dien jonkman
daarom volstrekt niet beminnelijker vond, nam ze zich toch
voor, hem bij de eerste ontmoeting Bens wat meer a faire
te nemen.
En daarop herdacht ze de genoegens van den vorigen Vrijdagavond, en langzaam stond voor hare phantasie het beeld
van een Jong, knap officier met fijne, blonde kneveltjes. De
loop, dien hare gedachten genomen hadden, scheen haar wat
meer te bevredigen, en tot aangenamer stemming te bewegen,
ten minste ze sloot de oogen, mijmerde eerie geruime pons,
en glimlachte in stilte.
Intusschen komt Damoen langzaam naar de sofa toe, en
wacht tot zijne meesteres de oogen zal geopend hebben.
Daarna zegt hij, dat toew an Wierincx vraagt, om toegelaten te worden. Mevrouw Buys gaapt eerst, denkt vervolgens een
oogenblik na, en geeft eindelijk vrij gemelijk bevel hem binnen to laten. Alexander komt met een opgehelderd gelaat de
pendoppo binnen. De last, hem den vorigen avond gegeven,
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heeft hem van nieuwen ijver doen gloeien hij heeft zich
onmiddellijk aan 't work gesteld, en komt nu van de uitnoodiging tot het dejeuner gebruik maken, en zijne aanvankelijke resultaten meedeelen. Gelukkig heeft hij daardoor de
teleurstelling van den vorigen dag eenigszins minder pijnlijk
gevoeld. Het denkbeeld : een verlangen van mevrouw Buys te
kunnen bevredigen, heeft hem met geestdrift bezield, te meer,
daar hij innerlijk ten hoogste bezorgd is, dat zijne toevallige
afwezigheid van het tooneel der dagelijksche Bataviasche vermaken hem in hare welgenegenheid mocht hebben to kort
gedaan.
Mevrouw Buys is vrij traag opgestaan, en reikt Alexander
met zekere nonchalance de hand. Na de eerste begroeting nemen beiden op de sofa plaats, en roept Alexander
vroolijk uit :
„Ik breng u veel nieuws, mevrouw !"
Mevrouw Buys knikt stijf, en glimlacht voor het eerst.
„Gisteravond, Coen ik u verliet" — vervolgt Alexander —
„ging ik de societeit binnen. Na eenig rondkijken vond ik
Tinman Todding en den ouden hoer Slijkers met de meeste
opgewondenheid 'saam sprekende. Ze zaton in een hook, vrij
wel verscholen, lachten gedurig hardop, en hadden een paar
flesschen champagne voor zich staan I"
„En hebben zij u wat nieuws van mijne gouvernante
verteld ?"
Alexander zag mevrouw Buys met teleurstelling en verrassing tevens aan. Hare stem klonk zoo droog, zoo beleefd
koel, dat hij geheel zijn luchtkasteel omtrent hare voldoening
over zijn nieuws zag ineenstorten. Met een blos hernam hij :
„Zij hebben mij ten minste belangrijke zaken meegedeeld.
Tinman Todding gaat over acht dagen met de mail naar
Holland, maar eerst nog zal hij in 't huwelijk treden met de
beminnelijke Jane Slijkers !"
„Wel zoo ! .... En verder ?"
„En verder heb ik nog eene uitvoerige opheldering ontvan-
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gen over de vroegere relation van Van Spranckhuyzen en
mejuffrouw Jane ?"
De zon brak thans een weinig door over de trekken van.
mevrouw Buys. Ze koesterde eene buitengewone nieu-wsgierigheid voor alle mogelijke cancan s, maar had ditmaal een
bijzonder belang bij de vertelling, daar ze Lucy Bokkerman
voortdurend had pogen in te nemen tegen den jonkheer, welken zij bij voorraad haatte, omdat hij met hare gouvernante
in eene geheimzinnige verstandhouding scheen te staan. En
Alexander spande zich in, het verhaal zoo onderhoudend mogelijk te maken.
Schoon mevrouw Buys het ditmaal goeddacht er niets van
te doen blijken, vond ze echter den inhoud van Alexanders
mededeeling buitengewoon onbeduidend, daar zij de confidentier' van manners als Slijkers en Tinman Todding maar half
geloofde. Het bleek nu, dat Van Spranckhuyzen van het begin of eene stilzwijgende bewondering voor mejuffrouw Jane
had aan den dag gelegd, dat de jonge dame ales zeer bedaard had aangenomen, dat de jonkheer zich meer en meer
bij den ouden Slijkers had pogen in te dringen, heele avonden
bij hem had doorgebracht, zich vlijtig oefenende in het ecarteeren. Toen de Samarangsche tokohouder eindelijk ondervond, dat hij op den langen duur minder gelukkig was dan
Van Spranckhuyzen, toen het zijner dochter hoe langer hoe
duidelijker word, dat het haar vurigen bewonderaar slechts to
doen was, om eene pons zijne favorietrol van Lovelace to
spelen — hadden beiden hun geduld verloren, vooral toen hij
op zekeren avond de onbeschaamdheid zoover dreef, van — na
tot laat in den nacht met den vader to hebben gespeeld, en
zelfs aanzienlijk van hem to hebben ge wonnen — in stilte to
dringen in de kamer van de dochter. Mejuffrouw Jane had
hem aanstonds eene welgekruide berisping toegediend, met
zoo good gevolg, dat hij als een betrapt misdadiger zich in
alle stilte uit het vertrek verwijderd had. Het was bij die
gelegenheid, dat Alexander hem toevallig ontmoet had. Daarna
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had hij zijn intrek in 't Java-hotel genomen, en sinds had
men niets meer van hem gehoord. Maar de galante Tinman
Todding, die sedert geruimen tijd om een gunstigen glimlach
van de heldhaftige en zwaarbeproefde jonkvrouw gebedeld
had — Tinman Todding had in een vertrouwelijk oogenblik
alles aan den ouden Slijkers geopenbaard, die hem aanstonds
tot schoonzoon aannam, en ook het jawoord van de lippen
zijner dochter moist te lokken door de betuiging, dat ze binnen veertien dagen met den doodelijk verliefden controleur
zou in 't huwelijk treden, als men deze gewichtige plechtigheid gedurende dat tijdsverloop genoegzaam zou kunnen voorbereiden.
„Ziedaar, mevrouw !" — eindigde Alexander — „wat ik nog
gisteren vernam, ik dacht het interessant genoeg; om het u
aanstonds te vertellen !"
„Uitmuntend, Wierincx ! Wanneer ieder zoo babbelde als die
oude tokohouder en die ongelukkige Tinman Todding, dan
moisten wij spoedig moor!"
„Alles is mij onder de stiptste geheimhouding meegedeeld,
en ik geloof zelfs, dat, indien de heeren niet wat opgewonden
geweest waren, ik mij niet zoo ruim in hun vertrouwen had
mogen verheugen !"
„En terstond kom je mij alles oververtellen !"
Mevrouw Buys keek Alexander uitvorschend aan. Hij gevoelde, dat zijn gelaat wederom op belachelijke wijze purperrood werd. Een oogenblik vestigde hij eene buitengewone aandacht op de plooien van zijn wit vest en dito broek, verschikte iets aan zijn halsboord en speelde verlegen met zijn
zakdoek. In 't eind zag hij op, en zeide met haperende stem:
„U kan ik immers alles vertrouwen, niet waar? Ik beschouw
mijne geheimen als de uwe. 't Spijt me genoeg, dat ik niet
meer west."
„'t Is al vrij wel voor vandaag ! Laat ons het er voor
houden, dat je verzuim van Vrijdag daardoor al voor de helft
is uitgewischt."
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„Maar ik moest voor mijn eerste pleidooi werken, en 't
heeft me waarlijk niet veel geholpen !"
En fluks ving Alexander nu aan eene warme beschrijving
van al zijne teleurstellingen te geven. Mevrouw Buys luisterde
met een vergenoegd glimlachje. Ze had hare booze stemming
van dien morgen door Alexanders tegenwoordigheid genoegzaam vergeten, hij had hare verveling door zijn gesprek bijna
verdreven, ze kon nu wel eens naar zijne klachten luisteren,
het was eene dankbaarheid als eene andere.
„Je bent wat al te gauw neerslachtig, Wierincx !" — begon
ze eindelijk. — „De heele zaak heeft niets te beteekenen, een
volgende keer pleit je wat korter, en dan zal Buys je prijzen,
voilä, tout!"
„Ik hoop, dat u waarheid spreekt, mevrouw U geeft
mij al mijn ouden moed terug. Ik ben u oneindig veel verplicht !"
Er klonk eene zachte ontroering in Alexanders stem, die
veel meer uitdrukte, dan hij zelf vermoedde. Mevrouw Buys
knikte hem opgeruimd toe, en strekte met zekere vertrouwelijkheid hare linkerhand naar hem uit. Alexander greep oogenblikkelijk die hand en bracht ze bevende aan zijne lippen.
„Toewan Ruytenburg sama Nonna Bokkerman!"
(„De heer Ruytenburg en mejuffrouw Bokkerman)" — zeide
Damoen op dit oogenblik, plotseling voor hen verschijnende.
Mevrouw Buys wenkte toestemmend, en stond zondor eenige
merkbare aandoening op. Alexander volgde haar voorbeeld in
de uiterste verwarring, en liep naar
de andere zijde der pen•
doppo. Zoodra de beide nieuwe bezoekers zich vertoond hadden, had mevrouw Buys ze met de levendigste vriendelijkheid
ontvangen, Lucy Bokkerman met blijde uitroepingen omhelsd
en den heer Ruytenburg met uitvoerigheid verhaald, welke
redenen den heer des huizes naar Buitenzorg hadden doen
vertrekken. Men vindt het in de pendoppo to warm, en op
raad van mevrouw Buys vereenigt men zich in de binnengaanderij. Alexander heeft zich zeer onhandig bij 't gezelschap
IV.
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gevoegd, en oogenblikkelijk met den heer Ruytenburg een
zenuwachtig druk gesprek begonnen, waarvan mevrouw Buys
elk woord volgt, hoewel ze schijnbaar zeer vertrouwelijk met
haar jeugdige vriendin zit te kouten. In den aanvang heeft
ze een enkele keer naar den jonkman omgezien en met nauw
merkbare gramschap zich op de lippen gebeten, nu spreekt
ze zacht en intiem met Lucy, wie ze fluisterend verwijt op
het bal bij den heer Ruytenburg veel to veel naar de redeneeringen van jonkheer van Spranckhuyzen te hebben geluisterd.
Mejuffrouw Lucy schudt met het domste gelaat der wereld
het hoofd, lacht voortdurend opgewonden en zonder eenige
aanleiding, en prijst met de onnoozelste openhartigheid de
voortreffelijke eigenschappen van den jonkheer. Mevrouw Buys
gaat voort haar vriendelijk te vermanen, zegt, dat ze zware
vermoedens tegen Van Spranckhuyzen heeft, dat ze meer
weet dan ze nu zeggen wil, dock, dat Lucy maar eens goed
moat opletten, wat de jonge Wierincx vertellen zal, als men
hem straks aan 't clOjeuner, 't een en ander daaromtrent vragen zal. Maar Lucy schudt nogmaals het zwierig gekapte
hoofd met de diamanten hairnaalden, en werpt Alexander een
uitdagenden blik toe.
Hij heeft zich nu weder geheel hersteld, en doet eon lang
verhaal aan den heer Ruytenburg over de nieuwste gebeurtenissen in 't moederland. Daze laatste is een dood mager,
klein, veertigjarig manneke met een perkamentkleurig gezichtje. De heer Ruytenburg heeft daarenboven den naarn van
de grappigste en vroolijkste conversatiemensch der heele Bataviasche fa s hi o nab le wereld to zijn. In 't verhalen van
echt Indische anekdoten streeft hij Mr. Cornelis Andermans
verre voorbij. Als ceremoniemeester van feesten is hij van
onschatbare waarde. Sinds jaren is hij commissaris van de
militaire sociêteit Con c or di a, en zoo spoedig er iets buitengewoons plaats grijpt van feestviering of galabal, treedt hij
in de voile kracht zijner onmisbaarheid op.
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De hoer Ruytenburg is daarenboven een steeds meer en
meer zeldzaam wordend voorbeeld van een jovialen oudgast,
wiens groot fortuin niet gestrekt heeft, om hem in een altoosdurende stemming van verveling, ontevredenheid en stompzinnigheid te doen verzinken. Van aanzienlijke familie, kwam
hij met talrijke aanbevelingen uit het moederland aan, schoon
het gerucht wilde, dat hij zijn jeugd niet in de heiligste onthouding had doorgebracht. Met eene kleine betrekking in een
binnenresidentie begiftigd, wist hij zich zoo aangenaam to
maken bij zijn Resident, dat doze straks geene zwarigheden
maakte hem eene zijner wettige lichtbruine dochters ten
huwelijk to geven. Bij den dood van zijn schoonvader erfde
hij een echt Indisch vermogen, vestigde hij zich met der
woon to Batavia en associeerde hij zich met een jong handelshuis, waaruit hij voortdurend de aanzienlijkste winsten trok.
Slechts eene schaduwzijdo was er in zijn leven. Zijne echtgenoote was van zin en zeden eene volkomen Javaansche, die
zich nog steeds ongaarne in Europeesch kostuum vertoonde,
en nog altijd zeer gebrekkig Hollandsch sprak. Zijn geliefkoosd denkbeeld, naar Nederland terug to keeren, had hij
reeds voor jaren opgegeven, daar mevrouw Ruytenburg zenuwtoevallen kreeg, als hij er maar van repte. Hij had zich langzamerhand in zijn lot geschikt, en zich alleen de vrijheid
voorbehouden, zijne Nederlandsche conversatietalenten op 't
onbekrompenst to doen schitteren, mocht ook mevrouw Ruytenburg door haar natuurlijken afkeer van alle uitingen der
echt Nederlandsche wereld slechts zelden bij zijn triumfen
tegenwoordig zijn.
Voor den jonkheer van Spranckhuyzen had hij eene buitengewone sympathie opgevat. In vroegere jaren had hij diens
ouders gekend. Hij herinnerde zich de genoeglijke bijeenkomsten op hun buitenverblijf in Gelderland, en hoe zij hem nog
een brief hadden meegegeven, die hem niet weinig geholpen
had, om hem zijne eerste betrekking to doen verwerven. Derhalve had hij ook zijn uiterste best gedaan, om Van Spranck-
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huyzen eene plaats bij de gouvernements secretarie te bezorgen, die wel goring bezoldigd werd, maar Loch goede kansen
van spoedige bevordering aanbood. Verder had hij zijne kleine
opmerkingen gemaakt, en Coen de beer Bokkerman met zijne
dochters naar Buitenzorg terugkeerde, had hij zijne echtgenoote, die aan de familie Bokkerman vermaagschapt was, gemakkelijk weten over te halen, om mejuffrouw Lucy, die zich
zoo uitmuntend in Batavia amuseerde, voor onbepaalden tijd
bij zich te logeeren to vragen.
Terwijl Alexander nu tot hem met opgewondenheid over
Holland spreekt, ontwaakt zijn comische geest, en doet hij
allerlei vroolijke mededeelingen over zijn leven van weleer in
Amsterdam. Den Haag en Leiden, die weldra overgaan in vertellingen omtrent zijn verblijf in Madioen en Rembang, Welke
Alexander met beleefde aandacht, maar met zekere geheimzinnige malaise volgt. Mevrouw Buys heeft champagne — den
Oost-Indischen morgenwijn — doen aanbieden, en zich van tijd
tot tijd in 't gesprek van de heeren gemengd. Alras is de
geringe spanning, die aanvankelijk eenige oogenblikken geheerscht had, volkomen verdwenen, en wordt er eon levendig
gesprek gevoerd, waarin de schelle stem en de luide lach van
den grappigen Ruytenburg boven alles uitklinken.
Op dit oogenblik brengt een jongen zijner meesteres een
kaartje, met den naam van Mr. Andre Antoine Guirault
Dubois. Mevrouw Buys bedenkt zich eene seconds, en geeft
den bediende last den nieuwen bezoeker binnen to laten. Bij
zijn komst heerscht een oogenblik deftige bedaardheid, maar
daar hij reeds aan het geheele gezelschap bekend is, begint
men spoedig weer op den ouden toon to spreken. Dubois gevoelt zich eenigszins teleurgesteld, dat hij den hoer Buys niet
aantreft, zijn jong advocatenhart wordt getrokken naar den
man, die in Batavia en bijna in heel Indio zoo grooten roep
van bekwaamheid heeft. Maar er leeft nog eene andere hoop
in zijn hart, en daarom neemt hij met de vroolijkste opgeruimdheid deel in den stortvloed van aardigheden, waarmee
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de heer Ruytenburg zijne hoorders vermaakt. Over het algemeen mag men aannemen, dat het gezelschap zich in eene
zeer tevreden stemming bevindt : Alexander, omdat hij op
nieuw in genade door mevrouw Buys is aangenomen ; deze,
omdat ze hare verdrietige luim van des morgens geheel heeft
vergeten ; de hoer Ruytenburg, omdat iedereen om hem lacht ;
Dubois, omdat hij op iemand wacht, die nog komen zal, en
Lucy Bokkerman, omdat niemand op Naar let.
Mevrouw Buys noodigt hare gasten aan 't dèjeuner. Ruytenburg biedt der gastvrouwe met zekeren zwier zijn arm aan.
Alexander en Lucy volgen. Dubois ziet heimelijk naar alle
zijden, en volgt werktuiglijk de beide paren. Zoodra men aan
tafel zit, komt Mmnah mevrouw Buys iets in het oor fluisteren. Mejuffrouw van Weeveren zal niet aan het d6jeuner verschijnen, daar de kleine zieke ongestelder schijnt dan des
morgens. Hierover worden eenige woorden gewisseld tusschen
Lucy en de gastvrouw, welke woorden, oplettend gevolgd door
Dubois, dezen iaatste in een zonderling stilzwijgen doen verzinken.
In den aanvang wordt onder den maaltijd weinig gesproken.
Ruytenburg en mevrouw Buys houden zich beiden met hunne
rijst bezig. Alexander wisselt eenige woorden met Dubois, welke
deze verstrooid beantwoordt. Lucy ziet glimlachend voor zich.
„Nog al geanimeerd, Vrijdagavond ?" — begint Ruytenburg
het woord richtend tot mevrouw Buys.
„'n Heel prettige avond ! Ik heb me zeer goad geamuseerd !"
„Spranckhuyzen en Reeve hebben hun best gedaan !"
„Reeve is een aangenaam mensch, maar met dien meneer
van Spranckhuyzen heb ik niet veel op, niet waar Lucy ?"
Lucy schudt even het zwierig gekapte hoofd, en glimlacht,
daar ze niets anders weet to doen.
„Maar waarom niet ?" vraagt Ruytenburg. „'t Is een
zeer amusant mensch. 'k Wou, dat hij eens voor u dat nieuwe
Fransche lied gezongen had :
„J'ai un pied, qui r' mue!"
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Geestig, grappig, fir st r ate hoor ! Ik ben altijd blij, als
hij komt !"
En de vroolijke conversatieman wierp zich achterover in
zijn stoel, zachtjes de wijze van „L e pied q u i r' m u e"
neuriend, terwijl hij met zijn mes de maat sloeg.
„Wat mij betreft, ik hob dat jonge mensch wat al to
geheimzinnig gevonden !" antwoordt mevrouw Buys. —
„Verbeeld u, den eersten avond, walks hij hier in huis
doorbrengt, sluipt hij van 't gezelschap weg, en heeft
Moenah hem in zeer intiem gesprek met mijne gouvernante
ontdekt !"
Alexander ziet eenigszins verbaasd op.
„Nu, dan heeft hij juffrouw van Weeveren misschien in
Holland gekend ! 0 u est le mal ?" — roept Ruytenburg vergoelijkend uit.
„Ja maar daarvoor behoeft hij niet in alle stilts naar hare
kamer to sluipen ! En dan is er nog zoo'n gekke historie
in 't Marine-hotel gebeurd. Vertel ons dat eens, meneer
Wierincx !"
Alexander ziet mevrouw Buys met de uiterste verwondering en verlegenheid aan. Ruytenburg wendt zich naar Alexander en fronst het voorhoofd. Lucy schudt zachtjes met het
hoofd. In 't eind gevoelt Alexander, dat ieders aandacht
gespannen is en dat men op hem wacht. Hij verhaalt
daarom zoo kort mogelijk, hoe Van Spranckhuyzen het hof
aan Jane Slijkers gemaakt had, en hoe hij door haar om verschillende redenen was afgewezen.
„Maar ik dacht, dat u een vriend van Van Spranckhuyzen was !" — valt Ruytenburg op stroeven Loon in tot
Alexander.
„Hij was mijn reisgenoot, later hebben we elkander minder gezien."
„Dat schijnt zoo !"
Ruytenburg spreekt daze woorden koel en hoog uit.
Daarna wendt hij zich tot mevrouw Buys, en zegt met
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plotselinge verandering van stem, vriendelijk en wellevend
sprekend :
„'t Komt mij voor, dat die familie Slijkers allerongepaste
praatjes verspreidt. Ik ken Van Spranckhuyzen en zijne
familie als buitengewoon fatsoenlijke menschen, men heeft er
zeker plezier in gevonden, om hem in een belachelijk daglicht te stellen, daar hij zich niet encanailleeren Wilde met
dien troep uit het Marine-hotel !"
„Wie weet, of hij zich niet om dezelfde reden op zulk een
afstand houdt van mijne gouvernante. In mijne tegenwoordigheid schuwen ze elkander het minste woord te zeggen, en
toch schijnt hij haar in Holland gekend te hebben. Maar men
kan van gevoelen veranderen !"
„Met uw verlof, mevrouw ! dat ben ik volstrekt niet met
u eens !"
De spreker was Mr. Andre Antoine Guirault Dubois. Zijn
bleeke wang was eenigszins getint door een vluchtigen bios
van verontwaardiging. Hij had het gesprek oplettend gevolgd,
en zoo dikwijls mevrouw Buys op spottenden, bijna verachtelijkon Loon van „hare gouvernante" en van Van Spranckhuyzen gesproken had, was zijne aandacht verdubbeld
en zijn toorn geklommen. Maar eindelijk gevoelde hij zich
niet in staat langer to zwijgen, de woorden van mevrouw
Buys deden hem driftig het hoofd opheffen, en met eene
gedwongen kalmte, die genoegzaam zijn ontroering verried,
sprak hij :
„Met uw verlof, mevrouw ! dat ben ik volstrekt niet met
u eens !"
„Zoo, meneer !"
„En wel, omdat het nog niet beslist is, wie zich encanailleeren zou, juffrouw Van Weeveren of die meneer Van
Spranckhuyzen ! Zoo ze het vermijden elkaar aan to spreken,
dan kunnen daarvoor nog wel andere, nog wel meer gewichtige motieven bestaan !"
„U schijnt zeer geanimeerd voor mijne gouvernante !" —

104

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

merkte mevrouw Buys op, die in stilte geglimlacht, en Ruytenburg een wenk gegeven had, haar te laten spreken. — „
heeft haar zeker vroeger gekend, en kunt ons misschien op
de hoogte stellen van hare geschiedenis !"
„Ik zoti geen recht hebben u iets van haar mee te deelen,
zoo ze mij dat zelve niet gegeven had !" — sprak Dubois —
nu hoog ernstig, en met zooveel noblesse het hoofd oprichtend, dat ieder zich onwillekeurig gedrongen voelde met
belangstellende aandacht te luisteren. — „Ik ben van oudsher
de vriend van hare familie geweest, en ik kan u met den
meesten nadruk verzekeren, dat die tot de oudste en edelste
van Nederland behoort. Toen die familie door rampen en
ongeluk werd ter neer geslagen, heeft zij geen oogenblik
geaarzeld te handelen, zooals slechts zeer weinigen in hare
plaats zouden gehandeld hebben. Zij, de edelgeboren jonkvrouw, , heeft bewezen, dat zij het fiere devies van den ouden
Franschen adel begreep „Bon sang ne peut mentir !"
Zij heeft eene plaats als gouvernante in uw huis aanvaard,
mevrouw ! omdat ze liever werken Wilde, dan afhangen van
de genade en goedertierenheid eens gierigen, stokouden neefs !
Het verwondert mij niet, dat u zoo weinig op de hoogte van
haar toestand en vroegere lotgevallen is. Een zekere schroom,
een licht te verschoonen overblijfsel van den ouden familietrots, de geringe toenadering, die er hier gewoonlijk tusschen
eene nieuwe gouvernante en eene Indische familie heerscht,
hebben belet, dat zij er zich immer over mocht uitlaten Zelfs
heeft zij er al te angstig vo or gevreesd, dat iemand den titel
van juffrouw van Weeveren met den haar meer passenden
van Barones mocht verwisselen."
Er volgde een oogenblik van algemeen stilzwijgen. Mevrouw
Buys kruiste de armen over de borst en m.ompelde :
„ Groot° God ! 'n Barones ! Dat ontbrak er nog maar aan I"
Ruytenburg schoof zijn stoel ongeduldig heen en weer, en
zei eindelijk, vrij ontstemd :
„Maar, meneer Dubois ! met dat alles heeft u nog niet uit-
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gelegd, waarom uwe Barones en onze Van Spranckhuyzen
voor elkander uit den weg gaan !"
De jonge advocaat hief wederom het hoofd op, zijn gelaat
was in dit oogenblik doodsbleek geworden. Vastberaden
zeide hij :
„'t Ware mij aangenamer geweest die zaak geheel te
laten rusten. leder kent in Nederland die geschiedenis,
en 't zou mij in 't belang van freule van Weeveren bijzonder verplichten, wanneer men haar zoo weinig mogelijk
besprak !"
„Zoo, maar ik heb er nooit van gehoord, en daar ik Van
Spranckhuyzen als fatsoenlijk jongmensch hoogacht, zou ik
wel eons willen weten, wat
."
„De zaak is eenvoudig, meneer Ruytenburg Hij was een
half jaar verloofd met de freule, welke hij zeer bemiddeld
waande, zooals . trouwens iedereen dacht. Toen het na den
dood van den Baron van Weeveren Benscoop Meek, dat die
verwachting ongegrond was, heeft hij haar doodeenvoudig aan
haar lot overgelaten !"
En wederom schudde mejuffrouw Lucy Bokkerman op allerernstigste wijze het hoofd.
Toen mevrouw Buys een half uur later in haar boudoir
trad, vond Alima, dat ze nog even kwaad geluimd en korselig
was als des morgens.
„Barones !" — sprak ze luid. — „Nu, 't is mij wel ! We
zullen er ons niet om geneeren! Die Van Spranckhuyzen valt
me mee, maar Wierincx is een ezel !"
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ELFDE HOOFDSTUK.
Waarin de leden van Concordia zich in een th6 dansant verheugen,
Alexander zich meer en meer in verlegenheden wikkelt,
en de hoer Buys een zeer kort besluit neemt.
Zes dagen waren verloopen. Omstreeks acht uren des
avonds — 't was wederom Zaterdag — rolde eene onafgebroken reeks van rijtuigen en bendies naar het Waterlooplein.
De societeit Cone ordia bood den leden en hunner dames een
the dan s ant aan. Even als immer scheen er heden weder
eene groote opgewondenheid onder de Bataviasche b e a u-m o n d e
te heerschen, om het aantrekkelijke, schoon niet altijd nieuwe
genot van een bal te smaken. De ruime voorgaanderij der
societeit is reeds met tal van heeren gevuld, die hunne vlekkeloos witte handschoenen met voorzorg aantrekken en gereed
staan de aankomende dames naar binnen te geleiden. Weldra
vertoont zich de bloem der schoone wereld en streeft zij naar
binnen aan den arm van gedienstige commissarissen of hulpvaardige tweede-luitenants.
De eigenlijke balzaal is hier vrij wat meer dan de ruimste
pendoppo van de aanzienlijkste heerenhuizing. 't Is eene wijduitgestrekte, reusachtige marmeren zaal, met schitterende kristallen lichtkronen en zijgaanderijen, die , de frissche koelte van
den avondwind naar binnen voeren. Militaire muziekkorpsen
doen reeds hunne vroolijkste tonen weergalmen. leder oogenblik treden nieuwe, fraai gedoste danseressen de zaal binnen.
Reeds vullen zich de sofa's aan de wanden met de kleur der
Bataviasche schoonen, hoewel het niet onopgemerkt blijft, dat
de eigenlijke kern der élite slechts schittert door hare
afwezigheid.
Aan 't hooger einde der zaal schijnen eenige eerezetels
voor de aanzienlijkste dames te zijn afgezonderd. In de nabijheid van deze plek, reeds geheel met een druk babbelend
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publiek bedekt, bevindt zich de sofa, waar mevrouw Buys
voor dien avond haar zetel gekozen had. Zij is door een talrijken stoet van dienstvaardige dienaren omringd. Aan hare
zijne op de sofa zit Lucy Bokkerman. Beiden prijken in groot
gala. Mevrouw Buys draagt een rooskleurig, buitengewoon
laag uitgesneden, met kanten overdekt balkleed. Om haar hals
prijkt een snoer paarlen met een diamanten slot. Fluisterend
spreekt ze tot een jong, knap luitenant der Indische artillerie,
die, bevallig tegen de sofa geleund, zijn fijn blond kneveltje
naar haar vooroverbuigt. Wel wijdt hij een allerbeleefdste
aandacht aan alles, wat ze tot hem zegt, maar vindt intusschen toch gelegenheid tot zijne talrijke kennissen, die voorbijstroomen, vroolijk to glimlachen. Een corpulent kapitein,
bekend als een ondeugend spotter, vertelt aan de omstanders,
dat de jonge Reeve eene bijzondere studie maakt op de magere
schouders van mevrouw Buys en op de kolossale dito van
inejuffrouw Bokkerman, 't geen zoo verrassende uitkomsten
schijnt aan to bieden, dat hij niet ophoudt gedurig minzaam
v-oort to lachen.
Lucy heeft een wit gazen danskleedje gekozen, op de uitvoerigste wijze met donkerroode rozen en groene takjes bestrooid. Ze stalt haar heelen voorraad van gouden braceletten
uit — hare forsche, wat al to democratisch rood getinte
armen vallen er nog to meer door in 't oog. Naast haar staan
Ruytenburg en Van Spranckhuyzen in zeer vertrouwelijken
kout. De laatste is wederom op 't keurigst in 't zwart, zijn
sluik lichtblond hair is midden op 't hoofd gescheiden, zijn
mond is gedurig tot een welwillend lachje geplooid, terwijl hij
steeds zijne witte tanden op 't voordeeligst doet uitkomen.
„Laat ik je nu totaal met haar verzoenen !" — vervolgt
Ruytenburg. — „Ze was tegen je ingenomen door die laffe
praatjes van je vriend Wierincx !"
Van Spranckhuyzen glimlacht zeer innemend, en laat de
complete batterij zijner witte tanden zien.
„Kom, Eduard! we hebben haar noodig voor onze aan-
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staande feesten. 't Is eene charmante vrouw ! Vraag haar om
een dans !"
„Ja, maar die gouvernante !"
„Die komt hier zeker niet van avond, en je begrijpt ook
wel, dat ze ons niet hinderen zal !"
„Ik stel mij altijd voor, dat ze Lucy tegen mij zal gaan
innemen !"
„N onsens! Je moest begrijpen, dat de freule, na al
wat er tusschen je beiden is voorgevallen, te trotsch is,
om er ooit in de verte op te zinspelen. Allons! le pied
qui r' mue!"
En daarop traden de beide heeren naar mevrouw Buys toe.
Eerst wordt er geheimzinnig gefluisterd, en Ruytenburg verzekert, terwijl de jonkheer eene buiging van den blonden
knevel beantwoordt, dat hij alles onderzocht heeft, en dat
het hem blijkt, dat Van Spranckhuyzen zich in dat geval
met freule van Weeveren Benscoop geheel als gentleman
heeft gedragen.
Mevrouw Buys knikte verstrooid, en meende, dat er van de
zaak niet zooveel notitie behoefde genomen te worden. Mejuffrouw van Weeveren had er nooit over gesproken, die belachlijke Dubois had de geschiedenis in de wereld gebracht,
zij dacht zich aan de zaak volstrekt niet te storen, en ze zou
er zich ten minste niet toe preteeren de juffrouw freule te
noemen. Van Spranckhuyzen sperde zijne halfgesloten oogen
nu zoo wijd mogelijk open, en presenteerde zijne Witte tanden
aan mevrouw Buys met het verzoek om een dans. Mevrouw
Buys wuifde statig met den kostbren waaier, zoodat al de
veelkleurige markiesjes, die er op geschilderd stonden, den
jonkheer hare hooge goedkeuring schenen toe te buigen. Er
volgde een zeer levendig gesprek, waarbij mevrouw Buys in
stilte tot de overtuiging kwam, dat ze nooit vermoed had in
Van Spranckhuyzen zulk een amusant mensch te zullen
vinden, maar ze was ook zoo geheel verkeerd ingelicht geweest ! En de markiesjes bogen op en neer, en Van Spranck-
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huyzen stond in de OlOgantste p o z e met zijn tanden to
schitteren.
Bij den ingang der balzaal, onder eene menigte jonge
officieren in groot tenue, die op vrienden wachtten, welke
hen aan danslustige schoonen zouden voorstellen, stond sedert
eenigen tijd Alexander. Zijn oog dwaalt onrustig in 't rondo,
er is lets meer dan zijn gewonen blos op zijne wangen te
bespeuren. Hij heeft eene week van spanning doorleefd. Sinds
den vorigen Zondag heeft hij mevrouw Buys niet teruggezien.
Tevergeefs heeft hij haar bij de gewone reunion der Bataviasche wereld gezocht. De heer Buys is pas den vorigen
dag nit Buitenzorg teruggekeerd, maar dit kan de oorzaak
van hare afwezigheid niet zijn. Eon geheim bewustzijn zegt
hem, dat hij den laatsten Zondagmorgen eene min of meer
zonderlinge rol gespeeld heeft. Maar mevrouw Buys zelve had
hem opgeroepen, om die historie van Van Spranckhuyzen to
verhalen — hij was er zeer verlegen onder geweest, maar
had er goon oogenblik aan gedacht om die taak af to wijzen.
Nog dienzelfden morgen had ze bijna vergeten hem de hand
tot afscheid te reiken, zij had toch geene reden tot verstoordheid. De geheele week door had die gedachte hem gekweld
en vervolgd. Met de ijverigste inspanning was het hem niet
gelukt haar to verdrijven. Gedurig verweet hij zich zijne
zonderlinge bezorgdheid, gedurig maakte hij de voortreffelijkste
opmerkingen tegen zijne eigene dwaze gejaagdheid, maar telkens keerden zijne gedachten naar dit onderwerp terug, en
stil fluisterde hij bij zich zelven : Waarom zou zij boos zijn ?
Zou zij werkelijk boos zijn ?
Hij wilde het zich niet bekennen, maar hij had veel geleden
onder die gedachte, hij had verstrooiing gezocht, hij had een
langen, uitvoerigen brief aan zijne moeder geschreven, waarin
hij opgeruimd had pogen to zijn — maar alles was vergeefsch
geweest, de geheele week had hij naar den Zaterdag gereikhalsd, omdat hij dan bijna met zekerheid mocht veronder-
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stellen mevrouw Buys to zullen ontmoeten. En nu stond hij
daar, het luide kloppen van zijn hart bedwingende — want
hij had haar en haar gezelschap ontdekt. Dien officier heeft
hij acht dagen geleden aan 't portier van haar rijtuig gezien !
En Spranckhuyzen ? Ze glimlacht, en luistert naar hem. Er
heeft eene toenadering tusschen die beiden plaats gegrepen ! ....
Intusschen heeft hij driftig eenige schreden voorwaarts gedaan.
Daar verspert de knappe juffrouw Henkens aan den arm van
een zwaarlijvig infanterie-kolonel hem den wog. Hij buigt
vluchtig, zij buigt voorkomend, en vraagt, of hij al danseressen gevonden heeft ! Alexander prevelt iets, herhaalt het
nog eons, en begrijpt in 't eind, dat hij iets zonderlings moot
gezegd hebben, daar de zwaarlijvige kolonel hem verbaasd
aangaapt. Terstond herstelt hij zich zoo good mogelijk, en
vraagt hij zonder eenig nadenken om eon dans van de knappe
juffrouw Henkens. Doze schudt hare glinsterende kroeze
lokken, en zegt, dat hij hare zusters Mina, Anna en Helena
maar moet vragen — zij had al hare dansen al dagen to
voren weggeschonken.
Intusschen is hij nader bij de sofa gekomen, waar mevrouw
Buys zit. Juist staan de dames op. Lucy Bokkerman legt
haren rooden arm op de 616gante zwarte roksmouw van Van
Spranckhuyzen. In dit oogenblik buigt Alexander met nog
luider hartklopping voor de echtgenoote van zijn chef. Zij ziet
hem een oogenblik snel uitvorschend aan.
„U komt laat, meneer Wierincx !" — zegt ze, onverschillig
de Markiesjes bestudeerend.
„Maar u zal zich.... Loch over mij
ontfermen !" -- antwoordt Alexander met bevende stem.
Mevrouw Buys vouwt haar waaier toe, wenkt den blonden
knevel, en spreekt haastig :
„Al mijne dansen weggegeven ! Hierheen, meneer Reeve !"
Dit zeggende had zij den arm van den artillerie-luitenant
aanvaard, en zich onder de talrijke paren gemengd, die gereed
stonden de eerste orals to beginnen.
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Alexander bleef roerloos op dezelfde plek staan. Eene kille
huivering greep hem aan, terwijl toch het zweet langs zijn
voorhoofd gutste. Zulk eene schampere weigering, zonder
eenigen grond, na al hetgeen er geschied was 1 De luide dansmuziek deed hem schrikkend opzien, niemand had op hem
gelet, hij stond geheel alleen bij de verlaten sofa. Met inspanning rukte hij zich van die plek los, en sloeg de zijgaanderij
in. Duizenden gedachten, waartoe bittere teleurstelling, heimelijke jaloezie en kwellende angst rijke stof leverden, kruisten
elkander in zijn hoofd. Eene vrouw, wier genegenheid, wier
vriendschap hij voor altijd meende gewonnen te hebben
Bij dit denkbeeld stond hij stampvoetend stil, en verschool
zich achter de schaduw van eene witgepleisterde zuil. Hij
sloeg het oog naar de balzaal, waar de bonte menigte dooreenwoelde, en daar was zij zij, die weleer hem boven alien
onderscheidde, en gelukkig maakte door hare welwillendheid !
Waardoor had hij nu hare ongunst verdiend ?
Eensklaps brengt hij de hand aan 't hoofd. Zoo de zaak
zich eens inderdaad zoo toedroeg, als zij voorgaf? Zoo hij
inderdaad te laat gekomen ware ? Zoo zij inderdaad geene
dansen meer had overgehouden? Misschien hechtte hij te veel
gewicht aan eene niets beteekenende omstandigheid. De
Indische dames hadden zulk eene korte manier van spreken
Misschien zou mevrouw Buys niet in 't minst verstoord zijn,
als hij haar na de dans aansprak. Alexander haalde diep
adem. De dansende paren daarginds schenen zoo levenslustig
en zoo opgewekt voorbij to zweven, ieder blikte met zooveel
inwendige tevredenheid in 't ronde, dat het hem onmogelijk
dacht, iemand van booze luim to beschuldigen. En al
ware zij ook wezenlijk toevallig verstoord geweest, zou niet
de vreugde van het feest haar tot milder gevoelens stemmen, zou zij hem straks niet met de oude welgenegenheid
ontvangen?
In diepe gedachten verliet Alexander zijn schuilplaats. Hij
was nu zoover gekomen, dat hij niet meer durfde na to den-

112

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

ken over zijne gewaarwordingen en zijne wenschen. Wol
noemde hij nog voor zich zelven zijn gevoelen jegens mevrouw
Buys met den officieelen naam v. welgenegenheid, vriendschap enz., maar diep in de innigste verborgenheid zijner ziel
had hij haar lief gekregen met eene geheimzinnige, nooit uitgesproken dichterlijk dwepende liefde. Te midden eener maatschappij geslingerd, die met koude zelfzucht haar weg vervolgde — gelijk ze immer deed van den eersten dag haars
bestaans — nergens eene vriendenhand vindend, hem uit
goede genegenheid toegestoken, terwijl hij zoo onuitsprekelijk
veel verloren had, toen hij zijne bijna afgodisch beminde
moeder vaarwel zeide, moest de onderscheiding, de zichtbare
vriendschap, de duidelijk gebleken genegenheid van mevrouw
Buys hem levendig treffen, en geheel met zijn lot verzoenen,
nu hij daarenboven in zijne verwachting teleurgesteld, met
moeielijkheden te kampen had, welke zijne jeugdige eigenliefde en eerzucht in den beginne wel wat al te licht geteld
hadden.
Zoo dikwijls de stem van gezond verstand of zedelijk gevoel,
zoo dikwijls rede en geweten zich tegen dien onafwijsbaren
hartstocht aankantten, vertoonde zich voor een oogenblik een
pijnlijke trek op zijn gelaat, maar dan kwam het gegriefde
zelfgevoel, dan kwamen de vernederingen, welke hij ondergaan had, die goede inspiration onderdrukken. Hij hief het
hoofd op, en stelde tegen de miskenning van zoo velen de
genegenheid van eene enkele. Daarenboven, zijn hart was
zuiver van elke onedele gedachte. Met onbegrensde dankbaarheid had hij de vriendelijkheid van mevrouw Buys beantwoord, het was hem behoefte geworden de innigste gedachten
van zijn hart in hare tegenwoordigheid to openbaren, hij
wilde haar in stilte eene ridderlijke hulde wijden, en zwijgend
dwepen met een onuitgesproken liefde. Arme Alexander !
Hij had beter gedaan den os Apis of den vogel Rok te
aanbidden !
De wals was geeindigd. Het gewoel der druk pratende
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paren vervulde de heele uitgestrektheid van de balzaal. Alexander, eenigszins hersteld van zijne eerste aandoening, baant
zich een weg to midden van hen, en zoekt wederom naar
mevrouw Buys. Eon vroolijke uitroep doet hem stilstaan.
Brandelaar, gearmd met mejuffrouw Jane Slijkers, vat hem
bij de hand. Men protesteert tegen zijn deftig gelaat. En
mejuffrouw Jane vraagt, waarom hij niet gedanst heeft, of hij
sours tot die zeer voorname heeren behoort, die alleen toeschouwers blijven, of een partijtje gaan maken, uit vrees van
de symmetric in hun kapsel to verstoren.
„Daar ginder," voegt ze er bij, — „bij een tafeltje zit
uw kostelijke vriend Van Spranckhuyzen al to omberen met
de heeren Buys en Ruytenburg. Hij heeft even gedaan, of hij
meedansen zou, dat behoort er zoo bij, als men geOngageerd
is met zoo'n dikke juffrouw Bokkerman !"
„Geengageerd?" — vraagt Alexander verstrooid.
„Ja zeker, geengageerd ! 't Werd tijd ook, hoe zou hij anders
zijne schulden in 't Marine-hotel en elders afdoen? En wist
u dat nog niet, meneer Wierincx?"
„Hij heeft het to druk met zijne processen !" — valt Brandelaar glimlachend in.
„Nu, als u dan toch niet danst," — vervolgde Jane, — „ga
dan Tinman Todding wat gezelschap houden. Hij weet, dat
ik veel van dansen houd, en nu staat hij er voor mijn plezier
naar to kijken !"
Het paar vervolgt vroolijk babbelend zijn weg. Er is weder
eenige orde .in de van licht overstroomde marmeren zaal ontstaan. Het korps der stafmuzikanten draagt uit een verborgen schuilhoek bij de zijgaanderij een p otpourri uit de
Dame Blanche voor. De danseressen zitten ijverig met
hare waaiers to wuiven, allerlei groepen, waarin veelkleurige
balkleedij, witte pantalons en zwarte rokken, gouden en zilveren four a g e r e s, kunstbloemen en poudrede-riz, ridderkruisen en edelgesteenten, lichtbruine schouders en tintelend
zwarte oogen, het meest uitkomen, zijn aan elken hook der
IV.
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zaal waar to nemen. Alexander heeft een oogenblik to vergeefs gezocht. Eindelijk ontdekt hij de beide dames, even als
in den aanvang, bij elkaar op eene sofa. Mevrouw Buys is
door eene wolk van jonge officieren en geendimancheerde kantoorklerken omringd. Er is evenwel niemand, die met Lucy
Bokkerman spreekt — zij is geöngageerd.
Om zich eene houding to geven, nadert Alexander doze
groep. Hij buigt voor Lucy en, om een voorwendsel tot een
gesprek to hebben, mompelt hij een banalen gelukwensch
over haar engagement.
„S o e dah! Laat maar !" — antwoordt de omvangrijke schoone,
die hem zeer onverschillig, bijna verstoord aanziet. — „Laatst
Zondagmorgen spreekt u allerlei kwaad van Eduard, en nu
feliciteeren, hoeft niet !"
Het blood stijgt Alexander met geweld naar 't hoofd. Nog
eens mompelt hij eene verontschuldiging, maar Lucy ziet naar
een anderen kant der zaal en neemt niet de minste notitie
van hem. Snel mengt hij zich nu onder de groep der hovelingen van mevrouw Buys, en terwijl sommigen hunnen weg
vervolgen, verovert hij eene plaats naast de sofa.
„Ben ik wezenlijk to laat gekomen ?" — begint hij half
fluisterend, met het uiterste geweld zich dwingende een opgeruimden toon aan to nemen.
„Waarom ?" vraagt mevrouw Buys koud en luid.
„Ik had mij het genoegen voorgesteld u om eene fr a n cais e to vragen 1"
„Het genoegen is aan mij, meneer Wierincx 1. Maar mijn
balboekje is gesloten, dus bij eene andere gelegenheid !" — En
zich tot Lucy wendende : — „Goof me eens even je arm,
kind ! Ik zie mevrouw Andermans daar, en ik heb haar nog
niet aangesproken !"
Alexander beet zich op de lippen tot bloedens toe. Was het
een p arti p r i s ? Of had hij jets tegen haar misdreven ? De
zonderlingste vermoedens rezen van alle zijden bij hem op.
Zij zelve had hem uitgezonden tot het doen van information

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

115

over Van Spranckhuyzen, hij had zich beijverd die in te winnen, en nadat hij ze getrouwelijk had overgebracht — de confidentiên van den ouden Slijkers misbruikend nadat Dubois
op 't onverwachtst het helderste inzicht in het karakter van
den jonkheer gegeven had — nu schijnt ze zich plotseling bij
dezen aan te sluiten en zijne verbintenis met Lucy Bokkerman goed te keuren. Zijn hoofd duizelde. Het licht, dat hem
van alle zijden omvloeide, scheen den spot met hem te drijven.
De luidruchtige quadrillemuziek maakte hem wrevelig tot woedend wordelas toe. Nog eens vloog hij de zijgaanderij in, en
streefde hij driftig vooruit tot aan de buffetkamer. Ook daar
dringt hij ijlings door, en komt in de voorzaal der societeit,
waar men aan den daemon van 't spel offert.
„'n Lekker avondje, he ?" — zegt een bekende stem tot
hem, en opziende wordt hij het purperen gelaat van Tinman
Todding gewaar.
„Kom je eens uitrusten, he ? Een glas rijnwijn, he? Ga
eens even hier zitten, dan kunnen we wat praten. Sapada!
kassi g l a s. b r i s s i !" („Breng een schoon glas !")
En Tinman Todding schenkt Alexander wijn in, en begint
een lang verhaal over zijn aanstaand huwelijk en zijn vertrek
naar Europa. Hij verheft alle goede hoedanigheden van zijne
Jane ten hemel, hij zal met haar Italic en Frankrijk gaan
zien, ze zullen eene maand te Parijs blijven. Alexander ziet
hem wezenloos aan, drinkt zijn glas uit, en nog eens en nog
eens, zoolang het verhaal duurt, en zoo spoedig de gelukkige
bruigom hem blieft in te schenken. Intusschen komt .er eenige
meerdere orde in zijne denkbeelden. Mevrouw Buys is ernstig op
hem verstoord, en hij moet de oorzaak weten. Misschien is
die gemakkelijk te ontdekken, op te helderen en uit den weg
te ruimen, wellicht zullen ze straks op den meest vriendschappelijken voet samen spreken en spotten met het misverstand.
Plotseling staat hij op, en laat Tinman Todding midden
in de beschrijving zijner reisplannen. De controleur-met-verlof
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staatt hem een oogenblik in de uiterste verbazing na, schenkt
zich daarop spoedig twee glazen in . . . . om de flesch to
ledigen, en begeeft zich hoofdschuddend en met de handen
op den rug naar de balzaal, ten einde een en ander aan Jane
Slijkers, zijne welgeliefde bruid, mee to deelen. Maar Alexander
heeft zich reeds lang in 't go-wool der dansenden gemengd.
Het terrein is ingenomen door twee reusachtige quadrilles.
Weldra heeft hij mevrouw Buys ontdekt, die met een allerbevalligsten glimlach eene chaine-de- dame s uitvoert. Hij
plaatst zich tegenover haar, en volgt de figuren van den
dans met strakke, zenuwachtige aandacht. Hij bewondert in
stilte den meesterlijken smaak, waarmede zij zich to midden van
de dikwijls vrij lomp op malkaar indringende dansers beweegt.
Hij volgt iedere geste, iederen blik, en wacht tot ze wellicht
hare aandacht op hem zal vestigen. To vergeefs, de quadrille
is geeindigd, de menigte golft wuivend en waaiend in bonte
warreling op en neer.
Alexander blijft staan, poogt zoo rustig mogelijk om zich
heen to zien, en wacht tot de dames op nieuw hare plaatsen zullen hebben ingenomen. In 't Bind bemerkt hij, dat
mevrouw Buys naast de echtgenoote van een hoofdofficier
op eene der eeresofa's heeft plaats genomen. Het gesprek
tusschen de beide dames schijnt niet to viotten, daar hij
mevrouw Buys met haar waaier zeer onopgemerkt eon lichten
aanval van geeuwen ziet maskeeren. Aanstonds beweegt hij zich
in die richting. Met inspanning van al zijne krachten gelukt
het hem. zich ongedwongen .bij de dames to vertoonen. Met
zekere vlugheid schuift hij een fauteuil bij en terwijl hij zich
daarop nederzet, en beleefd buigt, zegt hij zoo vroolijk mogelijk :
„Bijzonder vol van avond !"
Mevrouw Buys ziet hem even zonder eenige uitdrukking
aan en doet de markiesjes statig op en neer buigen.
Alexander spreekt nog twee of drie gemeenplaatsen over
het bal en de warmte uit, waarop mevrouw Buys eindelijk
goedvindt to antwoorden :
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„Zoo, meneer Wierincx !"
Hij begrijpt dat hij nu een beslissenden stap moot wagon.
Hij wendt zich met den uitersten moed naar mevrouw Buys,
en zegt zoo zacht, dat zij alleen het verstaan kan :
„Is u ontevreden over mij, mevrouw ? Heb ik iets misdaan ?"

Mevrouw Buys werpt het hoofd, dat ze aanvankelijk naar
hem had toegewend, met trots achterover, doet de markiesjes haastig heen en weer Jansen, en glimlacht innemend.
„Ik begrijp u niet, meneer NATierincx !"
Zoo klinkt koud, maar zonder eenigen merkbaren toon van
verstoordheid of belangstelling haar antwoord.
„Ik meencle bemerkt to hebben, dat u om de eene of andere
reden tegen mij was ingenomen !"
„Zoo ! Daar moot u maar zooveel niet op letten, dat heeft
mots to beteekenen !"
.,En tot de aanzienlijke dame die naast haar zat, voegde
zij er bij :
„Ik geloof dat we nu eene mazurka zullen krijgen !"
Er volgt een antwoord, en ditmaal vloeide het gesprek
der dames uitmuntend, daar mevrouw Buys onuitputtelijk
was in beleefde vragen, terwijl ze Alexander voor een deel
den rug toewendde, en geene de minste acht meer op hem
sloeg. Niet, dat ze ernstig verstoord tegen hem was, maar ze
vond hem zeer onhandig — on wat de hoofdzaak van alles
was: hij amuseerde haar niet meer!
Alexander zat nog geruimen tijd in dien stoel aan hare
zijde. Allerlei onmogelijke, zonderlinge plannen vlogen door
zijn hoofd. Maar zoo dikwijjs hij dat hoofd oprichtte, en haar
smeeken Wilde even naar hem to luisteren, ontzonk hem
plotseling de moed en klom zijne verbij storing en verlegenheld tot wanhopig wordens toe. Eenige minuten later zag hij
een deftig gerokt hoer naar de eeresofa komen. Doze boog
zich diep, en hood der dames zijne midden op het hoofd gescheiden blonde hairen en blinkend witte tanden aan. Juist
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toen Alexander Van Spranckhuyzen herkende, had mevrouw
Buys reeds diens arm aanvaard, en zich onder de op en neer
wandelende meuigte gemengd, om eene mazurka te dansen.
In de. voorzaal der societeit waar de grootste ruimte
door speeltafeltjes is ingenomen — zetten de heeren Buys en
Ruytenburg intusschen hunne omberpartij voort. Andermans
had de kaarten van Van Spranckhuyzen opgenomen, toen
deze zich 'zijne dansplichten herinnerde. De heeren wijden al
hunne aandacht aan het spel. Van tijd tot tijd wisselt . men
een onbeduidend woord. De dansmuziek vervult daarenboven
alles met zoo doordringend gedruisch, dat het gemakkelijker
is te spelen dan te spreken. Zoo vervolgt men in stilte het
spel, tot het zwijgen der muziek het eindigen van den dans
aankondigt.
„Geen nieuws in Buitenzorgr vraagt Ruytenburg aan
Mr. Karel Hendrik Buys, terwijl Andermans met groote waardigheid de kaarten ronddeelt.
„De Gouverneur komt aanstaanden Zaterdag naar beneden !"
Er volgt eene pauze. De heer Buys speelt sans prendre en
spant zijne uiterste krachten in, om een buitengewoon zwak
spel te winnen. Terwijl overleg en geluk hem pegunstigen,
komt Van Spranckhuyzen zich weer bij hen voegen. Andermans, die gaarne voortspelen Wilde, maar geene partij heeft
kunnen maken dien avond, reikt hem met zeker ongeduld
zijn kaarten. De jonkheer weigert beleefd aan te nemen, maar
zet zich bij hem neer, om de kansen van 't spel te volgen.
„Geanimeerd?" — vraagt Ruytenburg.
„Tamelijk !" — antwoordt Van Spranckhuyzen.
77 t Schijnt, dat onze Wierincx zich zeer slecht amuseert !" —
merkt Andermans op. — „Hij dwaalt in diepe gedachten de
zaal op en neer !"
Zonderling jongmensch !" — zegt Ruytenburg, de kaarten schuddend.
,; Hoe zoo ?" — vraagt Buys.
77 '
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„Verleden Zondag ontmoette ik hem bij mevrouw Buys,
waar hij zijn best deed om Van Spranckhuyzen belachelijk te
maken."
„Hij komt vrij druk bij u !" — valt deze zacht fluisterend
tot den heer Buys in.
„Adele vindt hem nog al amusant."
„Hm ! hm !"
merkt Andermans op.
„Van avond houdt hij zich zeer dwaas !" — mompelt Ruytenburg.
„Hoe zoo ?" - - vraagt Buys weder.
„Wel, van het begin af heeft hij mevrouw Buys gevolgd !
Waar zij nederzit, vindt men hem onmiddellijk Gedurende het
dansen heeft hij haar voortdurend aangekeken. Iedereen moest
het merken !"
De heer Buys legt even zijne kaarten neer. Hij werpt een
blik in de danszaal, en zoekt zonder eenige uiterlijke gemoedsbeweging naar de aangewezen personen. In dien tusschentijd
fluistert Ruytenburg met Andermans. In 't eind schijnt de
heer Buys iets ontdekt te hebben, want hij zegt bijna onverstaanbaar :
„Is de kerel gek ! Adele te fixeeren, en zich door de jongens tegen 't lijf te doen loopen !"
„En," — vervolgt Ruytenburg — „ik 'vind het impertinent
zich bij iemand zoo in te dringen. Toen ik Zondag kwam,
zat hij met mevrouw Buys op dezelfde sofa, en wist hij in
't begin volstrekt niet wat hij zeggen zou, zoo verlegen en
dwaas was zijne houding!"
„So e d a h !" — roept de heer Buys, een weinig kregel —
„daarin zullen we voorzien. Wat spelen de heeren?"
Van Spranckhuyzen lacht triomfeerend, en schenkt heel
zijne opmerkzaamheid aan 't spel. Buys heeft zich even op
de lippen gebeten, en vervolgens met zoo groote rustigheid
eene vraag in de fijnen gewonnen, alsof er geen woord gesproken ware. En regelmatig werden de kaarten gegeven, en.
werd er gepast of gespeeld als vroeger, en even eentonig als
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vroeger was het gesprek aan dat tafeltje, alleen Van Spranckhuyzen bracht van tijd tot tijd eene fonkelnieuwe gemeenplaats in 't midden, en dreigde dan met de voile batterij
zijner hagelwitte tanden.

Het feest der militaire sociêteit Concordia begon ten einde
to spoeden. Vroolijkt klinkt de luchtige melodie van de q u adrillemde s -1 anciers door de zaal. Daar ginds in een hoek
staat Alexander onbewegelijk, met zijn hoed in de hand,
evenals bij den aanvang van het bal. Eigenlijk gezegde gedachten vormt hij niet meer, instinctmatig zorgf hij, dat aan
niemand zijne zonderlinge houding to zeer in het oog valle.
Soms loopt hij heen en weder, of brengt hij bezoeken aan
't buffet, waar hij den eersten den besten drank, welken men
hem aanbiedt, haastig inzw"elgt. Nog altijd volgt zijn oog elke
beweging, die mevrouw Buys onder het dansen mocht maken.
Hij hoort een deel van de vroolijke gesprekken der dansenden,
en gevoelt bij elken blijden toon zijne eigene smart to feller.
Intusschen heeft reeds de een of ander een nieuwsgierigen
blik naar hem toegeworpen. Niet ver van hem staat mejuffrouw
Dunsinger naast een zeer langen, uit zijne kracht gegroeiden
tweede-luitenant. Al dansende heeft ze de dames er attent op
gemaakt, dat die meneer Wierincx met zijne krullende zwarte
hairen er juist zoo uitziet, of hij wanhopend verliefd is op
eene onbekende schoonheid. Mejuffrouw Mina Henkens, die op
hem gerekend had voor eenige dansen, heeft van pret geschaterd, toen ze dit gezegde vernam. Zoo heeft men zich nog
eenigen tijd met hem geamuseerd, en is men daarna in een luid
gelach uitgebarsten, toen hij eensklaps zijne plaats verlaten
had, om naar eene andere zijde der zaal to gaan.
Hier stond hij eene pons onopgemerkt. Eindelijk vestigt
eene dame uit eene naburige quadrille hare aandacht op hem.
Zij ziet hem belangstellend aan, toevallig kruisen hunne blik-
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ken elkaar. 't Is mejuffrou-w Deeselaar. Alexander herkende
hare gouden b r o c he met de twee gouden appelen en de
gouden slang. Een treurige glimlach krult zijne lippen, hij
herinnert zich de receptie bij mevrouw Buys.
moet eens op meneer Wierincx letten !" — zegt mejuffrouw Deeselaar tot haar cavalier. — „Ik geloof, dat hij zich
erg verveelt, k a s i a n !"
De cavalier ziet op. Ook hij ontmoet Alexanders blik, en
deze herkent met eenige belangstelling zijn vriend en ambtgenoot Dubois. Zoo ras de dans geeindigd is, spoedt Dubois
zich om zijne dame naar hare plaats te geleiden. Daarna
treedt hij haastig naar Alexander, spreekt hem met de ongedwongenste hartelijkheid toe, en troont hem zachtjes mee
naar een gezellig plekje in de voorgaanderij. Daar vangt hij
een gesprek aan over Nederland en het Nederlandsche leven,
waarin Alexander langzaam begint te deelen. Na een half uur
sprekens gevoelt Alexander zich minder gejaagd en wanhopig,
en heeft hij een deel zijner gewone stemming hernomen.
Lachende doet Dubois wijn brengen. Hij had een oogenblik
gevreesd, dat de starre en zonderlinge blikken van zijn vriend
aan een onmatig gebruikmaken van ververschingen moesten
worden toegeschreven.

TWAALFDE HOOFDSTUK.
Wat Alexander den volgenden Maandagmorgen op het kantoor
der heeren Buys & Andermans vernam, en hoe hij
zijn dag verder doorbracht.
't Was Maandagmorgen en half negen uren. De bendi van
Brandelaar stapt in de stad voor het kantoor der heeren Buys
& Andermans. Alexander stapt er langzaam uit, en groet zijn
vriend met een even langzamen hoofdknik. Zijn stap is sleepend

1 22

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

en traag. In 't kantoor vindt hij den heer Buys reeds druk
aan den arbeid. Verstrooid groetend treedt hij dadelijk naar
zijn vertrek, en zet zich voor zijne schrijftafel neder. Zijn
gelaat is doodsbleek. Zijne oogen zijn ingezonken, er heeft
eene groote verandering in zijne trekken plaats gegrepen. Wel
heftig moet de smart • geweest zijn, die in nog geen twee
dagen het bloeiend gelaat van den jonkman dus verwoestte!
Sinds den vorigen noodlottigen Zaterdagavond heeft de diepste
neerslachtigheid zich van hem meester gemaakt. Hij heeft
gepoogd zijne mismoedige stemming voor ieder te verbergen,
en schijnbaar rustig en kalm aan de tafel van 't Marine-hotel
te verschijnen. Maar ieder heeft de verandering in zijh wezen,
zijn zonderling stilzwijgen opgemerkt.
Werktuiglijk rangschikte hij eenige stukken. Plotseling zinkt
het hoofd hem in de hand, en schijnt er eene nieuwe, allesbeheerschende gedachte bij hem op te komen. Zou die misschien aan zijne toekomst gewijd zijn, of wellicht zijne moeder,
zijne zoo 'vurig beminde moeder gelden? Zwerft zijne mijmering ver over zee naar het veelgeliefde vaderland, waar zijn
oor zoo dikwijls werd gestreeld door de zoete stem der vriendschap en der genegenheid? Droomt hij misschien van 't liefelijk thuis, waar ieders oog hem met ingenomenheid toeblikte,
waar ieders hand zich met blijdschap in de zijne legde ? Daar
rolt een traan langs zijn ingevallen Wang.
„Moeder, beste moeder !" ....
lispelt hij nauw hoorbaar en
drukt zenuwachtig driftig beide zijne handen voor 't gelaat,
alsof dat denkbeeld hem schrik had ingeboezemd. Een vaste
stap komt uit het kantoor naar zijn appartement. Haastig
richt hij zich op, wischt zijne tranen af, en zet met zonderling mislukten spoed zijne werkzaamheden voort. 't Is de heer
Buys, die binnentreedt. Hij heeft eenige papieren in de hand,
wenkt Alexander met een gebiedend gebaar te blijven zitten,
neemt een stoel en plaatst zich op eenigen afstand van hem.
„Ik kom met u spreken, meneer Wierincx! Ik heb eens
over uwe belangen nagedacht."
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Alexander wendt zijn gelaat naar hem toe, en bemerkt, dat
zijn chef hem bijzonder ernstig en uitvorschend aanstaart. De
jonkman buigt het hoofd, eene heftige hartklopping verstoort
zijne hijgende ademhaling, eene onbestemde, akelige vrees maakt
zich meester van zijne ziel.
„Ik heb eens over u nagedacht" — herneemt de heer Buy's
deftig en langzaam — „ en het is mij voorgekomen, dat ons
kantoor niet de geschiktste plaats voor uwe werkzaamheden
aanbiedt."
Alexander ziet sidderend op, en staart zijn chef aan met
den wanhopenden moed van een jong recruut, die tegen
losdonderende vuurmonden oprukt en geene kans ziet te ontvluchten.
„Uwe studien schijnen u voor de behandeling van ingewikkelde rechtsquaestien te hebben bestemd. Op ons kantoor zijn
maar alledaagsche gevallen aan de orde. Wij vragen alleen
naar vlugheid en practischen zin. U schijnt een bijzonder
behagen te scheppen in 't doorgronden van de allermoeielijkste
vraagstukken. Dat heeft uw pleidooi bewezen, waarin zeker
meer rechtsgeleerde wetenschap was ingevlochten, dan er hier
ooit in tien jaren voor den Landraad is te pas gebracht !"
De heer Buys wacht een oogenblik. Alexander blijft bij zijn
strakken blik volharden, en antwoordt niets. Daarop klinkt
weder de langzame, droge stem van den heer Buys :
„Ik meen opgemerkt te hebben, dat u de gewone kantoorwerkzaamheden verdrieten. U gevoelt zich zonder twijfel verheven boven de diensten, welke ik en mijn compagnon van
u vorderen !"
Alexander hief het hoofd eensklaps fier omhoog. Snel en
met al de Onergie van weleer valt hij in :
„Zeer zeker niet, meneer Buys ! Ik heb nooit teruggedeinsd
voor wat u ook van mij vragen wilde. Ik heb gekopieerd als
de minste klerk van een handeiskantoor — dagen lang gekopieerd, zonder er aan te denken, dat ik ook nog tot jets
anders geschikt was. En ik had toch geen vijf -jaren juris-
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prudentie gestudeerd, om hier in Batavia to komen kopieeren —
daar was ik reeds toe in staat op de banken van het gymnasium. Maar ik zou zonder klagen alles geduldig volbracht
hebben, alles geleden hebben — zoo ik bij u maar de geringste
welwillendheid had mogen bespeuren, zoo het u mocht behaagd hebben mij in to lichten over mijne taak, mij op den
weg to brengen, waar ik met de vruchten van vroegere studie
zou hebben kunnen woekeren. En dit althans had ik van den
vriend mijns voogds zoo stellig verwacht !"
„U is nog zeer jong, mijn waarde meneer Wierincx ! Ik
mag u dus niet kwalijk nemen, wat u daar belieft to zeggen.
Ook schijnt u van morgen buitenge-woon geagiteerd ! Vergun
me u een goeden raad to gev en. In dit klimaat is het zeer
onge2ond zich dus op to winden — laat ons kalm blijven !"
De heer Buys wuifde met zijn fijnen linnen zakdoek zich
eenige koelte in 't gelaat, terwijl hij daarna, bemerkende, dat
zijn rechterschoen eenigszins bestoven was, dien zorgvuldig
en rustig van stof ontdeed. Alexander beet zich de onderlip
tot bloedens toe ; hij wilde iets antwoorden, maar vond geene
woorden, en vestigde radeloos zijne blikken op een rood bandje,
waarmee eenige processtukken, die voor hem lagen, omwonden waren. Weldra hernam zijn patroon :
„Het is mijne schuld niet, dat u uwe positie niet beter
begrijpt. Ik wil oehter zien, wat ik voor u doen kan. Van
Eynsbergen heeft u gerecommandeerd, en daar ik bemerk, dat
u nog veel leiding noodig heeft, zoo wil ik niet nalaten, u
naar mijn beste vermogen to raden. Oefening in Indische
rechtszaken ontbreekt u nog in geruime mate. Daarom heb
ik besloten, u in de gelegenheid to stellen, die oefening to
verkrijgen. Het Bataviasche leven schijnt bovendien niet gunstig
to werken op uwe stemming en gezondheid. Het komt mij
voor, dat eene verandering van woonplaats u allernoodzakelijkst is !"
De heer Buys hield een oogenblik op, om iets aan zijn
halsboord to verschikken. Alexander had reeds ettelijke malen
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den loop van 't roode bandje om het processtuk met een
strakken blik gevolgd. Toen de stem van den heer Buys weer
aanving, scheen het hem, of in de verte een doodklok geluid
word, of hij uitgenoodigd word zijne eigene begrafenis bij
to wonen.
„Eene verandering van woonplaats schijnt mij allernoodzakelijkst. Ik hob daawm , dozen brief" — hier zag Alexander
een brief voor zich neervallen — „aan mijn vriend Hulswijk
to Samarang geschreven, met dringend verzoek u op zijn
kantoor eene plaats in to ruimen. Daar kan a zich in stilte
voor uwe taak bekwamen. Er is daar tijd in overvloed, om
over de zaken breedvoerig to spreken, en ik twijfel niet of u
zal na eon jaar ijverige studio een zeer bekwaam advocaat
worden. Morgen om zeven uren vertrekt de mailboot naar
Samarang. Ik heb reeds voor uwe passage gezorgd. Zie hier
uw plaatsbiljet !" — Er viol andermaal een papier voor Alexander neer. — „ Gij zult bij Hulswijk voorloopig op dezelfde voorwaarden werken : tegen tweehonderd gulden in de maand.
Uwe loopende zaken zal het kantoor wel regelen. U kunt
nu nog rustig voor uw vertrek klaar maken. Afscheidsvisites
zijn niet noodig. Ik zal mevrouw Buys en de andere kennissen wel voor u groeten. En . mij dunkt, dat ik u nu niet langer mag ophouden. — 1k zal een rijtuig laten roepen, dan kan
Sidin !"
u zich den heelen dag voor uwe reis prepareeren !
Er verliepen eenige minuten, gedurende welke het in dat
vertrek doodelijk stil was. Weldra kwam Sidin zich aan de
deuropening vertoonen. De heer Buys sprak deftig en bevelend:
„Panggil k ar ett a s e w a !" („Roep een huurrijtuig !")
Maar Alexander had zich uit zijne verbijsterende neerslachtigheid opgericht. Zijn gelaat was loodkleurig bleek geworden,
zijne lippen waren vast op elkaar geklemd. Htj had een
besluit genomen. De heer Buys was opgestaan, had een
oogenblik naar de punten zijner schoenen gestaard, en zich
daarop langzaam verwijderd. 't Duurde nog eene pons, en
toen kwam Sidin den in diepe mijmering verzonken jonkman
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aanzeggen, dat het rijtuig gereed was. Zonder eenige merkbare aandoening stond hij op. In 't kantoor sprak de heer
Buys nog een oogenblik met hem, hij hoopte dat het hem
in Samarang wel mocht bevallen, hij wensche hem eene goede
reis, en reikte hem even afgemeten als altijd de hand.
De heer Andermans, die intusschen gekomen was, zei hem lets
dergelijks, en vereerde hem /net pen soortgelijken handdruk.
Zwijgende, maar uiterlijk kalm en zonder ontroering, wierp
Alexander een blik in 't ronde, groette hij zijne chefs met
luidklinkende stem, en spoedde hij zich naar het rijtuig.
Toen hij vertrokken was, zag de heer Andermans naar zijn
compagnon. Maar deze had het Bataviasche handelsblad opgevat, en hield het wijd geopend voor zijn gelaat. Er werd dien
morgen vOOr het dOjeuner bijna geen woord gewisseld.

Toen Alexander zijne kamer in 't Marine-hotel binnentrad,
trok hij de deur zorgvuldig achter zich toe. Daarna slingerde
hij allereerst den brief en het plaatsbiljet voor Samarang met
onverschillige minachting in een hoek van het vertrek. Toen
knielde hij voor zijn koffer, en opende dien haastig. Ras had
hij gevonden, wat hij wenschte.. Met veerkracht hief hij zich
op, en deed eenige schreden naar zijn schrijftafel. Oplettend
beschouwde hij nu het voorwerp, 't Welk hij in den koffer had
gezocht zijn revolver. 't Pistool was niet geladen — hij zag
dus op, als zocht hij naar het middel, om oogenblikkelijk eene
lading tot stand to brengen. Zijn blik fonkelde met een woesten, akeligen gloed, zijn mond was strak geplooid tot een
bitteren glimlach.
Waarom zinkt zijne hand nu plotseling naar omlaag —
waarom valt het pistool uit zijne vingeren? Waarom schokt
eene heftige siddering al zijne leden ? Waarom stijgt een bange
angstkreet uit zijne benauwde Borst ? Waarom werpt hij zich
plotseling op eene sofa — de beide handen voor het gelaat,
terwijl hij zich kermende heen en weer beweegt ?
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Hij had het portret zijner moeder gezien!
Eensklaps was de felste woede zijner vertwijfeling gebroken.
't Was of zijne moeder hem zacht verwijtend had aangezien — eene alles overweldigende, diep weemoedige ontroering
had zich van zijne geheele ziel meester gemaakt. Een oogenblik bleef hij doodstil liggen op de sofa. Toen snikte hij het
plotseling uit — een weldadige tranenstroom vloeide door zijne
vingeren heen. Zoo bleef het uren achtereen. Maar geen enkele
troostrijke gedachte kwam zijn lijden verlichten. Soms richtte
hij zich op, hief het oog omhoog, en zag ieder voorwerp in
zijne kamer met zekere kalme hardnekkigheid aan, alsof hij
het nooit gezien had. Dan wederom liep hij het vertrek in
alle richtingen op en neer. Eens trapte hij bij toeval op de
in een hoek geworpen papieren voor Samarang. Knarsetandend
deinsde hij achteruit, en met een schorren kreet van woede
viel hij wederom op zijne sofa neer.
Omstreeks 66n uur werd er luide voor 't dOjeuner gebeld.
Hij hoorde het niet. Daarna kwam Padang op de gesloten
deur kloppen. Hij hoorde het niet. Lange uren bleef hij zitten
mijmeren. Soms vloeiden dikke tranen over zijn gelaat — dan
snikte hij heftig en klemde zich met uiterste inspanning aan
de sofa vast — soms zat hij beweegloos, met het hoofd in de
handen en de ellebogen op de beide knieön, de vloermatten
aan te staren. Soms ook lachte hij — schril en luid, als plotseling eene herinnering of een beeld van zijn vroeger leven voor
zijn ontstelden blik kwam opdoemen.
En steeds vlogen de uren voorbij, en er kwam geene verandering in zijn toestand. Versmaad, waar zijn hart lieflijke
droomen had gemijmerd veracht, waar hij voor schatten van
stille, verborgen genegenheid maar een weinig welwillendheid
had gevraagd — bespot en beheerscht door den man, van wien
hij voor al de schatten der wereld geen enkel bevelend, vernederend woord kon dragen verjaagd, van de 'hand gedaan,
verwijderd als een lastig, nutteloos lid eener maatschappij,
waarin hij gehoopt had te schitteren, te heerschen, te beve-
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len — al de illusien zijner jongelingsjaren, al zijne hoop
voor de toekomst, al zijn goedO wil, zijn nobel streven,
zijne veerkrachtige energie voor goed geknakt, gebroken,
gedood ! Er kwam geen enkele lichtstraal in den naren nacht
van zijn geest, hij schudde het hoofd wezenloos en langzaam
heen en. weer — hij gevoelde het : — h ij had zich z elven
overleefd!
Want de dubbele smaad, hem aangedaan, had hem to diep
en to pijnlijk gewond — hij dacht er in dat uur niet aan,
zich met rustige fierheid tegen het lot, dat hem trof, to verheffen. Zijne weeke, voor indrukken overvatbare, natuur had
van den beginne of naar vriendschap, naar geestvervvanten
gezocht; in blijde vervoering des harten had hij de hand,
Welke mevrouw Buys hem in den beginne reikte, gegrepen
en zonder het aan zich zelven to bekennen, was de verguizing, waarmee zij hem bejegend had, voortdurend nog oneindig grievender voor zijn hart, dan het banningsvonnis, 't Welk
haar echtgenoot dien morgen over hem had uitgesproken, het
voor zijn trots kon zijn.
't Was intusschen avond geworden. Luide klonk wederorn
de bel voor 't diner. Hij scheen het niet to bemerken. Hij
zat steeds beweegloos met het hoofd in de handen. Er werd
op nieuw aan de deur geklopt — ditrnaal luid en aanhoudend.
Hij hoorde de stem van Padang tot hem roepen, en bleef met
ingehouden adem wachten, totdat er een eind aan zou komen.
Hij hoorde verscheidene stemmen spreken, en beweren, dat
hij niet in zijne karner was. Padang alleen scheen vol to
houden, dat hij hem had zien terugkomen. Eindelijk verstierf
het gesprek in de verte, en nogmaals zonk zijn hoofd in de
handen, en zette hij zijne Wilde mijmering voort, doelloos,
zonder zich rekenschap to geven van zijn toestand, zonder
eene enkele gedachte to wijden aan zijn vertrek voor den volgenden morgen. Uren gingen zoo voorbij, zonder dat hij er
zich om bekreunde. In 't eind echter begon hij to midden der
dof held, die langzaam de zenuwcrisis opvolgde, eene folterende
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en drukkende hoofdpijn te gevoelen. Het physisch lijden bracht
hem eenigszins tot beseT van zijn toestand. Voor 't eerst
dacht hij om zijne reis naar Samarang. Maar plotseling
wederom klonk een spottende lach door het vertrek. Hij stond
op, zocht in de duisternis zijn stroohoed, en naderde de deur.
Eerst luisterde hij eene poos, of er misschien iemand in de
nabijheid ware, daarop opende hij zoo omzichtig mogelijk
zijne deur. Als een misdadiger blikte hij om zich heen er
vertoonde zich niemand in den omtrek. Alles was stil. De
krekels vierden hoogtijd, en de tokkeh liet van tijd tot tijd
haar eentonigen roep hooren.
Alexander is weldra buitengekomen. Met de uiterste voorzichtigheid sluit hij zijne deur. Haastig maar zacht streeft hij
voorwaarts. Weldra is hij zijdelings om het hotel heen geslopen, en heeft hij Molenvliet bereikt. De drukkende hoofdpijn, die hem eerst tot zich zelven bracht, schijnt nu slechts
to strekken, om hem meer en meer to verwarren. De lichtglans, die hem uit de sociöteit de Harmonie tegenschittert,
doet hem met zekere schuwheid de schaduwzijde van den
wog kiezen weldra volgt hij Rijswijk, en haastig voortloopende, werpt hij een angstigen blik naar de villa's, die zich
aan zijne rechterhand uitstrekken. 't Is buitengewoon donker,
en toch herkent hij met eene scherpheid en helderheid van
gezicht, als hem nooit vroeger eigen waren, elk gebouw, waar
hij voorbijstuift. Hij herkent het hotel van den GouverneurGeneraal met zijne beide verdiepingen, zijn wachthuis en
ledigen vlaggestok. Hij ziet een onderofficier in 't wachthuis,
die met zijn stool achterover leunt, en de armen over de borst
gekruist houdt — hij loopt den schildwacht bijna tegen het
lijf, en wijkt uit voor twee equipages, die in snellen draf
voorbijrollen. Hij ziet de dames in die rijtuigen in balkleeding
en glimlacht droef en bitter. Hij ziet alles wat hem omringt,
en ontmoet — het schelletje van den maleischen war on ghouder klinkt horn met zonderlingen galm in de ooren — de
zee van licht, die in de voorgaanderij van het Hotel der Neder9
IV.
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landen golft, doet hem nog haastiger voortloopen, en ijlings
rechts de Secretarielaan kiezen.
Zoo loopt hij voort, zonder doel, zonder nadenken, terwijl
de marteling van de hoofdpijn door een amechtig hijgen van
hitte en overijling nog wordt verdubbeld. lilt de Secretarielaan
wendt hij zich rechts, en volgt den breeden weg langs het
Koningsplein. De zonderlinge scherpheid zijner zintuigen stijgt
nog langzaam hooger. Soms staat hij stil, en brengt de hand
aan 't brandend voorhoofd — dan poogt hij zijne gedachten
te verzamelen, maar te vergeefs. Wilde spookgestalten rijzen
voor zijne phantasie, en drijven hem verder met wanhopigen
spoed. De avondbries brengt hem de tonen eener verwijderde
muziek. Hij heeft alras die tonen begrepen. Het dof gebons
der groote trom zegt hem, dat er ergens in de villa's aan de
zuidzijde van het plein gedanst wordt.
Eene zonderlinge nieuwsgierigheid grijpt hem aan. Nog
sneller streeft hij vooruit. Zoo zij daar eens tevreden en
gelukkig aan den dans stond, terwijl hij, om harentwille verjaagd en bespot, nu zinneloos en verbijsterd door zielelijden
en lichaamssmart in 't wilde ronddwaalt? Klaar is hem steeds
de gedachte gebleven, dat hij nit Batavia gezonden wordt,
omdat de heer Buys de duidelijk gebleken vriendschap, de
luide uitgesproken sympathie — dit woord kiest Alexander bij
voorkeur — die eens . tusschen hem en zijne echtgenoote bestond, voor goed wil fnuiken en afbreken. Met vreugde zou
hij om harentwille geleden, en moedig zijn lot onder de oogen
gezien hebben, hadde zij niet zonder eenige oorzaak en met
de uiterste minachting de stille vereering afgewezen, welke
ze eerst had opgewekt en aangemoedigd. Reeds zoo dikwijls
had hij dit denkbeeld in de laatst vervlogen uren met bittere
gewaarwordingen overpeinsd, dat er eene flikkering van woede
nit zijne oogen zou zijn op te merken geweest, voor wie hem
daar met koortsachtigen tred naar de zuidzijde van het Koningsplein had kunnen zien spoeden. Maar 't was duister op den
weg — en hadde al iemand bij de flauwe sterrenschemering
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hem herkend, hij zou getwijfeld hebben, of die bijna haveloos
gekleede jonkman, met dat verkreukt en bestoven wit pak,
met dat lijkbleek gelaat en die verwarde hairen, de voor zijne
kleeding zoo smaakvolle en zorgvuldige Mr. Alexander Wierincx ware.
Intusschen naderde hij de woning, waar dien avond eene
receptie plaatsgreep. Aanstonds herkende hij de villa Henkens,
en herinnerde hij zich, dat hij op Concordia aan eene dier
dames beloofd had te zullen komen. Hij blijft ter zijde van
het hek staan — de villa ligt diep in den tuin. Hij ziet het
licht, en hoort de muziek, maar durft geen stap voorwaarts
treden. De luchtige melodie van den galop grijpt hem aan, of
zij een spotlied over zijne nederlaag uitgalmt. Hij balt de vuist
tegen de huizing, en mompelt eene halfluide verwensching.
Eensklaps dringt hij het hek door en springt ras achter de
hooge boomen, die ter zijde hun weelderig loof ten hemel
heffen. Zoo sluipt hij voort, terwijl hij van vrees nauw ademhaalt, als zijn voorzichtige trod in het grind knarst. Al luider
klinkt de muziek — reeds is hij de voorgaanderij der villa
genaderd. Daar zitten eenige heeren op schommelstoelen to
rooken en „klimaat to schieten" een wolk van licht golft
naar buiten.
Alexander sluipt nog omzichtiger voort. Hij ziet het licht
uit de pendoppo over het erf stroomen. Eene groote menigte
Maleische baboes zit met hare vrienden en bekenden, uit den
naasten kampong saamgevloeid, op de hurken gedoken, het
bal in stilte to bespieden. Indien hij eene schrede verder gaat,
zal het licht op hem vallen en zal men horn zien. Hij blijft
in de schaduw van een kanariboom staan en tuurt naar binnen.
De dansende paren woolen bont dooreen. Met de scherpte van
gezicht, die hem nu eigen is, onderscheidt hij spoedig sommige
der aanwezigen. Hij herkent ze weldra alien. Daar wandelt
een paar rustig op en neer, na dapper deelgenomen to hebben
aan den galop. De cavalier is een officier met een blonde
knevel en de dame . . . . mevrouw Buys.
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Alexander klemt zich aan den boomstam vast. Er gloeit een
heftige toorn uit zijne oogen. Zijne ademhaling wordt telkens
moeielijker. Hij vlijt het hoofd tegen den boom — de folterende
pijn verplicht hem de oogen te sluiten ..
Met eene dreunende bons eindigt de groote trom den galop.
Alexander ziet op, alsof hij uit een droom ontwaakt. De
Maleische jongens, de vrouwen en kinderen, die naar 't bal
zitten te gluren, staan op, en verspreiden zich over het erf.
Zoo men hem eens gewaarwerd en schandelijk verjoeg ! Hij
rukt zich los van de plek, waar hij in weinige minuten
onlijdelijke smarten heeft geleden — hij sluipt weder door
't dichte groen, stort dan ijlings op den uitgang toe, en vliegt
den weg op zonder te weten of te zien, waarheen hij zich wendt.
Van dit oogenblik af had hij elken zweem van eene geregelde gedachte verloren. Hij stoof weder den weg op, en haastte
zich voort, of men hem op de hielen zat en vervolgde. Zoo
legde hij in korten tijd den geheelen weg af, die de oostzijde
van het Koningsplein afpaalt — was hij voorbij het Fort
gekomen, en betrad hij de Sluisbrug. Zonder om te zien,
stortte hij zich steeds vooruit en verwijderde hij zich in de
richting van Bazar-Baroe.

middernacht. De gar doe (inlandsche politie-agent)
It ;rw
140110,t3)311,6hthuis van Bazar-Baroe sloeg twaalf slagen op het
eft verschillende keeren had hij een voorbijganger,
410,, met heft hoofd op de borst gebogen, haastig heen en
opgemerkt. Een oogenblik had hij hem nagestaard,
Ntsraler
**fa&
dat dezelfde man zoo dikwijls voorbijkwam —
tialuna hfsdahiA ziende, dat de nachtelijke wandelaar in de
idtristafrisgzich op zijne hurken neergevlijd en eene
Ifictoicfe fiArihtiminlektamgesteld.
Doch de wandelaar zette steeds met ongewonen ijver zijn
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tocht voort. Dikwijls sloeg hij een zijweg in, en keerde even
zoo snel terug. Maar het bleek niet, dat zijne wandeling een
doel had, daar hij nooit naar de plaats omzag, waar hij zich
beyond, en haastig in zich zelven sprekende vooruitstreefde.
Nu gaat hij het nauwe voetpad van een k a m p o n g op.
Terwijl hij voorbij de bamboezen pa gar (homing) loopt, heft
een wachthond in eene der hutten een vinnig geblaf aan.
't Is- of dat geblaf hem met schrik vervult — hij versnelt nog
zijn trod. Bij eene kromming van 't voetpad, stoot hij in de
duisternis tegen den stam van een klapperboom. Hij wankelt,
brengt de hand aan 't hoofd — er vloeit blood over zijn gelaat.
Eon oogenblik staat hij stil.
Hij rilt als een koortslijder, en hijgt naar adorn met krampachtige inspanning. Zou er nu nog iemand van heel elegant
Batavia in staat zijn, zoo hij daar op die plek aanwezig
geweest ware, om in dat door lijden misvormd en nu nog
daarenboven door blood bezoedeld gelaat de eons zoo fraai
regelmatige trekken, het eons zoo bloeiend wezen van Mr. Alexander Wierincx to herkennen?
Hij is intusschen verder gegaan, de kronkelingen van het
voetpad volgend. Dicht langs den p a g a r henen schuivend,
haakt soms zijn van lichte stof vervaardigd wit jasje aan de
punten van 't barn b o e, hij rukt het driftig los en bekommert
er zich niet over, of het scheurt. 't Is doodstil in den k a mp on g. Soms blaft er eon hond. Soms ritselt de trod van een
dorpeling over de verdorde bladeren van zijn erf. Soms klinken
er stemmen in de hutten — ginds galmt de eentonige, sombere
zang van den H a d j i, die de litanie der dooden aanheft.
In 't eind heeft Alexander den k a m p o n g doorkruist en
bevindt hij zich weder op den breeden weg. Te vergeefs wil
hij nog altijd driftig voortsnellen, eene groote vermoeienis
begint zich langzaam te openbaren. Slechts ter nauwernood
is hij er zichzelf van bewust, schoon de sleepende, trage gang,
welken hij onwillekeurig heeft aangenomen, het duidelijk begint
te staven. Daar glinstert in de verte een lichtgloed, of nog
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eene woning wijd geopend en eene feestelijke verlichting ontstoken ware.
Ter zijde van den weg staan meest onaanzienlijke Europeesche woningen, soms een Chineesch huis. Langzaam komt
Alexander op den lichtglans af. Naderbij gekomen, ziet hij
een zonderling gebouw in Chineeschen trant, met Chineesche
lampions van gekleurd papier verlicht. Maar deze verlichting
is zoo ruim aangebracht, dat het geheele voorplein en de' weg
er van genieten. Het gebouw zelf is geheel open aan de zijde
van den weg. Talrijke Chineezen loopen gedurig in en uit.
Van binnen is het op bizarre wijze versierd met roode biljetten,
waarop reusachtige Chineesche karakters, met bontgekleurde
papieren bloemen en roode waskaarsen.
Alexander houdt zich in de schaduw en nadert zoo dicht
mogelijk aan den ingang. Hij ziet verschillende Chineezen, op
den grond gezeten, met elkander dobbelen en spelen. Met de
grootste deftigheid en stilzwijgendheid worden de kansen van
het spel gevolgd. Nauwelijks had hij daar eene korte poos
gestaan, of een voorbijganger had hem lang en uiterst nieuwsgierig aangegaapt. Zoodra hij dit bemerkte, trok hij zich ijlings
ter zijde van 't gebouw terug, waar een dikke duisternis hem
volkomen verborg. Hier leunde hij het onstuimig kloppende
hoofd tegen een houten stijl, die het afdak van het gebouw
ondersteunde.
„Zoo, ben je nog eons komen kijken naar 't spelen. 'n Interessante troop, he ?"
Doze woorden klonken plotseling in Alexanders onmiddellijke
nabijheid, en schenqn door iemand gezegd te worden, die zich
in 't speelhuis beyond.
„Ja, maar ik begrijp niet, wat de kerels eigenlijk spelen.
Ik heb er al moor over gedacht, maar kan 't niet radon !"
Zoo klonk het antwoord. Alexander hief het hoofd buitengewoon getroffen op, het was de stem van Van Spranckhuyzen.
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En nu volgde dit gesprek :
„Ik weet het ook niet recht. Ze doen, moon ik, eon greep
in een zak met erwten, strooien er eenige van in een koker,
en gooien dan, om to zien of het even of oneven is !"
„'n Flauw spel, ik ecarteer hover !"
„Ik ook ! Geen nieuws vandaag ?"
„Lucy is naar boven met Ruytenburg, om ons engagement definitief vast to stollen, onder mee working van.
papa Bokkerman. Als de boel in orde is, ga ik ook naar Buitenzorg !"
„Blijf je aan de Secretarie ?"
„Ik weet het nog niet. Misschien ga ik bij den ouden man
inwonen, 's morgens wat rondrijden door de koffietuinen, als
particulier controleur de mon c h e r beau-pere!"
Er word luid gelachen. Daarna vervolgde de eerste stem :
„'k Ben van avond bij Henkens op de receptie geweest.
'n Lamme boel !"
„Wie waren er ?"
„Niets bijzonders, behalve mevrouw Buys, die mij de hooge
onderscheiding van twee dansen heeft bewezen !"
„'n Kapitale dame ! Was Wierincx er ook?"
„Neen! Mina Henkens vertelde me, dat Buys den man
naar Samarang gezonden had, omdat hij volkomen onbruikbaar was!"
„Uitmuntend!"
„Waarom?"
„Och, 't was een domme, opgewonden prater, die me eons
in m'n absentie bij mevrouw Buys, in tegenwoordigheid van
Ruytenburg en Lucy, onbeschaamd belasterd heeft. M a
pauvre Lucy! elle n'a pas inventO la poudrel Dus
kon het bij haar in goon geval kwaad, en bij Ruytenburg
gelukkig ook niet, die het razend deloyaal vond, want we
zijn saam uitgekomen, en hij gold voor mijn vriend. Zaterdag
avond, hob ik Buys voor hem doen waarschuwen, en 't heeft
geholpen, merk ik !"
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„Heeft hij niet een blauwen Maandag onder de vurige aanbidders van mevrouw Buys behoord ?"
„Met minder succes dan jij, mijn waarde Reeve ! Voorleden
Zaterdag op Concordia liep hij haar na, c o m m e u n Roland
enragO! Maar ze vindt hem tamelijk bOte, en heeft hem
daarom maar zoetjes laten stikken."
Een rauwe, akelige kreet klonk op dit oogenblik in de
nabijheid van 't Chineesche speelhuis. 't Was Alexander, die,
dol van woede en lijden, den stijl van het afdak, waaraan hij
zich vastgeklemd had, losliet en naar binnen wilde stuiven.
Maar toen hij een stap vooruit poogde te gaan, wankelde hij,
eene hevige duizeling overviel hem, een dof geruisch klonk in
zijne ooren, hij wilde roepen maar kon geen geluid geven —
onmachtig strekte hij zijne handen. naar 't speelhuis uit en
zonk bewusteloos in de duisternis ter aarde.

DERTIENDE HO OFDSTUK.
Waarin Mr, Andre Antoine Guirault Dubois een liefdewerk verricht,
en sommige zeer toepasselijke opmerkingen
in 't midden brengt.
De zoogenaamde Kazerneweg is geenszins een der uitlokkendste oorden, die de fraaie villastad Weltevreden aan den
nieuwsgierigen wandelaar heeft aan te bieden. Slechts gene
plek zou daar nadere kennismaking verdienen. 't Is de plaats,
waar de uitgestrekte gebouwen van het groote militaire en
burgerlijke hospitaal zich uitstrekken.
Misschien is dit ook de meening van Mr. Andre Antoine
Guirault Dubois, die, tien dagen na de juist vermelde gebeurtenis, uit zijne bendi stijgt, en zich naar den hoofdingang
van 't hospitaal begeeft. 't Is acht uren des avonds, de schild-
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wacht loopt statig voor het hek heen en weer. Dubois spoedt
zich ras naar binnen, en ijlt eerst naar de wachtkamer van
den dienstdoenden officier. Deze staat aan den drempel eene
sigaar te rooken. 't Is een jongmensch met kort afgesneden
hair en een zwaren rooden knevel, die zwijgend en deftig
Dubois de hand reikt.
„Hoe gaat het?" -- vroeg de laatste.
„Stork achteruit, geene hoop !" — antwoordt de officior van
gezondheid. — „De cerebrale aandoening is overwonnen, maw:
de dysenterie geeft hem den coup de g r a c e."
„Is daar dan niets tegen te doen ?"
„Weinig, ik zal het zoo straks nog eens probeeren ! Maar
ik durf u niet vleien, hij is geheel ondermijnd, en sinds van
middag zoo helder van hoofd en begrip, dat ik zeer ongerust ben!"
„Zal mijn bezoek hem hinderen ?"
„Integendeel, hij vroeg mij twee malen, of u al gekomen was !"
Vlug ijlt Dubois de trappen van het terras op, 't welk zich
als voorgaanderij langs de ziekenvertrekken uitstrekt. Hij
wacht eene poos vOOr hij in een dier vertrekken ingaat, om
te zien of de zieke misschien is ingesluimerd. Er brandt een
klein lampje op de tafel naast het ijzeren ledikant. Zoo viel
het schijnsel op het gelaat van den kranke, die in dat vertrek
verpleegd werd. Dat gelaat is huiveringwekkend mager en
bleek. Hoe diep ingezonken, zijn de oogen toch geopend —
uitputting en machteloosheid hebben elke uitdrukking van
smart en leed weggejaagd.
Dubois treedt de kamer binnen.
„Hoe gaat het, Wierincx ?" vraagt hij zachtjes.
Alexander reikt hem de schrale, witte hand, en poogt flauw
te glimlachen.
„Beter !" — zegt hij eindelijk met fluisterende stem. — „Ik_
ben zeer kalm vandaag. Ik heb veel kunnen denken. Van
nacht werd ik gelukkig bevrijd van die folterende hoofdpijn.
't Zal niet lang meer duren, mijn beste Dubois !"
Dubois wendt het gelaat af, en schudt werktuiglijk het hoofd.
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„Neen, dat weet je ook wel, mijn waarde Ik zal geen
acht dagen meer leven Ik heb alles bedacht, alles nog eens
overwogen, en ....
ja, ik mag zeggen, dat ik mijn lot gelaten onder de oogen zie. Waarlijk, ik treur niet over mij
zelven
. ik treur over mijne . . . Hove moeder . . ."
Alexander had zich eenigszins opgeheven in zijne kussens.
Zijne stem, onder 't spreken krachtiger geworden, daalde tot
nauw hoorbaar stamelen.
„Kom, Wierincx !" sprak Dubois, — „dat zijn overdreven
ideeen! Wie weet hoe spoedig je herstellen zult ! We hebben
je hier noodig, we zullen saam een kantoor oprichten, en
saam menig gelukkigen avond beleven, als ik getrouwd zal
zijn met mijne aanstaande !"
Alexander glimlachte nu werkelijk. Hij hief zich wat meer
op, en vroeg haastig:
„Is 't waar, Dubois ? Ben je met juifrouw Van Weeveren
geengageerd ?"
„Al eenige weken in stilte. Mijne positie is nog lang niet
schitterend, en je begrijpt, dat ik Ernestine niet aan den
minsten schijn van belachelijkheid wil blootstellen. Maar gisteren kwam de heer Deelmans mij voorstellen, om mij op
zeer goede voorwaarden met hem to associeeren. Je weet, dat
zijn kantoor wedijvert met dat van Buys & Andermans, ik
heb nu betere vooruitzichten. .."
„En je zult gelukkig zijn! Je hebt ervaring, overleg en
tact Je zult fortuin maken, je zult niet ondergaan en schipbreuk lijden . . . . als ik !"
Er verspreidde zich een vluchtig, mat rood over de gespannen trekken van den kranke. Hij greep de hand van zijn
vriend, en poogde die to drukken. Dubois hield die hand met
zachten dwang vast, en beproefde hem op nieuw hoop en
mood in to boezemen.
„Je bent een nobel, een good vriend !" — hief Alexander
weer aan met iets zonderling vastberadens en kalms in zijne
stem. — „Ik ben nu volkomen van mijn toestand zeker. Ik
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lijd geene pun meer, ik denk vrij als weleer, alleen een onbedriegelijk gevoel zegt me, dat mijn einde ras komen zal. Laten we
elkaar niet met valsche hoop vleien ! 1VIisschien zal ik nimmer
meer zoo holder van hoofd zijn, als nu . . . . en ik heb je jets
to verzoeken, Dubois !"
De beide vrienden zagen elkaar met diepe aandoening in
de oogen. Welk een contrast ! die lijder met de doodsverf op
de ingevallen wangen, de oogen nu tintelend van een koortsachtig vuur, het hoofd kaal geschoren en ontdaan van het
weelderig krullend hair, en die breedgeschouderde jonkman
met levendigen, kloeken oogopslag, met regelmatige, flinke
gelaatstrekken, waaruit niets anders straalde dan vastberadenheld en levenskracht.
Alexander vervolgde :
„Je hebt naar Amersfoort geschreven, ik dank je, dat is
good. Maar nooit mag je zeggen, wat de oorzaak van mijn
dood is, een hevige dysenterie heeft me . . . . weggesleept !"
De zieke boog het hoofd. Er vloeiden in stilte eenige tranen
over zijn gelaat, zijne kleurlooze lippen fluisterden :
„Moeder, beste, lieve moeder !" Maar spoedig zag hij Dubois
weer met dezelfde vastberadenheid van eenige oogenblikken
to voren aan, en zeide :
„Ik wil mij goedhouden, Dubois ! Laat mij dit in mijne
laatste oogenblikken gelukken, ik heb het nooit to voren
gedaan . . . . Ik heb mij zelven heden gevonnisd. Ik heb alles
overwogen. Ik beschuldig niemand. Ik ben verwend en ijdel
bier aangekomen . . . . ik wilde gevierd worden-, zooals thuis
en bij mijne vrienden . . . . ik was onbekwaam de geringste
teleurstelling to dragen, ik sloot me aan bij leder, die mij
vleide of naar mij wilde luisteren. Zoo heb ik me ook
aan mevrouw Buys gehecht ! Geloof me . . . . or was niets
anders in het spel, niets onedels, niets. . . . schuldigs !"
Dubois had den lijder met eerbiedige verbazing aangestaard.
Menigmaal had hij in stilte bij zich zelven lets dergelijks
gedacht, maar nooit vermoed, dit eons nit Alexanders eigen
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mond te zullen vernemen. Hij maakte een smeekend gebaar,
alsof hij zijn stervenden vriend -wilde bidden, zich niet to
overspannen en zeide met trillende stem :
„Je oordeelt te hard over je zelven, Wierincx ! Want de
wereld is hier koud en zelfzuchtig als overal. Je leefdet in
het tooverland der droomen en illusion, en vondt hier niets
dan koele, stroeve, practische menschen, die je bij elke ontmoeting moesten krenken. Je vroegt vriendschap, achting,
attention, kiesche heuschheid, en waart bereid ze dubbel to
vergelden — men zag je uit de hoogte aan, en liet je aan je
lot over. Je zocht naar een enkel wezen, dat ten minste je
grieven wilde hooren, en het was waarlijk je schuld niet, zoo
mevrouw Buys zich eene poos met je bezighield."
„Juist gezegd, Dubois ! Ze heeft zich even met mij beziggehouden. Voor korten tijd bracht ik een nieiw element in
den eentonigen gang harer dagelijksche vermaken. Daarvoor
heb ik ten minste lang genoeg geleefd, maar het was mijne
schuld, dat ik mij verbeeldde, dat ik eischte, overal met
opene armen te moeten worden ontvangen, omdat ik onder
gunstige antecedenten en met een groot pak aanbevelingsbrieven uit Europa vertrokken was !"
Met angst en ontroering zag Dubois naar het gelaat van
zijn kranken vriend. Alexanders oogen schitterden hoe langer
hoe meer, hij sprak met forscher stem dan in den aanvang.
Te vergeefs vermaande Dubois tot rust en zwijgen.
„Laat mij spreken," — vervolgde Alexander, — „terwijl mij
de kracht nog niet verlaat. Ik wil den dood niet ingaan, vooi
dat ik den eenigen vriend, welken ik hier bezit, alles gezegd
heb. Mijne conscientie verwijt mij, dat ik gepoogd heb de
genegenheid dier vrouw te winnen, om zoo mij schadeloos te
stellen voor de minachting van haar echtgenoot ! Ik wilde
inderdaad mijne grieven door iemand toegejuicht zien, en toen
ze mij aanmoedigde, greep ik uit gewonde eigenliefde hare
hand....dat is mijne misdaad !"
Met een zwaren zucht zonk hij in zijne kussens ter neer.
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Dubois knielde haastig naast het ledikant, en staarde vol
bange vrees op den lijder. Alexander had de oogen gesloten,
en ademde nauw hoorbaar. Zachtjes trad de officier met den
zwaren rooden knevel binnen. Hij greep de machtelooze hand
van den kranke en onderzocht den pots. Daarna wenkte hij
den ontstelden jonkman, die oprees, en zich met hem buiten
in de gaanderij begat
„Zoo goad als gedaan !" — zeide de officier met medische
kalmte, en reeds fluisterend, of de dood in hunne onmiddellijke nabijheid was.' „Ik had het wel verwacht. Men zou
van ijzer moeten zijn, om in dit klimaat zulk eene hersenkoorts to kunnen overwinnen. U blijft zeker !"
„Zoo lang, als u wilt. Maar is er werkelijk zoo groot getvaar ?"
„Hij zal gaan uur meer leven !"
„Laat ons dan naar binnen gaan !"
„Niet noodig nog. Hij ligt in eene soort van bezwijming,
waaraan niets to doen is, en waaruit hij misschien nog eenmaal
voor weinige minuten zal opkomen — heeft hij familie hier ?"
„Niemand !"
„Dan zal het kantoor wel voor de begrafenis zorgen."
„Dat weet ik niet !"
Dubois zuchtte diep, en verzonk in ernstig gepeins.
„ROI" ding is me nog een raadsel" — vervolgde de officier
met den rooden knevel „waar hij dien nacht geweest is,
toen hij des avonds uit het Marine-hotel geslopen is, en toen
hij bij de eerste schemering van den volgenden morgen door
den g a r d o e op Bazar Baroe is gevonden !"
„Ik heb het hem gisteren gevraagd. Hij had uit verdriet
over . . . . zijne zaken den heelen nacht rondgedwaald, en was
eindelijk van uitputting neergeVallen. Hij weet zich niet meer
to herinneren, hoe hij teruggekomen is in 't hotel, maar zijn
jongen heeft mij verteld, dat hij in een rijtuig is teruggebracht,
dat men op Bazar Baroe voor hem genomen had, omdat hij
niet gaan kon. Hij zou juist dien dag naar Samarang gaan,
en al om zeven uren was de heer Andermans aan zijne kamer,
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om to zien of hij klaar was. Nog dienzelfden morgen om
negen uren werd hij hier gebracht op last van zijne beide
chefs ! Maar zullen we nu niet weer naar binnen gaan ?"
„Hm ! We kunnen wel eens zien !"
Nauw hoorbaar traden beide mannen het vertrek weer binnen.
Er was geene de minste verandering in den toestand van den
patient. Nogmaals onderzocht de officier zijn pols.
„'t Zelfde !" — zei de militaire arts, zijn knevel om den
vinger krullend. — „Ik kan er niets aan doen. Roep me, als
ik noodig ben !"
Dubois bleef alleen met den zieltogende.
't Was doodelijk stil om hem been. Hij zette zich bij het
bed en dacht. Daar was in de confessie van den stervende
nog steeds diezelfde hartstochtelijke opgewondenheid, die hem
vroeger altijd had gekenmerkt. Hij was z'oo schuldig niet, als
hij zeide. Inderdaad was hij in zeker opzicht ijdel en verwend,
maar op hoevele gronden mocht men deze ziekelijke weekheid
in zijne natuur niet verontschuldigen. Daar was de innige
liefde, die hem aan zijne moeder bond, vooral sinds familierampen hen troffen — daar was zijn ridderlijk streven, om met
eigen kr'acht haar fortuin to herstellen — daar waren de loftuitingen, die men hem zoo vele jaren had toegezwaaid, eerst
omdat hij rijk, jong en geestig was, later omdat hij talent
aan den dag legde op het gebied der wetenschap.
Dubois boog het hoofd. Hij blikte met diepe deernis op hem
neer. Hoevele edele krachten gingen in dien jonkman niet to
gronde ! Waarom had hij ooit zijn vaderland verlaten? Met
geheel zijne energie en met al zijne fierheid, had toch de al
to delicate, bijna vrouwelijke fijnheid van zijn gemoed den
strijd nirnmer kunnen volhou.den met de practische wereld,
die hem omringde. Gewond tot bloedens toe door de stugge
koelheid van zijne chefs, voor eene wijle aangetrokken door
de luim eener zelfzuchtige, gevoellooze vrouw, plotseling afgestooten en versmaad, verjaagd en overtuigd, dat hij zijne toekomst voor altijd had verloren — zoo was verbijstering en
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wanhoop hem naar 't hoofd gestegen, en hadden ze hem
voortgezweept, tot hij daar op die sponde lag, stervende in
den bloei der jaren.
Er was een half uur verloopen. De stilte werd door niets
gestoord — daar buiten zongen duizenden insecten hun eentonig gezang. De zieke had zich niet bewogen — zijn vriend
had zich doen meesleepen door den loop zijner weemoedige
gedachten, en zwijgend gewacht, tot hij geroepen zou worden.
Plotseling heeft Alexander zich halverwegen opgericht. Dubois
rijst verschrikt op. Wonderlijk, er speelt een kalme lack om
de dorre lippen van den lijder.
„Beste Dubois" — fluisterde hij langzaam — „Ik kan je zeer
goede tijding brengen. Ik vertrek naar Holland — ik ga,
Batavia verlaten . . ."
Er ging eene rilling door het lichaam van den breedgeschouderden, krachtigen jonkman, toen hij deze woorden hoorde.
En weder lispelde de bijna klanklooze stem :
„Aanstonds ga ik heen, en gauw zal ik thuis zijn. Ik
droomde zoo even, dat ik mijne lieve moeder zag in onze
huiskamer — ginder to Amersfoort ! .... Ik heb groote haast
Dubois ! Geef mij je hand ! Groet alien voor mij, wil je ? Je
aanstaande in de eerste plaats en Andermans en Buys, Buys
ook . . . . Dank hem voor de zorg aan mij in mijne ziekte
bewezen. Ik ben beter, veel beter nu — ik ga naar 't Hove
vaderland . . . . naar moeder . . . ."
Eensklaps was alles stil. De lijder zonk langzaam • in zijne
kussens terug. Nog eenmaal hief hij het gebroken oog naar
zijn vriend op. Toen was alles voorbij. Een jong en fier hart
had opgehouden to kloppen.
Er kionken haastige stappen in de voorgaanderij. Twee bezoekers traden binnen. De officier met den zwaren rooden
knevel deed een deftig heer voor zich uitgaan. Dubois wenkte
met de hand, en woes op den doode.
„Ik dacht het wel !" — zei de arts, trad vooruit, en voelde
nogmaals werktuiglijk den pols.

144

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

Cook de deftige heer kwam nu te voorschijn. 't Was Mr.
Karel Hendrik Buys, die naar den zieke wilde zien. Een oogenblik stond hij zwijgend voor het lijk. Toen staarde hij Dubois
uitvorschend aan, die diep geschokt het hoofd op de borst deed
zinken, en eindelijk sprak hij :
„'n Treurig geval heeren! Maar tegen koorts en dysenterie
is niet veel te doen. 't Spijt me van den man, want hij zou
op den duur nog wel een goed advocaat geworden zijn. Dokter Soeters — de begrafenis is voor mijne rekening !"

VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Wat de palmen des morgens to zeven uren zagen op het kerkhof van
Tanabang, en waarom mevrouw Buys dienzelfden avond hare
tweede quadrille des lanciers niet mocht meedansen.
Een ochtendstond op het rijk gezegende Java, wie zou er
niet met dankbare herinnering van gewagen, zoo het hem
ooit to beurt viel, zulk een uur to genieten. In 't Oosten
blaakt nauw het m.orgenpurper, of reeds rijst de zon als een
goudzee boven de kim, en spreidt weldra een tintelenden gloed
over het zuiver azuur van 't uitspansel, over het frissche, met
dauw gedrenkte groen der bosschen, over de eenvoudige hutten der inlanders, over de prachtige huizingen der Europeers.
Als men Molenvliet bij het gebouw der societeit de Harmonie
den rug heeft gewend en men vervolgt zijn weg fangs Rijswijk, steeds rechtuit gaande, zal men eindelijk, ter rechterzijde van den met lieflijk lommer beschaduwden weg, bij den
ingang van het christenkerkhof Tanabang aankomen.
Ge zijt in het voile genot van den morgen op Java. 't Is
nauw zes uren, de zon is juist boven den horizon geklommen.
De wijde poort van het kerkhof staat open. Hoe vroolijk valt
de nieuwe zonneschijn op de net onderhouden paden, op de
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talrijke grafteekenen, waarvan sommige met bloemen versierd
zijn, als wilde men in vrome zorg voor de afgestorvenen met
Pere -1 a- C h a i s e wedijveren. Tamarinden, kokospalmen en
waringins spreiden naar alle zijden lieflijke schaduwplekken,
waarin soms de blonde zonnestralen nieuwsgierig naar binnen
komen gluren, waarin zwermen van bonte vlinders aan den
voet der boomen dartelen te midden der schitterende bloemen,
die zich daar aan den rand der graven ontplooien.
De maagdelijke frischheid van den jongen dag wordt nog
door niets ontwijd. De zonnehitte heeft niets drukkends, het
tropische geboomte bezit nog de levendige groene tinten eener
Europeesche lente — en al zwijgen de vogelen, aan alle zijden
blinkt een rijkdom van forsche en zuivere kleuren in struik
en bloem, die het oog doet schemeren van inspanning. Vooral
hier op Tanabang bij deze grafstee. De schaduw valt overvloedig op deze plek. Laat ons toeven. Ginds verheffen zich
twee slanke palmboomen aan 't vlekkeloos blauw des hemels.
De ochtend-landwind schijnt de groene pluimen zacht te bewegen, of buigen ze wellicht hunne bladerkroon nieuwsgierig
naar de plaats, waar wij staan, om te bespieden, wat hier in
den vroegen morgenstond zal geschieden ? Want zie, de zerk
is afgenomen — we blikken in een ruimen, gemetselden grafkelder, waarin nog plaats voor velen is. Wat draagt die
Maleier daar in dien bak van bamboe ? Hij komt tot ons. Zie,
het zijn de schoonste bloemen uit den kerkhoftuin, welriekende melatties, purperen lelien, ge urige k a dj a-pi r in gbloemen. Er zal zeker hier iemand begraven worden. De palmen
blikken steeds nieuwsgierig naar omlaag. Stil, daar komt de stoet!
Eerst verschijnen de Maleische dragers met de doodkist. Ze
toeven bij 't geopende graf, en zetten hun last ter aarde.
Weinige oogenblikken later vertoonen zich vijf heeren op het
pad. Deftig en rustig wandelen ze naar het graf. De twee
eersten zijn onze oude kennissen, de heeren Buys en Andermans. Gelijk alle overige, dragen ook zij uit plichtbesef
een zwarten rok. Mr. Karel Hendrik Buys heeft een waas
Iv.
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van zorg over het geelbleeke wezen, zijn oog ziet verstrooid
om zich heen. Hoe voorspoedig de zaken der advocatenfirma
mogen blijven vooruitgaan, Welke winstgevende processen zijn
reeds aanzienlijken .rijkdom nog mogen bevestigen, toch is de
groote man niet altijd vrij van kommer. Zijn klein, ziekelijk
Marietje is in de laatste dagen zoo merkelijk verergerd, dat
hij vreest het kind niet te zullen behouden, en zijne echtgenoote wil het gevaar niet inzien en haalt, als altijd, de
schouders op. Andermans kijkt officiêel in 't ronde, en vindt,
dat het zeer lekker weer is.
Op dit tweetal volgen de vrienden van den ontslapene :
Dubois en Brandelaar, terwijl uit zekere vrome plichtmatigheid ook de oude heer Slijkers zich bij den stoet heeft aangesloten. Dubois draagt . op zijn gewoonlijk vrij bleek, maar
kloek gelaat de kennelijkste sporen van weemoedige aandoening; Brandelaar is om eene of andere reden bijzonder zenuwachtig, zoodat sours zijn oog van iets vochtigs glimt, als hij
denkt, wien men begraven gaat. De oude Slijkers peinst over
zijn .schoonzoon Tinman Todding, en hoe die ook zeker gaarne
bij de plechtigheid zou tegenwoordig geweest zijn, ware hij
niet juist een paar dagen to voren met zijne welbeminde Jane
naar het vaderland vertrokken.
Men is bij het geopende graf aangekomen. De Maleische
dragers vatten aanstonds de doodkist aan. Nu buigen de palmen zich weer voorover, een zachte adorn beweegt al het
groen in de nabijheid een schitterende bundel van zonnestralen daalt in den grafkelder. Handig, stil en gezwind is de
kist in de groeve geplaatst. Zwijgend biedt men den bak met
bloemen aan den heer Buys. Hij grijpt er een handvol van
en strooit ze op de lijkkist en zoo doet Andermans en Dubois
en Brandelaar, die zich goedhoudt, en de oude Slijkers, die zich
herinnert, dat de gestorvene nogal aardig aan tafel kon praten.
Daarna zien de aanwezigen elkander eene seconde weifelend aan.
Maar Dubois is plotseling te voorschijn getreden. Hij heft
de hand op en zegt:
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„Ik weet niet mijneheeren ! of het hier gebruikelijk is bij
het graf van gestorven vrienden to spreken, maar dit is nog
steeds de gewoonte in ons vaderland, en die gewoonte is
goed ! Denkt echter niet, dat ik op breedvoerige wijze zal
uitweiden over onzen overleden vriend, Mr. Alexander Wierincx.
Zijn dood is to plotseling, to treffend, te diep smartelijk —
wij kunnen alleen het hoofd buigen en berusten in den wil
van onzen Vader, die in de Hemelen is. Mochten wij het
bejammeren, dat zooveel jeugdige kracht, zoovele edele geestesgaven, zooveel kennis, zooveel vernuft, met hem zijn verloren gegaan, mogen wij ons beklagen. dat wij den jongen,
geestigen, ridderlijken vriend voor altijd hebben verloren, bedenkt, bid ik u, welke onbesehrijfelijke smart er zijn zal aan
de andere zijde van den Oeeaan, als de tijding van zijn dood
zal gekomen zijn tot de moeder, welke hij zoo vurig, zoo
onuitsprekelijk lief had. 0, daar is een mateloos wee in de
gedachte, een enkelen, veel geliefden zoon te bezitten, en to
weten, dat die zoon gestorven is in den vreemde, zonder hem
to hebben vertroost in zijne krankheid, zonder den laatsten
snik to hebben opgevangen van zijne veeKe lippen ! .... We
hebben hem hier in dezen kostelijken Oosterschen hof, to
midden van bloemen en groen, ter ruste gelegd, en als het
fel gefolterde moederhart vernemen zal hoe lieflijk de plaats
zi_jner laatste mooning is, dan zal zij u danken voor de zorg
aan de uitvaart van haar eenigen zoon gewijd. Ik had ,het
voorrecht door vriendschap aan den ontslapene verbonden to
zijn, ik.. dank u alien, mijne heeren ! voor de laatste eer aan
onzen doode bewezen !"
Het was bladstil in 't ronde. En de palmen wiegelden nognthals hunne groene diademen op den adem van den ochtendwind, als hadden ze elkaar toegefluisterd, dat ze alles gezien
en begrepen hadden, en dat de arme schipbreukeling in veilige
haven was aangekomen . . . .
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Langzaam stapten de vijf heeren door de poort van 't kerkhof, en naderden hunne rijtuigen. Buys en Andermans staan
gelijkelijk stil, en wisselen zeer afgemeten handdrukken met
de anderen. Dubois ziet beiden onwillekeurig even aan, en
bemerkt duidelijk, dat ze zijn blik ontwijken. Brandelaar is
hoe langer hoe zenuwachtiger geworden, dikke tranen vloeien
over zijn versch geschoren wangen. De oude Slijkers Wilde
juist van de gelegenheid gebruik maken, om eens een gesprek
met den heer Buys aan to knoopen, toen deze hem den rug
toewendde en met Andermans in zijn rijtuig stapte.
In 't begin spraken de beide heeren . weinig. Eindelijk zei
Andermans als bij zich zelven:
„Precies 'n domine 1"
„Hm !" antwoordde Buys — „Zoowat van dezelfde soort
als Wierincx! Ze leeren tegenwoordig op de academie de zinnen wat beter in malkaar zetten — dat is alles !"
„Hij heeft zich met Deelmans geassociêerd!"
„Ja, en ik denk, dat het vrij goed met hem gaan zal. Hij
is laatst eens bij me geweest, om een particulier onderhoud
to vragen. Hij sprak kort, zaakrijk, practisch. Hij wil met
onze gouvernante, juffrouw van Weeveren, trouwen."
„Zoo I Wat zegt mevrouw Buys er :van?"
„Ik weet het niet !"
„Die juffrouw van Weeveren is van hooge geboorte, he ?"
„Haar vader was Baron, maar ze zijn zeer achteruit gegaan,
en zoo is ze gouvernante geworden. 't Spijt me genoeg, dat
ze weg gaat 1"
„Hoe zoo !"
„Marietje is altijd onlekker en zwak geweest, en niemand
kan zoo met het kind omgaan als deze laatste gouvernante.
't Was gisteren weer totaal mis !"
Na eenig stilzwijgen zegt Andermans :
„Van avond 'n extra groot feest bij Ruytenburg, hO ?"
„Ja, Adele wil er heen I"
„Voor dat engagement van Spranckhuyzen met Lucy Bokker-
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man! Als ik de oude Bokkerman was, had ik het niet toegestaan!"
„Tim ! .... ik misschien ook niet !"
„Maar dat gaat ons niet aan. Kom je op het feest?"
„Ik zal wel moeten ! Als Marietje niet erger is, zal ik
er een paar minuten gaan ! — 'n Lamme s o e s a h al die
feesten van de week — ik verveel me al, voor ik er ben !"

Het bal bij Ruytenburg was dien avond inderdaad zeer
schitterend. Heel Batavia met al wat het in het hi g h- lif e
voortreffelijks, aanzienlijks of schoons bezat, was ruimschoots
vertegenwoordigd. De geheele familie Bokkerman uit Buitenzorg was aanwezig. Het aantal van gouden en ju-vveelen kleinoodiên, armbanden, ringen en hairnaalden door de dames
dezer familie bij dit hooge gala uitgestald, bereikte waarlijk
eene fabelachtige hoogte.
De bruid had een buitengewoon blozend gelaat, zelfs haar
hals en schouders schenen van opgetogenheid mee to blozen.
De bruigom week geen oogenblik van hare zijde, hij overtrof
zich zelven in 't stilletjes fluisteren van de zoetste vleierijen,
en glimlachte zoo dikwijls, alsof hij het met opzet deed, om
zijne Witte tanden overvloediger to doen bewonderen.
Ze werden ettelijke reizen geluk gewenscht door ieder der
nieuw aankomende gasten. Men was zeer ingenomen met het
jonge paar en zeide het allerlei vroolijke, deftige of platte
aardigheden. Men ging den ouden heer Bokkerman feliciteeren,
en ieder scheen hem met een aangenamen lach en glinsterondo blikken to verklaren, dat alles was p our le m i e u x
dans le meilleur des mondes.
Er werd met de meeste opgewondenheid gedanst, en Ruytenburg lachte zoo luide en zoo grappig, dat ieder, die in
zijne onmiddellijke nabijheid was onophoudelijk meeschaterde.
De hoer Buys en zijne echtgenoote waren ook gekomen. De
eerste stond alleen in diepe gedachten, de laatste zweefde in
eene orals door de zaal. Waarom Buys zoo deftig mijmerde,
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was niemand bekend dan Andermans, die hem even was
komen toespreken, en vernomen had, dat de ziekte van zijn
dochtertje zeer was toegenomen, maar dat zijne vrouw hem
voor een goed deel gedwongen had, om het feest bij te wonen.
Mevrouw Buys amuseerde zich uitmuntend. Men had haar
een jeugdig kantoorheld uit Samarang gepresenteerd, die zich
naar Batavia had overgeplaatst, en die een uitmuntenden tact
bezat, om met dames als mevrouw Buys te keuvelen. Ze had
niet veel om haar kind gedacht, want ware het ook nog zoo
ziek, het Wilde nets van haar weten, en alleen door mejonkvrouwe van Weeveren verzorgd worden. Daarom had ze Buys
genoodzaakt het feest 'met hunne tegenwoordigheid op te
luisteren, en zich buitengewoon geergerd, dat hij zoo lang in de
ziekenkamer bleef, en zoo lang met den dokter had staan praten.
En ze danste vooftdurend — en met de meeste bevalligheid
bewoog ze zich onder de menigte in gala, en knikte rechts en
links met de zichtbaarste teekenen van tevredenheid. Reeds
was de helft van den avond allerprettigst voorbijgegaan, en
werd, onder veel vroolijken kout, de tweede quadrille des
1 an cier s geordend, toen ze zich plotseling op den schouder
voelde tikken, en omziende, haar echtgenoot gewaarwerd,
die zacht fluisterde :
„Adele, , we moeten weg, Marietje sterft !"
Ze had zich zelve volkomen in de macht voor de wereld,
en maakte dus zeer beleefd haar excuus aan den Samarangschen kantoorheld, die nu eene andere dame voor zijne q u adr i 11 e moest opzoeken. Maar nadat men in stilte het feestgewoel ontweken was, en in het rijtuig in snellen draf naar
huis werd gevoerd, Lzonk ze met een ontvevreden gelaat
ineen. Buys riep den koetsier onophoudelijk toe zich to
haasten. Met den uitersten spoed reed men eindelijk het erf
der villa op. Het rijtuig staat stil. Damoen, de lampenjongen,
gaat naar zijn meester, en zegt hem zachtjes iets aan 't oor.
De kleine lijderes was in de armen der gouvernante bezweken
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EERSTE HOOFDSTUK.
Waarin het personeel van een Bredaasch gezin optreedt en een
kloek besluit wordt genomen door eene jonge dame
met lichtroode krullen.
„Neon, lieve Jet ! ik vind het volstrekt niet noodig
„En ik wel, het moot ! Hier in de stall kan ik nooit vooruitkomen, en kon ik het ook, ik zou niet gaarne door iedereen
voor muziekjuffrouw worden aangezion !"
„Maar, kind, dat is geen schande !"
„Ja, maar ik vind er toch iets heel onpleizierigs in ! Bij de
menschen, die ik van het casino ken, aan huffs les to geven,
stuit mij tegen de borst. Werken wil ik, en zal ik, maar in
eene vreemde plaats, waar niemand me kent !"
„Maar waarom dan zoo ver to willen gaan ?"
„Laat ik u alles eons geregeld vertellen, dan zal u het beter
begrijpen !"
Mejuffrouw Henriate Mathilda van Hilbeeck schoof, na dit
gezegd to hebben, haar stool weg en zette zich op de sofa
naast hare moeder. Schoon de lamp geen buitengewoon holder
schijnsel in 't rondo werpt, mag mevrouw van Hilbeeck toch
met rechtmatigen trots op het bevallig gelaat van hare oudste
dochter staren. Henriette was geene academische schoonheid,
maar haar voorkomen maakte toch den alleraangenaamsten
indruk. Twee eigenaardigheden vooral onderscheidden haar, de
groote helderblauwe oogen en het phantastisch krullende hair.
Maar treffend bovenal was de mengeling van spot en ernst,
die uit haar oogopslag straalde, en heel haar gelaat iets fijns
en geestigs schonk, hetwelk oogenblikkelijk de aandacht trok
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en het verlangen deed geboren worden haar to hooren spreken.
De lichtroode kleur van hare weelderige, kroezig krullende
lokken bezat niets hards of stootends — het spel der lichtstralen
wist er allerlei blonde en gouden tinten over heen to tooveren.
Zooals ze daar naast hare moeder zit, schijnt ze slank en tenger
van gestalte, maar niemand zou ooit hebben kunnen beweren,
dat hare houding iets magers of onevenredigs vertoonde. Hare
geheele verschijning bracht iets liefelijks, iets elegants met zich
mede, 't welk haar geheel individueel toebehoorde. Vertrouwelijk
heeft ze de magere witte hand harer moeder gevat, en ziet haar
met belangstelling in het gerimpelde, eenigszins scherpe wezen.
Mevrouw van Hilbeeck heeft de zestig nog niet bereikt en
reeds getuigt het witte hair om hare slapen en de diepe
rimpels in voorhoofd en wang, dat de vervlogen jaren niet
enkel levenslust en levensweelde hadden gebracht. 't Is of
ook heel de omgeving van moeder en dochter, terwijl ze vast
een fluisterend, vertrouwelijk gesprek aanvangen, hiervan op
't nadrukkelijkst getuigen kan. Ze bevinden zich op een uiterst
eenvoudige, armelijk gestoffeerde bovenkamer, waar elk meubel
van lang gebruik en nette zorgvuldigheid getuigt. De ouderwetsche stoelen, met ronde rugleuningen en verschoten groen
trijp bekleed, zijn met de uiterste properheid opgewreven.
Tusschen de twee vensters, die op eene drukke straat van
Breda uitzien, staat een blinkend pronktafeltje met allerlei
ouderwetsche ornamenten, waaronder eene kleine pendule met
albasten kolommetjes en een onherstelbaar stilstaand uurwerk.
Aan den wand hangen portretten in pastel met de hooge kragen
en kunstig geknoopte witte dassen, met de korte lijven en
sluike japonnen uit den keizerstijd. Voor den schoorsteenmantel hangt een gekleurd afbeeldsel van een familie-blazoen,
waarin goud, zilver, keel, lazuur en sabel om den boventoon
schijnen to dingen.
Mevrouw van Hilbeeck draagt eon effen zwarte japon, niet
omdat zij rouwt, maar uit zuinigheid. Henriêttes kleedje is
van donkerblauwe stof, en met zooveel smaak vervaardigd,
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dat men, gedachtig aan den stapel verstelwerk, dien ze op tafel
liet liggen, gerust besluiten mag, dat zij het zelve geknipt en
gemaakt heeft. Op dit oogenblik klemt ze de hand harer moeder vaster in de hare, en ziet haar met onuitsprekelijke liefde
aan. Hare stem heeft jets eigenaardig aangenaams, iets klankrijks en liefelijks, 't Welk onweerstaanbaar pleegt te zijn, als
het met de voile overtuiging van een nobel, vlekkeloos gemoed
gepaard gaat.
„Er moet verandering komen" gaat ze voort — „het kan
zoo niet blijven. Elken dag meer zorgen en meer kommer. De
kleinen worden grooter, ze moeten wat leeren. Ja, ik weet
wel, dat u geduld en liefde genoeg heeft, beste moeder om
ze alles te leeren wat noodig is, maar ik wil niet, dat u langer
zoo zult arbeiden, zonder hooge noodzakelijkheid. Den heelen
dag zwoegen en zorgen, en den avond in gespannen angst
door te brengen — dat is te veel — dat mag niet langer U
moet vrij zijn van die drukkende dagelijksche bekommering — van morgen heb ik het vast besloten na die s c O n e
met de huishuur. Ik heb bij mij zelven gezegd: mama zal
sterven, als dat zoo voortgaat — ik wil, dat er verandering
komt. Ik ken het middel, om u van dien voortdurenden strijd
to verlossen, ik neem het aanbod aan, dat mevrouw van der
Sluis mij deed — ik verdubbel ons inkomen, laat hem dan.. .
Mevrou-w van Hilbeeck had angstig om zich heen gezien,
en daarna, den vinger opheffend, had ze bijna onhoorbaar gefluisterd:
„Stil, Jet! — hij is je vader !"
„Ja, maar u is mijne lieve, lieve moeder ! Papa heeft ons
nooit anders dan verdriet gedaan ! U heeft dat alles in stilte
en zwijgend geleden, nooit geklaagd, en mij gemaakt, wat ik
ben Aan u heb ik alles, alles te danken, en aan papa maar
zeer weinig.. .."
Doch mevrouw van Hilbeeck had de dunne hand op de lippen van hare dochter gelegd, en met een droeven glimlach
had ze langzaam het hoofd geschud.
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Henriette legde het blonde lokkenhoofd op haar schouder
en ging met hare zoete stem zachtjes voort :
„En daarom ben ik van morgen nog eens bij mevrouw
van der Sluis geweest, en heb ik eens goed naar de voorwaarden geinformeerd. De heer Ruytenburg, een zeer rijk
man in Batavia, verlangt eene Hollandsche gouvernante voor
zijne drie kleine kinderen. Hij wil honderdvijftig gulden in de
maand betalen en bovendien de kosten van uitrusting en de
reis vergoeden, waarvoor ik eene sorn van zeventienhonderd
gulden zal ontvangen zeventienhonderd gulden mama !"
Er steeg een kwalijk verborgen zucht uit het angstig moederhart.
„Je wilt me dus verlaten, kindlief!" — sprak ze rustig. —
„Ik zal je dus moeten Missen, juist nu ik zooveel troost en
steun in je gezelschap vond !"
Henriêtte zag verschrikt op. Haar open blauw oog vulde zich
met tranen. Er volgde een oogenblik van pijnlijk zwijgen.
„Dat had ik wel voorzien !" — hief ze in 't Bind aan. — „Maar
ik moest kiezen tusschen onze scheiding en uwe onlijdelijke
marteling van elken dag. Als ik hier blijf, kan ik niet veel
goods doen — 't is nu zeker zeer zwak van me, maar ik zou
niet gaarne veel lessen hier in de stad hebben. De menschen
kennen ons, en ik ben zoo trotsch, mama! dat ik het voor
hen niet wil weten !"
Mevrouw van Hilbeeck, zag hare dochter met heimelijke
tevredenheid aan. Er lag in dien blik eene wereld van ver
dwenen grootheid, familietrots en ontbering. Henriêtte begreep
hare moeder volkomen.
„Toen ik u gprak van lessen" — voer zij voort „heeft u
mij niets geantwoord, en alles aan mij overgelaten. Ik had
er mijn tegenzin al bijna in vergeten, en berekend, dat ik, zoo
alles meewerkte, er bijna vijfhonderd gulden mee zou kunnen
verdienen. Dat is reeds iets — maar, als ik het voorstel van
mevrouw van der Sluis aanneem, dan kan ik u jaarlijks
minstens twaalfhonderd gulden toezenden, en dan is u uit alle
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zorg, Hove mama! Laat hij dan doen wat hij verkiest, het
geld, dat ik u bezorg, is uw eigen, daar behoeft u niets van
af te staan — daar kunt u zich mee redden, en zonder vreos
de toekomst ingaan. Dan kan Mina naa'r school gezonden
worden, en Anna muziekles krijgen — dan kan u soms lets
aan Willem naar Kampen zenden — en dan, o dan komt nooit
weer zulk een tooneel als van morgen."
Mevrouw van Hilbeeck drukte haar kind met geestdrift aan
het hart. Henriettes woorden klonken haar als eene zachte,
liefelijke muziek in de ooren. Ze had reeds zooveel geworsteld,
gestreden, geleden, de arme moeder, dat ze allengs een deel
van hare beste geestkracht had verloren, mocht ze het aan
niemand willen bekennen, dan aan hare vurig geliefde, uitverkorene Henriate. De geschiedenis dier moeder en dochter, hoe
eenvoudig en alledaagsch, wettigde toch volkomen de innig
nauwe genegenheid, die beiden saamverbond. Mevrouw van
Hilbeeck was van oud adellijken stam, jongste dochter eener
verarmde, maar eenmaal hoog aanzienlijke familie. Uit liefde
had ze haar hart en hand geschonken aan een knap jong
luitenant der artillerie, die haar met jongelings-opgewondenheid beminde. Slechts kort waren ze gelukkig geweest. Bij de
omwenteling van dertig was hij to velde getogen, en toen hij
drie jaren later voorgoed terugkwam, was hij maar een schaduw
van vroeger. Vermoeienis en koude hadden hem eene zware
ziekte berokkend, waarvan hij eigenlijk nooit herstelde. Hieruit
volgde eene veel to vroege pensionneering, die den eursten
luitenant van Hilbeeck tot kapitein in naam maakte, en hem
tot eene sombere ontevredenheid stemde, welke ook het leven
zijner echtgenoote zou verbitteren. Toen het huisgezin vermeerderde, bleek het kleine pensioen geheel ontoereikend.
Langzaam maar drukkend waren de behoeften toegenomen,
en kapitein van Hilbeeck was tot die doffe moedeloosheid vervallen, waaruit alleen de grove prikkel van geestrijke dranken
hem voor eene poos scheen wakker te schudden. Zoo was
ongeluk en jammer voortdurend gestegen, en wat moeder en
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dochter met ongelooflijke vlijt en vindingrijke zuinigheid ook
hadden gespaard, het wangedrag van den vader wierp telkens.
het vernuftig gebouw harer spaarzaamheid in duigen.
Henriette had chit lijden harer moeder van hare vroegste
kindsheid bijgewoond. Was het wonder, dat zij op allerlei
middelen bedacht was, om het nijpend gebrek te doen ophouden, vooral sedert hare twee zusters grooter werden, en zorgen
vereischten, die men met zoo bekrompene middelen onmogelijk
zou kunnen bewijzen. En kapitein van Hilbeeck zonk steeds
lager in den afgrond der onmatigheid en gedachteloosheid, en
felken dag werd de toestand van het huisgezin vreeselijker.
Dien morgen had men mevrouw van Hilbeeck gedreigd uit
hare nederige bovenwoning te zullen verwijderen, daar de huur
sinds een half jaar niet betaald was. Toen had Henriette het,
besluit genomen, 't welk ze in dit uur aan hare moeder meedeelde, en, schoon deze maar aarzelend toestemde, gevoelde
ze toch, dat haar kind juist gezien had, en dat dit besluit
alleen Henriette voor verdere vernedering en smaad zou kunnen
beveiligen. Of de luchtkasteelen van hare innig liefhebbende
dochter zouden verwezenlijkt worden, scheen haar van minder
gewicht, dan de gedachte aan alles, -w-at nog zou kunnen
geschieden, en waarvoor Henriette op die wijze zou bewaard
blijven.
Moeder en dochter hadden eene pons gezwegen. De klokken
verkondigden duidelijk, dat het middernacht was. Maar stil
bleven ze zitten, en wachtten als gewoonlijk.
Op eens sprongen beiden van de sofa. Er werd beneden
luide eene deur geopend . en gesloten, een doffe tred dreunde
op de trap. Weinige seconden later werd de deur van dit
vertrek geopend, eene lange in een ouderwetschen mantel gewikkelde gestalte trad binnen. Niemand sprak in het vertrek.
De gepensionneerde kapitein van Hilbeeck wierp zijn mantel
op een stoel, haalde diep adem, en zag zijne echtgenoote en
dochter met eene mengeling van norschheid en schuwheid
in de oogen. Daarna schoof hij een fauteuil bij de tafel, en
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haalde hij eene pijp van meerschuim nit zijn borstzak. Zijn
gelaat had niets merkwaardigs dan een zeker waas van vermoeidheid en stompheid en een breeden grijzen knevel.
„Carolina .. . . de tabak'!"
Zoo sprak hij met schorre, bevende stem, terwijl hij de
lamp naar zich toetrok, en eene krant te voorschijn bracht,
waarin hij zich schijnbaar met aandacht verdiepte. Henriette
was opgestaan, en bracht haar vader tabak.
„Gaat u nog lezen, pa ?" — vroeg ze zoo zacht en zoo
vriendelijk, dat de man nieuwsgierig opzag, en een oogenblik
met eene soort van grijns de bevallige gestalte zijner dochier
beschouwde.
„Zoo, Jetje ! ben jij daar !" — zei hij heesch en rouw. —
„Ga naar bed, kind, 't is al laat. Je mooie oogen zullen bederven, van zoo lang op te zitten !"
„Maar ik heb op u gewacht !"
„Dat kan mama wel alleen do en!"
„Ik had u wat te zeggen, pa !"
„Spreek op, kind !" "
„Ik heb er al lang over nagedacht, wat ik doen moest, om
zelve wat geld te verdienen, en mama wat in de huishouding
te helpen. En nu heeft mevrouw van der Sluis me van de
Oost gesproken en van een meneer in Batavia, die eene gouvernante zoekt en een goed salaris wil betalen. Mama vindt
het goed, en als u er niet tegen hebt, dan zou ik die betrekking wel willen aannemen !"
„Wat geeft het ?"
„Honderd vijftig gulden in de maand!"
„Dan heb je negenhonderd meer in 't jaar dan ik, kind! Ga
je gang, Jet, ga je gang !"
„'t Is een kapitaal idee, kind !" — ging hij voort; — „hier
in de stad heb-je toch een lam leven. Trouwen doe je nooit
hier. Ginder maak je misschien nog je fortuin, en hier loopen
die lafbekken van luitenants je na, omdat je een mooi bakkesje hebt. Misschien vertellen ze je den een of anderen dag
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nog zooveel gekheid, dat ze je ongelukkig maken, want die
rakkers doen niemendal pour le bon motif, vat-je ?"
De man sloeg zich met de hand op de Borst. Het licht viel
op de plaats, waar hij zich geraakt had. Kapitein van Hilbeeck
was ridder der Militaire Willemsorde.

TWEEDE HOOFDSTUK.
De passagiers van het fregatschip: de Amphitrite dineeren,
spreken en wandelen met nog iets erotisch.
Luide klonk de schel van den hofmeester. De heeren en
dames, die op het achterdek en de kampanje van het fregat
Amphitrite reeds eenigen tijd naar dit oogenblik hadden gewacht, stonden haastig op, en spoedden zich naar beneden,
om de voor den zeereiziger uiterst belangrijke werkzaamheden
van het diner aan te vangen. Bij de' kajuitstrap kunt ge ze
.66n voor 66n waainemen. De eerste is mevrouw Nuyts van
Wooly, eene kleine, vrij zwierig gekleede dame, met helderblauwe oogen en strenge aristocratische gelaatstrekken. Zij is
de echtgenoote van een hooggeplaatst rechterlijk ambtenaar
te Batavia, en wordt zoowel door den kapitein en zijne onderhoorigen als door de passagiers voor eene soort van plaatselijke autoriteit gehouden, die men tot geenen prijs zou mogen
mankeeren. Aan hare zijde gaat Henriêtte Mathilda van Hilbeeck. 't Moge de frissche zeelucht zijn, of misschien de
schittering der keerkringszon, maar ge verbaast u over den
kostelijken blos, die Henriettes wang siert, over den blijden
glans in hare prachtige azuren kijkers.
Dit waren de eenige dames . aan boord van het fregat Amphitrite — schoon het daaraan niet behoeft toegeschreven te worden, zoo de vrij talrijke rij van heeren op de eerbiedigste wijze
plaats maakt, om de dames voor te doen gaan. De eersten
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der heeren, die de kajuitstrap afstijgen, zijn een paar luitenants
van het Oost-Indische leger in een politiekje van twijfelachtigen
smaak daarna volgt een jong mensch, die iets kloeks en
flinks in zijne houding vertoont, die doodeenvoudig, maar
uiterst fatsoenlijk gekleed is, Willem Outshoorn heet en als
ambtenaar der tweede klasse naar Batavia reist. Daarna komen
twee jongelieden met neergeslagen oogen en ongewasschen
handen — zendelingen. Vervolgens de gezagvoerder der Amphitrite, kapitein Rommeling, een zeeman van verdienste, met een
rooden neus en woest verwarde zwarte fa v o r i s, eindelijk
de twee stuurlui en de dokter.
Het diner werd steeds gebruikt in dat ruime scheepsvertrek,
't welk in een stoomer : de salon, in een Oost-Indievaarder:
de kerk .wordt geheeten. Kapitein Rommeling zat aan 't hoofd
der tafel in een vasten scheepsfauteuil en tikte met zijn mes
tegen een leeg wijnglas, om te verkondigen, dat men bidden
zou. De zendelingen vouwden hunne morsige handen met zonderlingen ijver, en de luitenants wierpen elkaar een blik toe,
waaruit, zoo iemand toevallig onder 't bidden de oogen geopend
hadde, duidelijk te lezen was :
„Heb je ooit zulke afschuwelijk lamme hemeldragonders
gezien ?"
Oogenblikkelijk daarna naderde een scheepsjongen met een
vuil blauw overhemd, en bracht den kapitein een bord erwtensoep. Mevrouw Nuyts van Weely, die aan stuurboordzijde
naast den kapitein zat, gebruikte die nooit, en boog zich ter
zijde, om Henriette iets in te fluisteren. Aan bakboordszijde
tegenover de beide dames zitten Outshoorn en luitenant Schotzer, waarnaast de stuurlui en de dokter plaats namen. Ter
rechterzijde van Henriette is de zetel van den elfjarigen jongeheer Louis Nuyts van Weelv, die, toen er gebeld werd, reeds
lang beneden was, en den hofmeester wel twintigmaal gedwongen had, het middagmaal te doen beginnen. Naast hem bevindt
zich luitenant Hector va .,, ,-iranckhuvzen, officier der artillerie,
jonkheer en volkomen g e i t 1 e m a n, veel beter te vertrouwen.
Iv.
11
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dan zijn broer Eduard to Batavia. Op eenigen afstand van
dezen laatsten eindelijk hadden de beide zendelingen een plaats
gevonden. Zij zaten dicht naast elkaar en spraken soms fluisterend met half gesloten oogen.
Het gesprek was dien middag zeer kwijnend. Willem Outshoorn vroeg den kapitein iets omtrent den vermoedelijken duur
van den Noordoostpassaat, maar daar er een runderrollade uit
een blik werd voorgediend, en het juist trof, dat de heer Rommeling dat gerecht zeer hartgrondig verachtte, zoo ontving de
ambtenaar der tweede klasse slechts een zeer vluchtig antwoord, 't welk geene de minste stof voor een ruimer gesprek
aanbood. Willem Outshoorn lachte ongemerkt over de teleurstelling van den gezagvoerder, en sprak, zich tot mevrouw
van Weely richtend:
„De acht-en-vijftigste dag, mevrouw !"
„Ja, meneer Outshoorn! -zouden we de grootste helft al
achter den rug hebben ?"
„Misschien, als niets tegenvalt. Maar ik heb mij nog geen
moment verveeld !"
„Ik ook niet !" viel Henriate in, zoo natuurlijk en gemakkelijk sprekend, of ze nog altijd aan de zijde harer moeder
to Breda zat.
„Dat benijd ik u !" — zuchtte mevrouw van Weely. — „Ik
word leder dag ongeduldiger, om to Batavia aan to komen!"
„Is u lang in Holland geweest?" vraagt luitenant
Schotzer met zijn zondagschen glimlach en iets geaffecteerds
in zijne stem.
Mevrouw van Weely keek eenigszins ongeduldig op, en zei
vluchtig:
„Anderhalf jaar."
Er volgde eene pauze. Iedereen merkte, dat de Bataviasehe
dame een zekeren tegenzin aan den dag legde, om met Schotzer
to spreken, en 't scheen, dat de meesten wel begrepen waarom.
Intusschen had Hector van Spranckhuyzen een grooten voorraad van hoffelijkheden en alledaagschheden tot Henriette ge-
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richt, zonder te vergeten den jongeheer Louis in alles zijn
zin te geven, te bedienen, en soms zelfs in te schenken. Maar
Henriette antwoordde niet meer, dan eene verplichte beleefdheid vorderde, en leende een ijverig gehoor aan 't geen er
tusschen mevrouw van Weely en Outshoorn verder gesproken
werd. 't Was daarom, dat jonkheer Hector soms een snellen
blik vol onmiskenbare jaloezie naar Outshoorn wierp, maar
zoo onmerkbaar en vliegensvlug, dat niemand er bijzondere
aandacht op vestigde. Doch hij, voor ' wien die blik bestemd
was, scheen er zich ten voile van bewust, en 't bleek hem
in zijn gesprek een prikkel tot grootere spraakzaamheid, daar
hij telkens opnieuw inviel, zoodra mevrouw van Weely met
zekere kwijnende voornaamheid het stilzwijgen bewaarde.
Willem Outshoorn verstond uitmuntend de kunst een levendig en onderhoudend gesprek te voeren. Zijne stem had een
aangenamen, helderen klank, en er blonk in zijne donkerbruine oogen een vroolijke glans, die dikwijls aanstekelijk was,
en zelfs de zendelingen het hoofd deed opheffen, om de eene
of andere zijner vertellingen te volgen. Het kloeke en flinke
van zijn voorkomen sprak uit iederen trek van zijn gelaat,
uit ieder gebaar, nit elke beweging zijner handen. Niet het
minst droeg daartoe het hooge, gewelfde voorhoofd bij en de
langs de ooren weggestreken bruine hairen, die hij met zekere
losheid naar achteren wierp, zoo dikwijls ze over het voorhoofd terugvielen.
Mejuffrouw Henriêtte Mathilde van Hilbeeck nam zonder
eenige terughouding deel in zijn gesprek, en daar ook mevrouw van Weely soms enkele woorden sprak, of zelfs kapitein Rommeling, die langzaam de rollade vergeten had, nu en
dan zijn advies in 't midden bracht, zoodat het discours een
vrij algemeen karakter vertoonde, zou het ook den achterdochtigste niet ingevallen zijn, dat die beide jongelieden met
meer dan buitengewoon genoegen naar elkander hoorden. Het
diner ging intusschen flunk voort. Sommigen merkten met
tevredenheid op, dat mevrouw van Weely een paar gestoofde
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peertjes had gegeten, en dat de jongeheer Louis bij 't dessert
een goeden voorraad amandelen en rozijnen in zijn zak stak.
Kapitein Rommeling tikte nu nogmaals tegen zijn glas, om
het sein tot danken te geven, dat in weinige seconden Volbracht was. leder haastte zich nu weder naar het dek, schoon
de beide dames vooraf eene poos in de voorkajuit vertoefden,
waarin mevrouw van Weely aan Henrietta gaarne eene plaats
had afgestaan.
Boven wachtte den reizigers een verrukkelijk schouwspel.
De . zon daalde langzaam ter westerkim, en overgoot den donkerblauwen Zuid-atlantischen Oceaan met een stroom van
rood gulden licht. Iedere golf was met eene breede streep
goud en purper omzoomd, en bij het wiegelen der baren
vloeiden al die schitterende verven zoo tooverachtig dooreen,
dat het scheen of een regen van edelgesteenten over de oppervlakte der zee was uitgestrooid. De Amphitrite kliefde de
golven met snelle vaart, zij had alle zeilen uitgespreid, en
word door de voile kracht van den Noordoost-passaat voortgestuwd. VOOr bij de kombuis zat een deel van Jan-maat op
de ledige watertonnen, en hief soms een hartig lied aan,
waarvan alle woorden door 't ruischen der baren gelukkig
niet verstaan werden.
De passagiers hadden zich naar alle zijden verstrooid, kapitein
Rommeling zat op de kampanje, en rookte zijne Duitsche pijp
met een buitengewoon dom-gelukzalig
het schip tien knoopen
maakte. Naast hem beyond zich de jongeheer Louis, die over
de verschansing in 't water staarde, en zich vermaakte met
kleine stukjes hout aan een koordje in zee to doen drijven,
soms wat amandelen at, en eindelijk naar beneden klom, om
naar het gezang van de matrozen bij de kombuis to luisteren.
Op het middendek liepen jonkheer Hector, Schotzer en de
dokter statig heen en weer. Beide heeren officieren hadden het
zeer druk over de dames.
„Mevrouw van Weely is onuitstaanbaar !" — riep Schotzer.
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,En juffrouw van Hilbeeck dan ?" — voegde jonkheer Hector
er bij.
„Maar een duivels knappe "meid !" — bromde de dokter, een
klein manneken met een brutaal, pokdalig gelaat, vrij corpulent overigens en zonder eenig merkbaar bewijs van linnengoed.
„Ze leuteren 's avonds altijd met Outshoorn, 't loopt in
't oog !"
hief Hector weer aan.
„In 't begin van de reis zagen ze niet naar hem om, maar
toen zijn de heeren in ongenade gevallen, zonder eenige reden !"
De dokter zeide deze woorden met een zeer onverschillig
gezicht, maar in zijne kleine grijze oogen blonk een goed deel
kwalijk verborgen leedvermaak.
„Omdat we laat op de kampanje onder eene flesch bleven
zitten babbelen, of omdat Hector dat gouvernantetje wat al to
druk het hof maakte — dat was het !" — viel Schotzer uit,
met eene ver wensching, die wel naar een groven soldatenvloek zweemde.
„Laat ze oppassen !" — hernain jonkheer Hector. — „Ze
komt in Batavia bij een specialen vriend van mijn broer Eduard,
bij den heer Ruytenburg ! We zullen elkaar nog maar ontmoeten !"
„Thee, heeren !"
't Was de hofmeester, die een blad met kolossale koppen
thee aanbood, en voor het oogenblik de opgewonden stemming
der drie heeren een weinig bekoelde.
Geheel alleen op 't achterdek stond Willem Outshoorn. Het
tafereel der ondergaande zon boeide hem zoo volkomen, dat
hij weinig acht sloeg op hetgeen hem omringde. Ook mevrouw
van Weely en Henrietta waren boven gekomen, en bleven
zwijgend in zee staren. De gouden bol stak nog voor de helft
uit de golven, maar steeg met bijna zichtbare snelheid naar
omlaag. Nog eens schitterden stroomen van een laaien, roodgouden gloed over alle koppen der golven, en plotseling zonk
het laatste plekje zonnevuurs achter den gezichteinder. Een
zacht rozerood toefde nog lang aan den horizon, maar de zee
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kleurde zich hoe langer hoe donkerder, en hoog boven de
bezaansmast flikkerde weldra een zilveren sterrenbeeld.
„En nog altijd klagen we Over het eentonige van onze
reis !" — zeide Henriette, nadat de beide dames zich in de
Oostersche luierstoelen hadden neergevlijd, die op het achterdek bij de kampanje stonden.
„Nu, daarin ben ik heel onschuldig !" — vial Outshoorn in,
die zich naast mevrouw van Weely op een vouwstoeltje had
geplaatst. — „Ik heb altijd beweerd, dat de zee onuitputtelijk
rijk is in de mooiste mornenten — was de lucht altijd zoo
helder als vandaag, we zouden meer van zoo'n heerlijken
zonsondergang genieten! Ik had vroeger in Holland plezier
soms wat op het IJ te dobberen, maar nooit heb ik een avond
als dezen beleefd !"
„Komi u uit Amsterdam, meneer Outshoorn ?" — vraagt
mevrouw van Weely.
„Ja, mevrouw ! ik heb er mijne jeugd doorgebracht. Later
heb ik to Delft gestudeerd !"
„Spijt het u niet, Holland te verlaten ?"
„Maar zeer weinig! Ik sta geheel alleen op de wereld.
Op mijn zestiende jaar was ik wees, en moest ik voor mij
zelven zorgen."'
„Was uwe familie uit Amsterdam ?"
„Uit een oud Amsterdarnsch geslacht. Als ik wat meer
aristocraat was, zou ik er mij op beroemen, dat een mijner
voorvaders in de zeventiende eeuw Gouverneur-Generaal van
de Oost is geweest !"
„En nu .gaat u op dienzelfden bodem uw geluk beproeven!
Als u maar geene al to hooge verwachtingen heeft, dan zal
het wel gaan, dunkt me !"
„Laat ik u zeggen, dat ik eigenlijk volstrekt geene verwachtingen heb, en dat het al bij ster slecht moat uitvallen, wanneer ik mij teleurgesteld zal gevoelen. Ik heb veal in mijne
jeugd ondervonden, en al spoedig geleerd tevreden to zijn.
Tot nog toe heb ik altijd geprobeerd fatsoenlijk door de wereld
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maar ik weet wel, dat men naar jets hoogers,
te komen
naar iets . . . . nobelers kan streven !"
Outshoorn had met vuur gesproken; alleen de laatste woorden klonken zachter en schuchterder, dan al wat hij te voren
gezegd had. Zijn blik wendde zich een oogenblik naar Henriette, die schijnbaar in diep gepeins den heerlijken sterrenhemel beschouwde, en toch geen enkel woord van den dialoog
verloren had. Eensklaps vond mevrouw van Weely, dat het wat
keel werd, en dat zij haar sjaal moest halen, dat Henriette stil
moest blijven zitten, dat ze zelve in de kajuit wilde gaan zoeken.
De beide jongelieden bleven alleen. Kapitein Rommeling zat
op de kampanje met de twee officieren en den dokter een
glaasje wijn te gebruiken, waarbij zoo luidruchtig gesproken
werd, dat niemand op Outshoorn of de dames lette.
„En heeft het u geene moeite gekost uwe familie te verlaten?" — vroeg Outshoorn met eenige hapering.
„Ik heb een zeer moeielijk afscheid van mijne moeder
genomen !" — antwoordde Henriette met een diepen zucht.
„Maar het was tot ons aller best. ZOO peen kan ik het doel
bereiken, 't welk ik mij voorstel en mijn ouders nuttig zijn."
„Ik benijd u, dat u zoo'n kostelijk levensdoel heeft gevonden. Van knaap af heb ik alleen gestaan en altijd met dubbelen rouw de liefde mijner vroeg gestorven ouders betreurd.
Liefde te mogen bewijzen, te ondervinden, lief te hebben met
heele toewijding des harten is sinds lang mijn heerlijkst ideaal.
Ik heb alleen de koele belangstelling van verre bloedverwanten
genoten, de voorbijgaande geestdrift van een guile studentenvriendschap . . . wanneer zal dit anders worden . . . . helaas !"
„Ik begrijp niet dat iemand zich daarover zoo ernstig bekommert
wie weet . . . ."
„Verschoon mij, Henriette! dat ik u in de rede val — dat
ik uw naam noem . . . . maar zie-je, als je wildet, zou-je zoo
oneindig veel kunnen doen, om mij een heerlijk vooruitzicht
te openen — maar dat durf ik niet hopen, dat zou haast al
te mooi . . . . al te gelukkig zijn, niet waar ?"
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Joist had de dokter eene buitengewoon grappige, clinische
anekdote verhaald, en het uitbundig gelach en gejuich der
wijndrinkers op de kampanje beletten Outshoorn haar antwoord
te verstaan.

DERDE HOOFDSTUK.
Waarin een vluchtig denkbeeld wordt gegeven van het huwelijksgeluk des grappigen heeren Ruytenburgs.
Bijna op hetzelfde oogenblik kwamen twee fraaie equipages
bij het logement aan den Boom te Batavia stilstaan. Uit de
eerste steeg een lang mager heer met een zwart stollen jasje,
witte pantalon en wit vest. Hij bleef een oogenblik in de
schaduw staan, en wachtte tot zijn lijfjongen hem een kleinen
witten stroohoed zou hebben aangereikt. Daarna beval hij den
bediende een grooten witten pajong met donkerblauwe cirkels
boven zijn hoofd te houden en stapte haastig door den fellen
morgen-zonnegloed naar den oever van de in een kanaal herschapen riviermonding, Welke den Boom met de reede verbindt.
Dad,r lag nu juist tegenover het logement een kleine stoomer
gereed, bestemd om passagiers naar schepen op de ree van
Batavia to brengen, of om aankomenden reizigers de gelegenheid to verschaffen van daar naar den Boom to worden overgebracht.
Intusschen was uit het twbede rijtuig een ander heer gestegen, even mager en schraal als de eerste, maar ruim twee
voet kleiner. Hij was geheel in 't wit, en droeg dien zonderlingen witten zonnehoed, Welke zoo hartelijk door de Engelsche
ingezetenen van Batavia geliefd wordt, en een zoo sprekenden
familietrek met een omgekeerden slabak aanbiedt. Toch was
de drager van dezen hoed geen Engelschman, gelijk duidelijk
Meek, toen hij, na vlug den weg to hebben overgewipt, den
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eeFsten heer met het z warte jasje inhaalde, en vroolijk, met
het zuiverste accent, in het Hollandsch uitriep :
„Goeden morgen, meneer Nuyts van Weely! De Amphitrite
heeft ons aardig verrast, he ?"
„Bijzonder, meneer Ruytenburg! Ik had haar nog zoo gauw
niet verwacht. 't Is alleraangenaamst voor de passagiers !"
„U verwacht mevrouw en uw zoontje Louis ?"
„Juist, meneer Ruytenburg! Gaat u ook familie afhalen ?"
,,Eon broer van mijn vriend Van Spranckhuyzen en eene
nieuwe gouvernante !"
Onder dit gesprek waren de beide heeren over de loopplank
aan boord van den stoomer gekomen. Oogenblikkelijk daarop
word het sein tot het vertrek gegeven, en beroerden de raderen
het bruine slijkwater van 't kanaal, 't welk den trotschen_
naam van Haven draagt. Weinig belangrijks word or tusschen
den heer Nuyts van Wooly en omen ouden vriend Ruytenburg
besproken, nadat ze zich onder de tent op eene bank hadden
neergezet. Men wijdde een woord aan de wijze, waarop het
bericht van de komst der Amphitrite tot hen was doorgedron..
gen, en kwam tot de overtuiging, dat men omstreeks zeven
uren die tijding ontvangen had. Men sprak afgemeten statig,
daar Ruytenburg en de hoer van Weely elkaar maar zeer
zelden ontmoetten. Daarenboven kruiste de laatste zijne amen
deftig over zijn wit vest, en keek hij zoo ijverig naar de Chineesche jonken, die bij de rechterzijde van 't kanaal aan wal
lagen, alsof hij door hoog ernstige gedachten word beziggehouden, en het stilzwijgen wenschte te bewaren. De eenigszins
stroeve uitdrukking zijner trekken, waaraan echter eon zekere
adel niet mocht onkend wor den, hield nog ten overvloede den
vroolijken praatlust van Ruytenburg volkomen in bedwang.
Na eene goede wijle stoomens in de voile zee ter reede van
Batavia, woes de kapitein van 't bootje op eon flunk fregat,
't welk men op geringen afstand statig voor anker zag liggen.
De stoomer stopte welhaast, eon trap word van de valreep
der Amphitrite afgelaten, en weinige oogenblikken daarna stor-
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..den beide Bataviasche heeren op 't middendek. De hoer Van
Weely had aanstonds zijne echtgenoote omhelsd en zijn zoontje
omhooggebeurd — daar de jongeheer Louis bijzonder klein was,
en zijn vaders gestalte wel nimmer scheen to zullen nabijkomen maar alles met zooveel waardigheid en stile aandoening, dat Kapitein Rommeling, die aangesneld was, om zijn
compliment to maken, in stilte naar 't achterdek terugkeerde
om eene betere gelegenheid of to wachten.
Ruytenburg had intusschen om zich heen gezien, en niets
ontwaard dan een morsigen scheepsjongen, die een mand met
borden naar de kombuis sleepte, en niet ver van hem eene
geheel Europeesch gekleede jonge dame, met levendig blauwe
oogen en roodblonde krullen. 't Was Henriette, die op dit
oogenblik geheel alleen stond, en zonder eenigen schroom den
nieuw aangekomen heer in 't wit van 't hoofd tot de voeten
opnam. Ruytenburg stapte aanstonds naar haar toe en vroeg :
„Is u juffrouw van Hilbeeck ?"
„Ja, meneer !"
„Welkom in Batavia ! Ik ben Ruytenburg. We verwachtten
u nog zoo gauw niet, maar 't doet me toch plezier, dat u er
is. De kinderen hebben u noodig ! . . , . Maar waar is meneer
van Spranckhuyzen? Hij is toch mee uitgekomen ?"
„Jonkheer van Spranckhuyzen heeft de reis met ons gemaakt.
Maar de vijf heeren passagiers zijn al voor een half uur met
een prauw naar oval geroeid.
Op dit oogenblik was de heer van Weely met zijne echtgenoote en Louis tot hen genaderd, en nu volgde er eene voorstelling, waarbij Henriette door mevrouw op de minzaamste
wijze aan den voornamen rechterlijken ambtenaar werd bekend
gemaakt, terwijl Ruytenburg slechts eene stijve buiging ontving.
Eene kleine poos later was het gezelschap aan boord van den
stoomer overgegaan en op weg naar Batavia. Henriette had
op de bank onder de tent plaats genomen, en zag met belangstellende nieuwsgierigheid naar de dingen, die komen zouden.
De familie Nuyts van Weely had zich ter zijde teruggetrokken
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en sprak fluisterend met de blijde opgewondenheid van het
wederzien. Ruytenburg was wat teleurgesteld door de afwezigheid van jonkheer Hector van Spranckhuyzen. Hij had broader
Eduard beloofd den jongen officier te verwelkomen, daar hij
met hetzelfde schip eene gouvernante verwachtte. Zich op
eenigen afstand houdend, ging hij voort Henriette waar te
nemen. In stilte begon hij met zich te verheugen, dat ze er
zoo goad uitzag zoo'n dametje moest aan tafel komen, en
hij had een hekel aan sombere leelijke gezichten. Wel was
ze wat extra baarsch gekleed, maar dat zou misschien goad
op zijne echtgenoote werken, die heele dagen in kabaai en
sarong bleef. Of die twee zouden harmonieeren durfde hij niet
gissen, maar het meisje had iets kordaats en ronds, dat hij
wel mocht.
Henriette had intusschen op den dam gestaard, die het kanaal
reeds in zee begint of te palen en zich verwonderd, dat ze zoo
weinig tegen de zware taak opzag, die welhaast haar deal zou
moeten worden. Maar telkens dwaalden hare gedaehten naar
iets geheel anders — naar eene blijde hoop, die zij op den verborgensten grond haars harten had weggeborgen — en dan
mijmerde zij met zoete aandoening over de vurige liefde, die
Willem Outshoorn haar aan boord der Amphitrite had beleden —
en hoe ze hem zonder huivering hare hand gereikt had, omdat
ook haar hart gesproken had ! . . . Dan wederom bedacht ze de
vriendelijke genegenheid van mevrouw Nuyts van Weely, wie
men het wichtig geheim had - gemeend te moeten vertrouwen,
en hoe deze alles met tact geregeld had. Hoe die uitmuntende
vriendin hun beiden had op 't hart gedrukt, noch aan boord,
noch in Batavia iets van hunne betrekking to doen blijken,
daar Outshoorn als ambtenaar der tweede klasse in den aanNang ten minste aan geen huwelijk mocht denken, hoe zij
eindelijk beiden met moederlijke schranderheid geraden had,
kloek en vlijtig to werken en to zwijgen, totdat Outshoorns
bevordering hem 't recht zou geschonken hebben, haar als
zijne aanstaande echtgenoote te komen vinden.
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Maar de kleine stoomer was tot den Boom genaderd, en
Henrietta had onwillekeurig het oog gevestigd op de vreemde
vaartuigen, die in de haven lagen, op de zonderlinge steenen
schuur met bijgebouwen, waarvan de heer Ruytenburg haar
verhaalde, dat daar de Nederlandsche douane ge-woonlijk de
bagage der reizigers uit Europa onderzocht. 't Was haar onmogelijk geweest hare troffers aanstonds mee to nemen. Ruytenburg had kortaf verzekerd, dat hij ze niet in zijn rijtuig kon
bergen, en dat hij reeds maatregelen genomen had, om ze
onverwijld to doen komen. Henriette was weinig gewend aan
een schitterend toilet, en bekommerde zich luttel om blinkenden opschik maar nu deed een drukkend gevoel van hitte
haar wenschen een lichter kleedje to hebben gekozen, dan het
geliefkoosde donkerblauwe, en lang reeds had ze de witte
sjaal afgeworpen, welke ze aan boord naar Nederlandschen
trant met de hoogste zorgvuldigheid had toegespeld. Gelukkig droeg ze op raad van mevrouw van Wooly haar elegant
rond stroohoedje in de hand, schoon 't haar vrij zonderling
was voorgekomen, op den vollen dag blootshoofds aan wal
to gaan.
Inmiddels had het bootje al gestopt, en begon men niet
zonder plichtpleging van Ruytenburg aan land to gaan. De
beide rijtuigen naderden aanstonds. Henriette ontving eerst
nog de hartelijke handdrukken der van Weelys, en zag Coen
een Maleier met een paars baadje een vreemden Oosterschen
zonnescherm boven haar hoofd houden, terwijl de heer Ruytenburg haar uitnoodigde, hem naar zijn rijtuig to volgen.
Toen Henriette gezeten was,' en de paarden in snellen draf
vooruitstoven, begon het denkbeeld van haar aanstaanden werkkring zich op nieuw to doen gelden. Voor 't eerst wierp ze
een blik ter zijde naar den naast haar zittenden kleinen heer
met zijn perkamentkleurig gelaat. Er sprak niets vreeswekkends uit dat wezen, integendeel dwaalde er een goedhartige
glimlach om zijne lippen, en schitterde er uit zijne kleine
grijze oogjes een levendig verlangen, om vriendelijk en voor-
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komend to spreken. Men had de toko's en pakbuizen van
Oud-Batavia reeds achter den rug, en reed door 't Chineesche
kwartier den weg op naar Molenvliet. Henriêtte maakte eene
nieuwsgierige beweging. Zij had, voor zoover de zorgvuldig
neergelaten kap van 't rijtuig het toeliet, een oog gewijd aan
eene groep Chineesche voorbijgangers, aan de Chineesche woningen, aan koelies met korven vol pisangs en ramboetans,
en scheen getroffen door het vreemde tafereel, 't welk zich
aan alle kanten voor haar blik ontvouwde.
sprak Ruytenburg,
‘„ Geheel anders dan in Holland, hó?"
die hare beweging opgemerkt had.
„En toch nog lang zoo niet, als ik mij had voorgesteld.
Welk een schitterende zonneschijn, mijne oogen schemeren
er van! Die mannen met naakte ruggen moeten er wel zwaar
tinder lijden !"
„Die koelies daar? Volstrekt niet, ze zijn er aan gewoon.
Ze merken er niet veel van. Hier in den omtrek wonen
meest Chineezen. Ziet u, dat groote huis ginds met die poort
en dien tuin, daar woont een schatrijk Chineesch koopman."
„Ik vind ze leelijk die Chineezen met hunne witte kielen
en lange staarten !"
„Een nationaal kostuum, juffrouw van Hilbeeck ! Stroohoed,
staart, witte kabaai en wijde blauwe broek — zoo hebben ze
hier al eeuwen door Batavia gezworven, en goede zaken gemaakt, uitmuntende zaken."
„Is dat ginds eene Javaansche vrouw ?"
„Die daar op . 't dijkje naast de rivier loopt? Neen, dat is
eene Maleische, maar daar is niet veel onderscheid in — ze
zien altemaal chocolabruin, dragen allen lange baadjes en
sarongs, hebben alien het zwarte hair achterovergestreken en
in een k o n d e h (hairknoop) vastgebonden — houden allen een
pajong boven 't hoofd, en sleepen alien de kolossale bruine
voeten even deftig door 't heete zand !"
„Welke prachtige boomen, daar aan den overkant !"
Henriette wees op eene groep klappers en vruchtboomen,
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die aan de andere zijde der rivier naast een laag Europeesch
huis van eene verdieping opgeschoten waren. Ruytenburg had
een bijzonder genoegen in den aangenamen klank harer stem
en de vrijmoedige kalmte, waarmee zij tot hem sprak — zoodat hij zooveel mogelijk zijn best deed haar omtrent al het
vreemde, wat haar omringde, naar zijn beste vermogen in
to lichten. Het rijtuig rolde inmiddels snel vooruit. Zoo was
Molenvliet weldra achter den rug, en vertoonde zich de wit
gepleisterde, pseudo-classieke gevel van de sociêteit : de Harmonie. Henriette had een donker bewustzijn, dat ze de plaats
hater bestemming naderde, en gevoelde iets zenuwachtig gejaagds bij de gedachte, dat ze aanstonds in de tegenwoordigheid zou zijn van mevrouw Ruytenburg, de moeder harer
aanstaande 61eves. Maar op hetzelfde oogenblik verhief zich
tevens alle fierheid van haar jong, vastberaden, onverschrok:
ken meisjeshart, en wachtte ze zonder vreezen het oogenblik
af, waarop het rijtuig een dier schilderachtig van Oostersch
groen omlijste villa's zou binnenrijden, Welke zich aan beide
zijden van den weg vertoonden.
Ruytenburg bezat eene uitstekend welingerichte mooning op
Tanabang. Hij buigt zich naar Henriette, om haar to berichten,
dat hij thuis is — het rijtuig rolt krakend over paden van
kiezelgruis in een keurig onderhouden tropischen tuin, en staat
eindelUk stil bij de voorgaanderij eener aanzienlijke, Bataviasche heerenhuizing. De jongen met den pajong springt Wings
to voorschijn. Ruytenburgs gelaat plooit zich wat deftiger,
schoon hij de nieuwe gouvernante met voorkomende beleefdheid het rijtuig helpt uitstappen. Daarna klimmen beiden de
drie marmeren trappen der voorgaanderij op, en gaat de heer
des huizes vooruit, een geopenden ingang door, naar eene
binnengaanderij, waar het halflicht en de talrijke gemakkelijke
luierstoelen en sofa's onwillekeurig de gedachte aan rust,
koelte en stilte bij Henriette opwekken. Maar Ruytenburg
opent eene glazendeur en treedt de pendoppo binnen.
Een zonderling tafereel deed zich hier aan Henriette voor.
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Ze betrad een blinkend wit marmeren vloer, en beyond zich
in eene soort van ruime hal, aan drie zijden geheel toegankelijk voor de open lucht, schoon aan den zonkant breede zeilen
waren afgerold, om de hitte te keeren. Het dak der hal rustte
op slanke ijzeren pijlers — schommelstoelen, rustbanken, kleine
tafeltjes en bloemvazen waren aan alle zijden kwistig uitgestrooid. Zoodra Ruytenburg eenige schreden voorwaarts had
afgelegd, bleef hij staan voor eene groep personen, die Henriötte's opmerkzaamheid in de hoogste mate tot zich trokken.
Op de marmeren vloersteenen waren eenige matten uitgespreid
en op deze zaten vijf Maleische vrouwen ijverig te knippen
en met de naald te werken. Te midden van dezen stond eene
corpulente, kleine dame met een lichtgeel gelaat, dikke lippen,
zwarte oogen en loshangend hair -- in het morgengewaad
eener oudgaste : witte kabaai met strooken, geelgebloemde
sarong en met goud gestikte muilen van rood fluweel.
„Betsy ! hier is onze nieuwe gouvernante, juffrouw Van
Hilbeeck !
Ruytenburg sprak deze woorden veel stroever, dan al wat
hij tot nog toe in 't rijtuig gezegd had. De kleine corpulent&
dame wendde zich om, bezag Henriette van 't hoofd tot de
voeten, en maakte een zeer gedwongen saluut. Henriötte gevoelde, dat een lichte blos haar naar 't voorhoofd steeg, maar
boog, schoon kort en vluchtig. Ruytenburg Hop daarop langzaam vooruit, zijne echtgenoote volgde, en Henriötte sloot zich
bij hen aan, in verwarring en verbazing een oogenblik het
spoor harer gedachten en gewaarwordingen bijster. Maar de
hoer des huizes wenkte haar met de hand, en wees haar een
plaats op eene sofa aan, terwij1 hij zelf een stool bijschoof en
het geheel aan mevrouw Ruytenburgs eigen keus overliet, waar
ze zich wenschte neder to zetten. Doze laatste liet zich in een
sehommelstoel bij de sofa vallen, en keek onverschillig naar
de ringen aan hare korte, dikke vingers.
„De kamer van de juffrouw is in orde, he ?" vroeg Ruytenburg nog stroever.
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„ Soedah 1" 1 ) — antwoordde de dikke dame met iets schels
en bitters in hare stem.
„Nu dan dunkt me, dat de juffrouw zich maar eerst wat
op haar gemak moest inrichten — de juffrouw zal wel vermoeid zijn ! 't Is nu elf uren, er is nog tijd in overvloed. Ik
moet naar de stad — om vier uren kom ik terug, dan zal
ik de jongelui zelf bij de juffrouw brengen !"
Mevrouw Ruytenburg schommelde toen heen en weer. Haar
echtgenoot stond op, en zag Henriette aan, die ook opgerezen
was. Daarna vroeg hij haar, of zij de voor haar bestemde
vertrekken eens wilde komen zien, en beiden verdwenen ter
zijde van de pendoppo onder een overdekten doorgang.

VIEIIDE HOOFDSTUK.
Jonkheer Hector van Spranckhuyzen poogt maleisch te spreken,
en vervalt van de eene verrassing in de andere.
't Was omstreeks vier uren van denzelfden dag, waarop de
Amphitrite ter reede van Batavia was aangekomen. Een huurrijtuig met buitengewoon kleine en magere paarden reed traag
langs Pasar Senen in de richting van Kramat. Een enkel heer
zat in dat rijtuig. Hij droeg de uniform der Nederlandschindische artillerie, en had zich zoo gemakkelijk mogelijk achterover in het rijtuig geworpen. Zijne gelaatstrekken waren
niet onaangenaam, zijne aschblonde knevel en krullende aschblonde hairen, zijn hoogroode blos, zijn wijdgeopende lichtblauwe
oogen en een zeker waas van luchthartige nonchalance
vormden een geheel, 't welk, zonder een hooge mate van
eerbied of van vertrouwen to wekken, toch geenszins het
') Onvertaalbaar : wellicht hier weer te geven met: „Al lang in orde !"
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denkbeeld van aehterdocht of van omzichtigheid deed ontstaan.
Hij richt zich op, terwijl het rijtuig over de brug van Kramat
rolt — gij herkent hem aanstonds 2t is jonkheer Hector
van Spranckhuyzen.
Toen de Amphitrite het anker had laten vallen, was zijn
ongeduld niet bestand geweest voor de verzoeking om aanstonds met eene prauw naar Batavia te worden overgevoerd.
Zijn vriend Schotzer, de twee zendelingen, zelfs Outshoorn,
hadden zich om verschillende redenen bij hem aangesloten.
Wel verwaehtte hij, dat zijn broeder Eduard, nu al zeven
maanden te Batavia, hem met blijdschap zou komen begroeten — maar het was een feit, dat de beide broeders elkaar
maar zeer schaars hadden geschreven, zoodat Hector volstrekt
niet wist, waar de woning zijns broeders was, of in welke
omstandigheden hij hem zou aantreffen. 't Was hem bekend,
dat Eduard op de hartelijkste wijze door den hoer Ruytenburg word ontvangen, dat het hem voorloopig good ging, en
dat hij ter Gouvernements-seeretarie werkzaam was. Vandaar
dat onze luitenant goon oogenblik geaarzeld had, om zich zoo
spoedig mogelijk aan wal to begeven, ten einde zelf naar zijn
broeder onderzoek in 't work to stellen. Nadat de zendelingen
en Outshoorn ieder hun weg gegaan waren, had hij met
Sehotzer zich eerst naar 't hotel der Nederlanden begeven,
-vervolgens hadden ze saam beraadslaagd, zich bij hunne superieuren aangemeld, en daarna had ieder gepoogd zijne vrienden of betrekkingen op to zoeken. 't Was horn gelukt het
adres van Eduard to ontdekken, en nu bracht het rijtuig hem
naar diens welling op Kramat.
Jonkheer Hector van Spranckhuyzen wijdde eene oppervlakkige belangstelling aan de boeien de, gloednieuwe tafereelen,
die aan beide zijden van zijne equipage zich voor hem ontvouwden. Hij had veel gereisd, en was met aristocratische
minachting gewoon zich over niets to verwonderen. Hij vend
Oud-Batavia een afzichtelijk leelijk oord, hij oordeelde de Maleische voorbijgangers, zoo mannen als vrouwen, belachelijk,
12
IV.
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lomp en afschuwelijk — slechts Rijswijk en het Waterlooplein
hadden hem min of meer gerustgesteld. Hij hoopte alles goeds
van zijne overplaatsing naar het kolouiale leger, daar hij vele
brieven van vrienden meebracht, en voor een goed deel op
Ruytenburg rekende, die ook zijn broer had voortgeholpen.
Zijn klein vaderlijk erfdeel had hij reeds lang verspild, en
daar zijne jaarwedde als tweede luitenant hem in Nederland
geene schitterende weelde waarborgde, had hij besloten zijn
fortuin in de Oost to beproeven, terwijl daarbij de denkbeelden van liplappen, groote rijkdommen, huwelijk en protectie
hem onbestemd voor den geest hadden gezweefd. Gelukkig
dat hij ten minste geene aanzienlijke schulden in 't moederland had achtergelaten, zooals Eduard — maar die zou er zich
wel uitredden, hij was er knap genoeg voor.
Juist reed de koetsier een openstaand hek binnen en hield
het rijtuig stil voor eene villa, die uiterlijk geene bijzondere
teekenen van pracht of aanzien vertoonde. 't Was een eenvoudig gebouw met eene kleine voorgaanderij, waartoe een
steenen trap van vijf treden den toegang verleende. De deuren der binnengaanderij waren zorgvuldig gesloten. 't Scheen
of alles in den omtrek in diepen slaap gedompeld was : er
heerschte eene doodsche stilte in 't ronde. Jonkheer Hector
bleef nog een oogenblik rustig in het rijtuig zitten, keek
daarna nieuwsgierig of niemand zich zou komen vertoonen,
en besloot eindelijk op to staan, om to onderzoeken of hij
zich werkelijk bij de woning van zijn broeder be yond. Daar
hij slechts enkele woorden Maleisch verstond — zijne studien
aan boord waren door omstandigheden veelal belemmerd geworden verwierp hij het denkbeeld, van den koetsier om
raad to vragen, en steeg hij uit zijn rijtuig, met het voornemen in het huis binnen to dringen.
Nauw echter had hij zijn voet op de trap gezet, of een bediende met hoogrooden hoofddoek en dito lange kabaai stond
voor hem.
„T o e wan van Spranckhuyzen ?" — zei jonkheer Hector
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met het air, of hij volkomen goed Maleisch sprak, op het
huis wijzende.
„Sayah, toewan! („Ja, meneer!")
Maar nu wist Hector niet aanstonds te vragen, of zijn
broeder thuis was, en maakte hij een aantal zonderlinge
bewegingen met beide armen, om den bediende te kennen te
geven, wat hij verlangde. De jongen antwoordde daarop in
een stortvloed Maleisch, waarvan Hector niets begreep, zoodat hij eindelijk, ongeduldig wordende, eene halfluide verwensching mompelde, en den bediende voorbijdrong om het
huis in te gaan. Maar de Maleier stoof hem na, en hem op
den arm tikkende, wees hij naar de achterzijde van het huis,
hem uitnoodigende te volgen. Weldra waren beiden ter zijde
langs het huis geloopen, en bleef de jongen staan bij eene
kleine pendoppo. Jonkheer Hector zag eene opene gaanderij
voor zich, waarvan de westzijde geheel open was, terwijl het
hellend afdak aldaar door korte, witte kolommen geschraagd
werd. In het midden van het vertrek stond eene tafel, waarop
een theeservies en allerlei schotels met k w e e - k wee (Indisch gebak.) Met den rug naar hem toe, zich langzaam wiegelend op een sehommelstoel, zat eene dame in Indisch
ochtendgewaad. De jongen wenkte Hector, om binnen te gaan,
maar deze, de dame ziende, kwam tot de overtuiging, dat er
eene vergissing plaats greep, en Wilde terugkeeren.
Eensklaps stond nu de dame, gerucht hoorend, op. Hector
deed een paar schreden voorwaarts, en boog zich zoo hoffelijk
mogelijk voor eene vrij corpulente jonge vrouw, die, behalve
het zware loshangende hair, zijne bijzondere aandacht trok
door het aplomb, waarmee ze eene manilla-sigaar rookte, en
de dikke laag rijstpoeier, waarmee ze haar geelbruin gelaat
bedekt had.
„Pardon, mejuffrouw !" ving hij aan — „ik zoek naar
het huis van den heer van Spranckhuyzen — ik ben zeker
verkeerd !"
„Niet verkeerd! Meneer van Spranckhuyzen woont hier !"
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Jonkheer Hector bedwong zijne verbazing zoo schielijk mogelijk en ging voort :
„Is mijn broer thuis ?"
„Zijn broer ? Is u Eduard zijn broer ? Kom binnen 1 Ga
zitten! — Sap' a d a' kassi k r o s si! — („Breng een stoel 1")
Dezelfde bediende schoot oogenblikkelijk te voorschijn, en
plaatste een luierstoel voor Hector aan de tafel naast de corpulence dame, die bedaard weer plaats genomen had, en langzaam eenige fijne rookwolkjes uitblies.
„Eduard zegt van morgen, dat u gekomen is. Hij kan niet
gaan naar dien Boom — te druk, kassian! Maar meneer
Ruytenburg zou gaan !"
Hector had zich plotseling herinnerd, dat zijn broader in een
zijner zeldzame brieven van eene schatrijke Indische jonge dame
geschreven had, en daarom antwoordde hij nu zonder aarzelen :
„Ik wist eigenlijk niet, waar Eduard in Batavia woonde,
en daarom ben ik maar zonder wachten van boord gegaan.
Ook wist ik nog niet, dat mij de eer zou to beurt vallen van
door eene schoonzuster te worden ontvangen !"
„Wij . al drie maanden getrouwd !" — antwoordde de vrouwe
van Spranckhuyzen, geboren Lucy Bokkerman, ter wijl ze haar
schoonbroeder rustig aanzag, en hij zich zelve oordeelde, dat
hij niet zoo knap als Eduard was. Hector had terzelfder tijd
eene opwelling van jaloezie gevoeld, daar hij begreep, dat het
den handigen Eduard gelukt was een schatrijk huwelijk to
sluiten. Maar onmiddellijk daarna had hij zich vroolijk gemaakt
over het zonderling uiterlijk en de zonderlinge manieren zijner
schoonzuster, en begrepen, dat Eduards huwelijk hem niet
anders dan voordeel zou kunnen brengen. Lucy had intusschen
jets' in 't Maleisch geroepen, waarop eene vrouwelijke bediende
binnensloop, die, na een kort bevel van hare meesteres to
hebben aangehoord, naar de tafel liep en thee inschonk.
Er heerschte eene pons stilte tusschen schoonbroeder en
schoonzuster, daar beiden zich wat verlegen gevoelden, en zich
vruchteloos inspanden, om een nieuw gesprek to beginnen. Op dit
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oogenblik knarsten de wielen van een rijtuig door het grind — er
hield een bendi bij de pendoppo stil, en zeer langzaam steeg
de heer des huizes uit zijn voertuig, zijn jongen in gebrekkig
Maleisch luide bevelend, om halfzeven met mevrouws rijtuig
voor te komen. Maar Hector was opgerezen, en had zich gehaast
zijn broeder te gemoet te snellen, eene vreugde en hartelijkheid bij de begroeting aan den dag leggende, waartoe misschien
het nieuws, 't welk hij in het laatste halfuur vernomen had,
niet weinig bijdroeg.
Jonkheer Eduard van Spranckhuyzen was nog immer de
oude. Hij schudde zijn broeder met voorkomendheid de hand,
liet de witte rij zijner tanden schitteren, en bracht zijn door
de warmte wat verward kapsel met zekere affectatie in orde.
Lucy had even omgezien, haar gemaal had even geknikt
maar deze was zoo geheel verzonken in uitroepingen en vragen aan jonkheer Hector, dat hij zich van hare tegenwoordigheid bijna niet bewust scheen te zijn. In 't eind nadat het
drietal al geruimen tijd had zitten schommelen en spreken,
stond Lucy plotseling op, en Wilde zij zich zwijgend verwijderen,
toen haar echtgenoot tot haar zeide :
„Het rijtuig komt om halfzeven voor !"
„B a a i ! (Goed) Ik heb gehoord !"
„Hector blijft hier logeeren !"
Lucy knikte, en maakte dat zonderlinge keelgeluid, 't welk
maar half met : „hm, hm !" kan worden vertolkt, en de toestemming der spreekster moest te kennen geven. Jonkheer
Eduard zag haar met halfgesloten oogen eene pons na, terwijl
zij in de binnengaanderij verdween, glimlachte toen bij zich
zelven, en sprak schielijk tot Hector :
„Er is van avond een klein feest bij Ruytenburg. Je komt
natuurlijk met ons me@. We dineeren er wel meer. Lucy is
er zeer gaarne, en de ouwe Ruytenburg schenkt een goed
glas wijn !"
„Maar, Eduard, voor we verder spreken, vertel me eens
spoedig de geschiedenis van je trouwen !"
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„Heel simpel, m o n c h e r! Vier dagen na mijne aankomst
ontmoet ik mejuffrouw Lucy Bokkerman op een diner. Ik
zag dat ze eene zeer voegzame partij voor mij was, en maakte
haar het hof. Vier maanden later trouwden we !"
Jonkheer Eduard had fluisterend gesproken, en knikte allergeheimzinnigst met de oogen. Jonkheer Hector glimlachte zoo
intiem mogelijk, en maakte een doodeenvoudig gebaar met
den duim en den wijsvinger zijner rechterhand — 't geen
waarschijnlijk eene discrete vraag naar het fortuin van mejuffrouw Lucy Bokkerman moest beteekenen, want haar echtgenoot antwoordde nog zachter :
„Vrij wel — maar het valt me niet mee. Do oude heer
in Buitenzorg is niet scheutig. Hij geeft ons juist genoeg
in de maand, dat we Bier met mijn belachelijk inkomen
aan de secretarie kunnen leven. Hij wil me volstrekt buiten
hebben, om te werken in de koffietuinen — en biedt me daarvoor een hooger salaris aan. Maar ik wil me niet levend
begraven en ginder in de bergen bij de achtingswaardige
familie Bokkerman mijne dagen siijten. Gelukkig, dat Lucy
ook liever te Batavia blijft — anders kon de zaak ernstig
worden . ."
„Ja, nu herinner ik me nog zeer goed, dat je me geschreven hebt van een schatrijken landeigenaar uit Buitenzorg. In
elk geval zijn je vooruitzichten uitmuntend !"
„Betrekkelijk ! ik heb veel noodig . . . . maar dat komt langzaam in orde !"
Jonkheer Hector knikte tevreden, en fluisterde op zijne
beurt nu bijna onhoorbaar :
„Je moest mijne waarde schoonzuster Loch gewennen, wat
begrijpelijker Hollandsch te spreken ..."
Maar jonkheer Eduard valt hem in. de rede, met de batterij
zijner tanden dreigend :
„In 't geheel niet m o n cher! Dat maakt juist het naleve,
het amusante, het onbetaalbare van onze Indische dames uit.
Je zult er je wel aan gewennen. Je moet bij gelegenheid eens
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mee naar Buitenzorg gaan — er zijn nog drie jonge dames
Bokkerman a prendre !"
Een luid schaterlachen der gebroeders brak na deze woorden hun gefluister af. Hector vooral scheen zich in dat vooruitzicht bij te vermeien, want het duurde eene geruime
poos voor hij wat kalmer werd. Op eenigszins luider toon
vervolgde nu de heer des huizes
„Je moest hier maar te Batavia blijven, Hector ! Ik zal je
bij een dozijn prettige familiOn brengen, en dan kom je van
zelf bij al de andere. Apropo s, hoe heb je het op je schip
gehad, en wie is de nieuwe gouvernante van Ruytenburg ?"
„Ik heb me zeer goed geamuseerd met een collega, Schotzer —
een flinken vent, ik zal hem eens hier brengen ! En wat die
gouvernante betreft, c'est une verte tout en regle!"
„Goed ! Maar hoe ziet ze er uit ?"
„Zeer knap ! Uitmuntend zelfs. Schitterende blauwe oogen
en roodblonde krullen. 't Zal me aangenaam zijn, haar bij den
heer Ruytenburg terug te zien., en te observeeren of ze nog
altijd zoo stijf en ondragelijk blijft als op 't schip !"
„Dat belooft wat variatie bij Ruytenburg aan huis. Was ze
heel alleen aan boord ?"
„Neen ! Ze was voortdurend in gezelschap van nog eene
andere dame op 't schip; mevrouw Nuyts van Weely, eene
aanzienlijke Bataviasche schoonheid van veertig jaren — zeer
aanmatigend en onuitstaanbaar !"
„Hm ! Ja, ik ken die lui ! Stijf en ploertig. Maar maakte
men niet het hof aan die mooie gouvernante ?"
„Van tijd tot tijd ! Er was een passagier, die in de bonne s
graces der beide dames deelde — en daarom lieten wij haar
ongemoeid !"
„Hoe heette die man ?"
„Outshoorn Hij was ambtenaar, tweede klasse — een
kolossale s n o b !"
„Onthoud dien naam — we kunnen er later partij van
trekken !"
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Juist wilde jonkheer Hector aan zijn brooder vragen met
welk doel hij die vermaning tot hem richtte, Coen de deur
der binnengaanderij word geopend, en mevrouw van Spranckhuyzen geboren Bokkerman, in gala op de heeren of kwam.
Met de uiterste kalmte bracht zij haar echtgenoot onder 't
o0g, dat hij zich nog kleeden moest, en dat het kwart voor
zessen was. Doze sprong ijlings op, en verzocht Hector zich
eon oogenblik met mevrouw van Spranckhuyzen to willen
bezighouden. Toen hij verdwenen was, zette Lucy zich op
eon schommelstoel neer, en begon ze, al wiegelend, deftig
met eon prachtigen waaier to spelen. Jonkheer Hector maakte
in stilte de opmerking, dat zijne schoonzuster in haar weidsch
Europeesch balgewaad er veel beter uitzag, dan in haar
Indisch nOglig é. Het trof hem alleen, dat ze zich met eon
smakeloozen overvloed van goud en ju-vveelen overladen had,
en dat hare witte japon zonderling afstak bij hare geelbruine
schouders.
Na eon poos zwijgens stond ze eensklaps op, en Hector
naderend, sprak ze :
„T j o b a, zeg — ik moot je wat vragen, schoonbroer . . . ."
„Noem mij Hector, zuster !"
„Gector ?" — vroeg ze met die zonderlinge verwarring der
g en der h, aan kleurlingen zoo bijzonder eigen.
De jonklieer glimlachte en knikte.
„Wie is die nieuwe juffrouw voor mevrouw Ruytenburg ?
Saam uitgekomen, ja ?"
Hector knikte nogmaals, en sprak eon paar onverschillige
woorden over de gouvernante. Mevrouw van Spranckhuyzen,
geboren Bokkerman, schudde daarop zachtjes het fraai gekapte
hoofd met diamanten hairnaalden, en zei weer :
„U houdt veel van dansen ?"
Hector knikte ten derden maal, en gaf hoog op van zijne
bijzondere ingenomenheid met alles, wat naar eon bal zweemde.
Mevrouw van Spranckhuyzen, geboren Bokkerman, scheen
volkomen gerustgesteld. De duisternis was intusschen geval-
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len. De toekan lamp o e had juist licht gebracht. Langzaam
komt een fraaie opene caleche met twee voortreffelijke Preanger schimmels naar de pendoppo rijden. Ook de heer des
huizes komt in witte pantalon en zwarten rok nit zijn vertrek. Hector biedt zijn arm aan zijne schoonzuster. En terwijl
men in de caleche stijgt, vraagt jonkheer Eduard fluisterend
aan jonkheer Hector :
„Wat dunkt je van mevrouw van Spranckhuyzens equipage?"

VIJFDE HOOFDSTUK.
De heer Ruytenburg en zijne echtgenoote noodigen het jonge
Batavia om in hunne pendoppo te dansen.
„Meneer en mevrouw van Spranckhuyzen ! Juffrouw van
Hilbeeck !"
Met zekere statigheid, waaronder nog altijd eene weldadige
hoeveelheid bonhomie verscholen was, stelde Ruytenburg,
aldus gebruik makende van bovengemelde termen, zijne nieuwe
gouvernante aan zijne gasten voor. De langwerpige tafel zijner
pendoppo was met keur van Europeesche gerechten beladen.
Een schat van albasten hanglampen, benevens allerlei soort
van verlichting, bronzen standerdlampen en waskaarsen spreidden een vroolijken glans in 't ronde. Het gezelschap was
voor weinige oogenblikken nit de binnengaanderij naar den
welvoorzienen disch gekomen. Ruytenburg vond het zeer
aardig — daar het toevallig trof, dat er op dien avond eene
soort van feestviering ten zijnent zou plaats hebben dat
zijne nieuwe gouvernante ook juist was aangekomen. Zoo'n
damOje kon dan terstond gewaarworden in welk eene deftige
omgeving zij geplaatst was. Ruytenburgs oudste zoontje Hendrik, gewoonlijk Hein genoemd, vierde zijn • verjaardag en
tegen acht uren wareri tal van Bataviasche jongeheertjes en

186

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

jongejuffertjes uitgenoodigd, om den verjaardag van den oudsten telg des huizes te vieren. Zoo kon de nieuwe gouvernante dadelijk in functie komen, en zou men aanstonds mogen
gewaarworden, of zij voor hare taak berekend was.
Mevrouw Ruytenburg had zich met ongemeene haastigheid
aan tafel geplaatst, en mevrouw van Spranckhuyzen, die even
te voren met haar echtgenoot en nieuw aangekomen schoonbroer de feestvierende ouders had verwelkomd, volgde dadelijk
haar voorbeeld. De drie heeren schenen elkaar nog iets onder
gesmoord lachen te moeten zeggen, maar daarna kwamen
ook zij zich aan tafel voegen. Alleen de nieuwe gouvernante,
mejuffrouw Henriette Mathilda van Hilbeeck stond met drie
kinderen aan hare zijde te wachten, tot men haar uitnoodigen
zou aan tafel te- gaan. Toen zij echter gewaarwerd, dat de
heer des huizes, na de deftige voorstelling, meer aandacht
verleende aan zijne gasten, vooral aan jonkheer Hector dan
aan de nieuwe gouvernante, nam ze zonder eenigen schroom
beneden aan tafel eene plaats in, en noodigde zij de kinderen
met een blik naast haar te komen zitten. De oudste jongeheer
Hein was zeer log en zeer dik, jongejuffrouw Clara- zeer klein
en zeer vlug. De kleine Willem was nog maar vier jaren, en
men kon van zijn uiterlijk niet veel meer onderscheiden, dan
enkele builen en schrammen, die hij dagelijks al vallende
opdeed. Alle drie hadden een eer Javaansch dan een Nederlandsch voorkomen, daar zij op hunne moeder geleken, dezelfde
gele gelaatskleur, hetzelfde ronde voorhoofd en dezelfde dikke
lippen hadden. Het meisje alleen had mooie zwarte kijkers en
uitstekend zwart en glanzig hair.
Henriette glimlachte vroolijk tegen het drietal, en keek
onbedeesd in 't rond. De heer des huizes alleen aan 't hoofd
der tafel gezeten, deelde van een schotel gestoofden i k an
k a k a b (Indische vischsoort) voor, en sprak opgewekt met de
beide heeren van Spranckhuyzen. Mevrouw Ruytenburg had
zich achterover in haar stool geworpen met eene uitdrukking
op haar gelaat, alsof ze zeggen wilde
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„Ik wou, dat die nare s o e s a h (moeite) van dat eten maar
gauw voorbij was!"
Lucy, die naast den gastheer tegenover haar gezeten was,
volgde weder haar voorbeeld in de verte, en gebruikte bijna
niets, terwijl beide dames van tijd tot tijd snelle uitdagende
blikken naar de gouvernante wierpen. Jonkheer Hector had
zich naast zijn schoonzuster geplaatst, en putte zich nit in
allerlei hoffelijkheden, terwijl hij ook den jongeheer Hein met
zooveel onderscheiding bejegende, alsof de elfjarige knaap een
volwassen man ware. Hij zag daarbij met zekeren triumf
naar Henriette, zonder een woord tot haar te spreken. Dit
had een tweeledig resultaat ten gevolge. Vooreerst onthief het
der gouvernante van de verplichting, met Hector eene samenspraak to voeren, waartegen ze, uithoofde der kennismaking
aan boord van de Amphitrite, in verband met zijne nieuwe
qualiteit van gast des heeren Ruytenburgs, niet weinig opzag.
In de tweede plaats word de jongeheer Hein door al die
beleefdheden van zijn buurman zoo overstelpt, dat hij zich van
verlegenheid niet meer wist in to houden, en telkens naar
de nieuwe juffrouw opzag, alsof hij raad wilds vragen in
onoverkomelijke zwarigheden. Jonkheer Eduard van Spranckhuyzen was in eon opvallend stilzwijgen verzonken — hij
list van tijd tot AA zijne tanden aan de gastvrouw bewonderen, en vroeg haar fluisterend eenige bijzonderheden over
de nieuwe juffrouw. Soms wierp hij een korten blik op zijne
jonge vrouw met hare schitterende juweelen en dan sloot hij
zijne oogen bijna geheel met eene onbeschrijfelijke uitdrukking.
Hij maakte vergelijkingen. Arme Lucy ! Hij maakte vergelijkingen !
Hij vond de nieuwe juffrouw buitengewoon knap. Hij herinnerde zich in heel zijn leven geene enkele vrouw ontmoet to
hebben, die mooier was dan zij — eene eenige mocht misschien
naast haar geplaatst worden : freule van Weeveren Benscoop,
thans mevrouw Guirault Dubois. Hij besloot de nieuwelinge
zooveel hij kon to protegeeren, en voort to helpen in de
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Indische atmosfeer, die haar zoo geheel vreemd moest zijn —
hij wilde haar zijne sympathie op kiesche wijze te kennen
geven, en de uitkomst zijner overwegingen was, dat zijn broer
een lomperd was, daar hij zulk eene reisgenoote niet had
weten te waardeeren, en dat zijne echtgenoote met hare corpulentie en haar flegma iederen dag leelijker werd.
„En heeft u nog al eene plezierige reis gehad aan boord
der Amphitrite, juffrouw van Hilbeeck ?"
Er was een oogenblik van stilte geweest, en daarom had
Ruytenburg deze vraag met eenigszins luide stem tot Henriette
gericht.
„Eene zeer aangename reis, meneer Ruytenburg Ik kan
niet zeggen, dat ik me een enkel oogenblik verveeld heb !"
„Meneer van Spranckhuyzen is het, geloof ik, niet met
u eens !"
„Neen!" — viel Hector spoedig in, met zooveel leedvermaak,
dat zelfs het geluid zijner stem hem verried — „Neen, ik vond
het aan boord supreem vervelend. Het gezelschap was te klein.
De kapitein en de dokter waren brutes — een paar zendelingen allerbelachelijkste ploerten, en ik had niemand dan
Schotzer, mijn collega — een goed kameraad, maar hij praat
niet veel !"
„En mevrouw Nuyts van Weely dan ?" — vroeg Ruytenburg.
„Och, mevrouw van Weely hield zich nog al op een afstand.
Zij was altijd met juffrouw van Hilbeeck en een ander passagier, den heer Outshoorn !"
Schoon men er uiterlijk niet veel van bespeurde, maakte
dit woord een diepen indruk op al de aanwezigen. Henriêtte
gevoelde, dat de minste beweging haar in een bespottelijk daglicht zou plaatsen. Met kracht bedwong zij den blos, die naar
haar hoofd wilde stijgen, en onderdrukte zij eene lichte siddering van schrik en aandoening over de onedele toespeling. Zij
zag Hector flunk in de oogen en zei met kalme stem:
„Mevrouw van Weely is op reis voor mij allervriendschappelijkst geweest. Ze gaf me eene plaats in hare kajuit. Zij
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stond mu met raad en daad in elke omstandigheid bij — ik
ben haar oneindig veal verplicht !"
Jonkheer Eduard deed zijn best om een kleinen, veelzeggenden glimlach te onderdrukken, en zei met meesterlijken tact:
„A pr op o s, Ruytenburg! was de hoogedelgestrenge Nuyts
van Weely van morgen ook aan den Boom om mevrouw af
to halen?"
De gastheer had zijn voorhoofd een weinig gefronst, toen
de naam van Outshoorn werd uitgesproken, en Henrietta uitvorschend aangezien — door de vraag van jonkheer Eduard
afgeleid, gaf hij een kort verslag van zijn tocht naar 't schip,
en toevallig scheen hij er met nadruk op to wijzen, dat hij
nog al teleurgesteld was geweest door jonkheer Hectors vroegtij dig vertrek van boord. Ruytenburg was eon practisch man,
en had bij het noemen van Outshoorns naam het vermoeden
opgevat, dat er aan boord missehien het eerste hoofdstuk van
een roman was saamgesteld, waarvan de ontknooping hem
wellicht alras van zijne gouvernante zou kunnen berooven.
En dan was het toch niet der moeite waard overtocht en
uitrusting dozer jonge dame to betalen. Hij wilde haar zijn
ongenoegen to kunnen geven, en wist niets beter to doen —
dan zich to beklagen, dat het hem mislukt was den brooder
van zijn vriend to verwelkomen.
Maar Henrietta had -weinig acht op zijne woorden geslagen.
Met kloeken mood had ze besloten den strijd to wagon tegen
alle moeielijkheden, die zich in hare nieuwe betrekking zouden kunnen voordoen. Ze droeg zulk eene schoone hoop op
den bodem van haar hart, en beoogde zulk een kostelijk doel,
dat het haar bijkans onmogelijk scheen, niet to zullen zegevieren. Toen ze was opgeroepen tot het diner, had ze reeds
allerlei zonderlinge zwarigheden over-wonnen, maar de tegenwoordigheid van haar reisgenoot, — van den man, wiens beleefdheden ze steeds met de grootste reserve had ontvangen,
en wiens karakter ze wantrouwde — ontstemde haar in hooge
mate. Iedere minuut van dien maaltijd duurde haar onbegrij-
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pelijk lang, en toen het gesprek op het verblijf aan boord
viel, had ze een oogenblik gevreesd haar sangfroid to
zullen verliezen.
Gelukkig was het diner bijna afgeloopen, en had men met
zekere haast het nagerecht opgedragen. Henriêtte vestigde
hare aandacht op de fraaie Indische vruchten, en zag naar
mevrouw Ruytenburg of ze aan de luide aanvragen der
jongelui zou mogen voldoen. De gastvrouw had in de laatste
oogenblikken zich vermaakt Lucy van tijd tot tijd met opgetrokken schouders aan to zien, of zeer luidruchtig met haar
waaier to wuiven. Dit was vooral het geval, sinds men over
het gezellig verkeer op de Amphitrite gesproken had. Toen
ze bemerkte, dat de juffrouw haar aanzag, riep ze met hare
schelle, krijschende stern tot haar jongsten, luid dwingenden spruit :
„Soedah, Willem! Geen mangga! Pisang boleh!"
( „ Je moogt pisang eten !")
Met veel vaardigheid kwam nu jonkheer Eduard tusschen
beide, en bediende de kinderen van pisang, maar met zooveel
handigheid, dat niemand er op lette, dan Henriêtte, die hem
voor het eerst een weinig opnam, en veel wellevender keurde
dan zijn broer. Intusschen had de kleine Clara haar toegefluisterd, dat mangga zoo e n a k (lekker) was, en haar er
stilletjes eene op het bord gelegd, terwijl zij voortging in
haar gebroken Hollandsch de juf uit to leggen, hoe ze die
vrucht moest opensnijden. Henriate zag de lieve kleine met
dankbaarheid aan — van het begin had ze begrepen, dat ze
met dat kind eene duurzame vriendschap zou sluiten.
Reeds waren de heeren opgestaan, en had mevrouw Ruytenburg, van dit verschijnsel gebruik makende, met luider
stem de bedienden opgeroepen, om de tafel weg to ruimen.
Zoo werd het breede marmeren terrein der pendoppo geheel
beschikbaar gesteld voor de kleine wereld, die er weldra met
luidruchtig gejuich bezit van zou komen nemen. Henriette
was met de kinderen naar de binnengaanderij getrokken, en
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plaatste zich op eene dier sofa's, welke zij dien morgen in
stilte had bewonderd. De binnengaanderij was inderdaad met
onberispelijken smaak gemeubeld. Eon vloertapijt van sombere en sprekende kleuren lag over de plek, waar eene ovaalronde tafel stond, op welke Ruytenburg, zoogoed als in het
beste Europeesche salon, een schat van fraai geillustreerde
kunstwerken had uitgestald. Prachtige vergulde spiegels, tal
van rijk vergulde hanglampen en eene welonderhouden pianino
voltooiden de stoffeering.
Henriette had dit alles met een enkelen oogopslag overzien, den goeden smaak van 't geheel gewaardeerd, maar
overigens met geen blik of beweging hare bewondering of
tevredenheid te kennen gegeven. Zij bezat de echte noblesse
en den juisten tact, om zich nimmer verbaasd te toonen,
waar het van zeer slechten smaak zou hebben kunnen getuigen. Voor al de verschijnselen van het echt Indisch leven, der
tropische natuur inzonderheid, had zij eene onbegrensde belangstelling, voor de weelde van 's heeren Ruytenburgs villa
scheen zij geene de minste opmerkzaamheid veil to hebben,
Zoo had ze een oogenblik zitten mijmeren, toen ze bemerkte,
dat de vrouw des huizes en Lucy zich in een anderen hook
van 't vertrek hadden neergeworpen. Ze vingen aan met volstrekt geene notitie van de juffrouw to nemen, en spraken
saam fluisterend in 't Maleisch. De jongeheer Hein lag met
de handen in de zakken van zijn witte pantalon op een stoel
heen en weer to schommelen, en dacht or met diepe bekommering aan, dat hij dien avond zou moeten dansen, om zich te
amuseeren. De kleine Willem lag op zijn rug, en speelde met de
franjes van het karpet. Henriette had niemand dan het vriendelijke, achtjarige meisje, om mee to spreken, en schoon ze
zich zeer goed bewust was, dat al de zwaarte en heel de
onlust van haar nieuwen werkkring reeds dreigend op hare
schouders was neergevallen, toch sprak ze lachend en onderhoudend met het Hove kind, alsof ze zich volkomen op haar
gemak beyond.
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Daar dreunde de doffe knal van het nachtschot uit het
fort Prins Frederik te Weltevreden, en alom verkondigden nu
de acht slagen op het blok in de kampongs en in de tuinen
der Europeesche villa's dat het uur der feesten, der recepties,
der openbare vermakelijkheden en der kinderbals was aangebroken. 't Was of de kleine gasten van Ruytenburg op dit
signaal gewacht hadden, want plotseling kwam eene lange,
bijna niet afgebroken reeks equipages het erf zijner huizinge
oprijden. De deuren der binnengaanderij stonden wijd open,
en dus konden de dames duidelijk het geratel der wielen
hooren en het schijnsel der o b o r s (fakkels) 'gewaarworden,
die, bloedrood omhoog vlammend, door tal van bedienden achter de rijtuigen werden opgeheven. Mevrouw Ruytenburg wierp
een blik naar Henriette, en bleef rustig zitten. Henriette nam
de kleine Clara bij de hand, en begaf zich naar de voorgaanderij, waar de drie heeren op het uitstappen der jeugdige gasten een waakzaam oog hielden.
In weinige oogenblikken was het heele huis vol kinderen,
jongeheertjes met witte broekjes en geel zijden kieltjes of
zwart orleansen buisjes en jongejuffrouwtjes in witte baljaponnetjes met bloemen en waaiertjes en de voorname airs van
de respectieve mama's of gouvernantes. Henriette had bij het
binnenkomen alle mogelijke diensten bewezen, en de kinderen
uit de handen van een dubbel zoo groot aantal baboes matvangen. Voor 't eerst bejammerde zij het, dat ze zoo weinig
Maleisch verstond, want de meeste der kleine gasten hadden
het zeer druk in die taal, maar bleven met een bedremmeld
gelaat staan, zoodra ze hen in 't Hollandsch toesprak. En
toch deed de zoete toon harer stem ouk hier dadelijk zijne
werking, daar menig jongejuffrouwtje zich voortdurend in hare
nabijheid bleef be-wegen, en soms fluisterend de eene of andere
euveldaad van haar cavalier onder 't dansen kwam mededeelen.
Het kinderbal was reeds in vollen gang. Eenige Maleische
muzikanten, onder aanvoering van een to e k a n ploet (fluitspeler), bliezen de traditioneele danswijsjes en de jonge paartjes
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zwierden lustig door de pendoppo. Ruytenburg zat in de voorgaanderij met beide heeren van Spranckhuyzen klimaat to
schieten en s o p i s a m a a j e r (grog) to drinken. De gastvrouw
en Lucy hadden zich aangenaam verrast gezien door een bezoek
der vier dames Henkens, Mina, Anna, Helena en de knappe
Christine, wier zwarte oogen en kroezig glinsterende lokken nog
zwarter en glinsterender schenen, dan drie maanden to voren.
Henrietta hield steeds het opzicht over het feest, en schoon
ze soms vrij verlegen was, als ze het een of ander niet
begreep, redde zij zich door alles met handige vaardigheid, en
word zij alleraardigst bijgestaan door hare Moine vriendin
Clara. Van tijd tot kwamen een paar dames Henkens eons
met haar praten — eons zelfs, toen de wilde jonkheer Karel
Buys met zijne d a n s e u s e was omvergetuimeld, en or luide
kreten van dien kant opgingen, kwam mevrouw Ruytenburg
zelve toeschieten, en sprak ze eon oogenblik met Henriate,
die het schreiende meisje suste.
Opmerkelijk was het ook, hoe jonkheer Eduard van Spranckhuyzen eene zoo groote belangstelling voor 't kinderbal koesterde, daf hij zijn grog in den steak liet, en zich met de
kinderen bemoeide. Daarbij sprak hij van tijd tot tijd een
vriendelijk woord met de gouvernante, en gaf losweg to verstaan, dat de groote dames ook wel eons zouden willen dansen.
Ruytenburg en jonkheer Hector, die nu ook naar de pendoppo
gekomen waren, schenen van dezelfde mooning, en de muzikanten kregen last om eon wals to spelen. In een oogenblik
had Hector zich bij Lucy vervoegd, om to dansen, en Ruytenburg vond good uit de volheid zijner bonhomie een toertje
aan Christine Henkens aan to bieden. Wat jonkheer Eduard
zou gedaan hebben, ware bijna to vermoeden geweest, want
hij zag naar Henrietta om — toen op hetzelfde oogenblik eene
baboe de gouvernante veelbeteekenend wenkte, en beiden zich
naar de binnengaanderij verwijderden.
Wel begreep Henrietta niet, wat men van haar verlangde,
maar daar de baboe met haar vlugge bewegingen vooruit woes,
IV.
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vermoedde zij, dat haar tegenwoordigheid in de voorgaanderij
vereischt werd. Daar gekomen, zag zij aan den voet der
veranda-trappen een Maleier staan, die aanstonds, Coen hij haar
gewaarwerd, eene diepe buiging met het bovenlijf maakte, en
in die houding een brief overreikte. Nieuwsgierig opende zij
dien — hij was van mevrouw Nuyts van Weely en in deze
termen vervat:
„Lieve Vriendin! Doe ons het genoegen morgen bij ons to
komen dineeren. De heer van Weely heeft een gast, die u
zeer goad kent. Wij zullen u het rijtuig zenden !"

ZESDE HOOFDSTUK.
Waarin nog meer oude kennissen verschijnen, en waarin een
voornaam heer zijne verontwaardiging over den
Max Havelaar to kennen geeft.
„Zet u een oogenblik hier bij mij neer, dan kunnen we
eons rustig praten !"
Dit zeggende, trok mevrouw Nuyts van Weely een eleganten
schommelstoel vooruit, en noodigde zij Henrietta met een
vriendelijken glimlach to gaan zitten. De beide dames bevonden
zich in een boudoi r, 't Welk van den zuiveren smaak en do
hartelijke genegenheid des heeren van Weely jegens zijne
echtgenoote een allergunstigst getuigenis aflegde. Het b o ud o i r van mevrouw Nuyts van Weely was inderdaad een alleraangenaamst vertrek. Drie reusachtige ramen met beweegbare
per siennes schonken des daags het uitzicht op den fraai
onderhouden bloemtuin, die zich rechts langs de villa uitstrekte. Oostersch comfort en Europeesche weelde vereenigden
zich op de gelukkigste vijze, om aan deze kamer een goring
deal dier aanlokkelijke NeOrlandsche huiselijkheid to hergeven,
Welke de van alio zijden geopende Oostersche vertrekken maar
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zelden aanbieden. 't Scheen of de heer Nuyts van Weely in
de anderhalfjarige afwezigheid zijner gade er zich een bijzonder
genoegen van gemaakt had, dit boudoir voor hare terugkomst feestelijk in to richten. Er spreekt ten minste zulk eene
heerlijke vreugde uit hare levendige oogen, terwijl ze zich met
hare vriendin nederzet — dat een goring deel er van wel zal
mogen worden toegeschreven aan de talrijke fraaie, met zorgende
liefde gekozen voorwerpen, welke haar uit alle hoeken eene
stifle hulde brengen.
„Je hebt je alleruitmuntendst gehouden !" — heft ze aan. —
„Ik was eerst bevreesd, dat men jets aan je merken zou,
toen Outshoorn binnentrad. Gelukkig dat meneer en mevrouw
Dubois al gekomen waren !"
Henriette zag haar schuchter glimlachend aan. Eon vluchtige blos steeg naar haar wonderblank voorhoofd, terwijl ze
zich half verlegen vooroverboog, als wilde zij hare ontroering
aan de vriendelijk schertsende blikken van mevrouw van
Weely onttrekken. Juist in het voile licht eener sierlijke porseleinen hanglamp gezeten, terwijl de lange goudblonde lokken
hare wangen overschaduwen, en een hoogst eenvoudig lichtblauw gazen kleedje al haar tooisel uitmaakt, zou het ieder
in 't oog gevallen zijn, hoe buitengewoon. bevallig zij zich op
dit oogenblik voordeed. Ook mevrouw van Weely had in stilte
die opmerking gemaakt.
„Laat ons nu eens ernstig overleggen" — ging ze voort op
zachten, gemeenzamen toon — „Laat ons spoedig eens bespreken, wat er nu dient gedaan to worden. Je wilt me immers
nog wel het voorrecht toestaan voor je geluk to blijven
zorgen, nietwaar ?"
Henriêtte vatte de kleine, welgevormde hand harer nobele
vriendin, en drukte die snel aan de lippen.
„Nu, je behoeft niet aangedaan to zijn, mijn kind! Ik houd
veal van je, ik heb je tot mijn dochter gekozen, nu mijne
beide Hove kinderen in Holland moesten achterblijven — en
al ben je een beetje ouder, je weet, ik ben volstrekt niet

196

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

coquet! Want het is waarlijk mijne schuld niet, dat Van
Weely mijn kamer zoo prachtig heeft ingericht."
Een glimlach van zalige voldbening speelde er om de lippen
der gelukkige vrouw, terwijl ze aldus sprak, en langzaam om
zich heen zag.
„Maar nu in ernst gesproken !" — hernam zij, — „Outshoorn
heeft je lief, — hij is de man van je keus, maar beiden ben
je zonder eenige middelen. Je kunt er hier in Batavia niet
aan denken, om je verloving bekend to maken — 't zou volkomen belachelijk zijn. In de eerste plaats zou het je positie
bij Ruytenburg alleronaangenaamst maken — men zou vreezen,
dat je gauw zou trouwen, en dat zou ieder je kwalijk nemen.
Outshoorns vooruitzichten als ambtenaar der tweede klasse
zijn goad, maar hij moat stellig een paar, zoo niet drie jaren
ijverig werken voor je op voegzame wijze zoudt kunnen
trouwen — 't is hier in de Oost nog veal moeilijker dan in
Holland. Indian hem eenig buitengewoon geluk ten deal vial,
zou het misschien eerder kunnen gebeuren, maar anders zou
je al gauw met zeer bekrompen omstancligheden moeten worstelen!"
„En mijne arms mama dan, die ik beloofde to helpen —
waarvoor ik eigenlijk alleen hierheen kwam. 0, mevrouw ! ik
heb van morgen zulk een vroolijken, heerlijken brief van Mama
ontvangen !"
Mevrouw van Weely zag met het uiterste genoegen in de
donkerblauwe, diepe oogen der lieve spreekster — er schitterde
daar de reins gloed saner naleve, jonkvrouwelijke kinderliefde,
terwijl over heel haar wezen dat beminnelijke waas van blijde
geestdrift gespreid lag, 't welk bij elke schoone, edele gedachte
de vurige sympathie van een schuldeloos, onbedorven gemoed
pleegt to verraden.
„Luister, Henriate !" — ging mevrouw van Weely voort —
„Outshoorn wordt spoedig misschien zeer ver van hier
plaatst. Hij mag je niet schrijven ...."
„Niet schrijven !"
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„Neen, melieve ! men zou het bij Ruytenburg kunnen gewaarworden, en dit mag volstrekt niet. Maar ik weet een middel — jelui beiden zendt je brieven aan mij, en zoo kun-je toch
eorrespondeeren !"
„Beste mevrouw ! wat is u toch goed voor mij, die niets
kan doen . . . ."
„Wil je wel zwijgen ! Neen, geen woord meer ! Dit is dus
afgesprokeii, niet waar? Beiden zul-je ijverig werken, hij voor
je toekomstig geluk, jij voor je moeder ! En telkens, als je
in verlegenheid mocht zijn, kom je maar hier, waar je vooreerst je thuis zult hebben en . . . ."
Mevrouw van Weely was opgestaan, Henrietta had haar
onmiddellijk gevolgd. De eerste had hare linkerhand op den
schouder der jonkvrouw gelegd, en schikte al pratend in stille
bewondering met de rechter Henriettes wonderwelige, wild
krullende lokken. En toen ze zoo zachtjes sprak van het
thuis, dat ze haar wilde bereiden — toen had ze zich plotseling eerbiedig en vurig omarmd gevoeld en van verrassing en
• aandoening gezwegen.
• Haastig werd de deur geopend, die uit het b o u d o i r naar
de binnengaanderij leidde. 't Was de jongeheer Louis, die rad
en luid pratende vertelde, dat meneer en mevrouw en de
juffrouw Dunsinger gekomen waren, en met papa en de anderen in de voorgaanderij zaten to spreken. De beide dames
haastten zich nu het gezelschap terug to vinden, 't welk ze
oogenblikkelijk na het diner voor eene korte pons ontweken
hadden.
De villa van den heer Nuyts van Weely lag aan de westzijde van het Koningsplein, en was bekend om het stark
Europeesche karakter, 't welk de bewoners nit de stoffeering
van elk vertrek hadden weten to doen spreken. De meesteres
des huizes en Henrietta naderden door de ruime binnengaanderij, die, met uitzondering van den marmeren vloer en de
Witte wanden, geheel gelijk was aan eene deftige Nederlandsche gezelschapszaal. Zij zien het marmeren terras der voor-
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gaanderij door een talrijken cirkel van gasten en bezoekers
ingenomen. Bij hare verschijning grijpen er eenige ceremonien
van verwelkoming en voorstelling plaats, waardoor meest alien
opstaan en een politiek discours der heeren afgebroken wordt.
Het meest valt in 't oog de lange, magere gestalte van
den heer Dunsinger, die in alle opzichten een zeer groot heer
mag genoemd worden — daar hij eene zeer hooge betrekking
in de Indische regeering bekleedt. • Hij heeft een gelaat of het
van cederhout gesneden was, met een vlak vermiljoen op den.
neus. Hij formuleert deftig een gelukwensch aan de gastvrouw over haar behouden terugkomst nit het moederland.
Mevrouw Dunsinger omhelst haar daarna, 't geen met het
oog op de breede corpulentie dier dame eene tamelijke omslachtige onderneming blijkt. Mejuffrouw Dunsinger ziet waarlijk nog altijd even spijtig, als vroeger. Ze houdt het langwerpige hoofdje nog een weinig meer gebogen over den
dunnen zwanenhals, op gevaar af, het weldra topzwaar te
zullen doen worden. Ook zij heeft iets tot mevrouw van
Weely gezegd maar zoo fluisterend, dat niemand er iets van
verstond. Hierop verdeelt het gezelschap zich in groepen.
Aan de theetafel — de meesteres des huizes zette die nog
altijd zelve verzamelen zich de meeste dames. Henriette en
Mevrouw Guirault Dubois zijn weldra in vroolijk gesprek gewikkeld. Mevrouw van Weely had den vorigen dag bij hare
terugkomst den jongen advocaat Dubois en zijne echtgenoote
als bijzonder bevoorrechte vrienden van haar man aangetroffen, en door het vele goede, 't welk deze van hen verhaalde, had ze hen aanstonds met de minnelijkste voorkomendheid ontvangen, en er met onweerstaanbare gulheid op
aangedrongen, ze dadelijk ten harent te zien. Maar ook zij
bracht hare vrienden mee, en had alles met veel tact zoo
weten te schikken, dat Henriette en Outshoorn elkander onder
haar oog zoo spoedig mogelijk zouden kunnen terugzien.
Zij zelve heeft zich naast mevrouw Dunsinger geplaatst.
Niet dat ze groote sympathie voor de zwaarlijvige dame
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koestert, daar deze slechts twee onderwerpen van gesprek
kan behandelen: hare dochter en — hare maag. Maar ze gevoelt hare plichten als gastvrouw, en wil die ook bij de min
aangename bezoeken, welke de rang van haar echtgenoot in
't leven roept, op het onbekrompenst in practijk brengen.
Mejuffrouw Dunsinger vormt de trait-d'union tusschen de
dames en heeren, schoon niemand zich met haar bemoeit,
waarover ze zich door een vlijtig wuiven met haar sneeuwwitten waaier en door een stil op en neer schommelen met
haar luierstoel zoo mogelijk poogt te troosten.
De heeren zitten wat van de theetafel verwijderd.
De hoofdgroep wordt door den gastheer en den heer . Dunsinger gevormd. Outshoorn zit naast juffrouw Dunsinger, maar
werpt soms langs haar hangend hoofdje heen een blik van
stille verstandhouding naar Henriette. Hij volgt schijnbaar het
gesprek der deftige heeren, maar vormt in stilte allerlei luchtkasteelen — rozerood, goud, azuurblattw en oranjebloesem.
Tegen de balustrade van het terras leunt Mr. Andre Antoine
Guirault Dubois. Hij neemt een ijverig deel in het gesprek, en
heeft daarbij de gewoonte, zoo geestig en blij te glimlachen,
dat er niet de geringste twijfel overblijft, of er misschien geen
minder voor de hand liggende oorzaak zijner gelukkige stemming zou kunnen bestaan, dan de apodictische uitspraken van
den heer Dunsinger. Deze was te midden van eene, voor zijn
temperament zeer heftige peroratie.
- „En weetje wat ik zeg, Van Weely? De Javaantjes hebben
't goed! Wat wil je nu in Gods naam meer? Laten ze in
Holland in de Kamers praten wat ze willen, ze zullen w el
oppassen, dat ze er niet zie-zoo-veel in veranderen !" (Beweging
met duim en wijsvinger der cederhouten hand.) „Spoor-wegen,
soedah! Dat kan me niet schelen, en 't is met-een nog
eens een aardigheidje voor den Toe wan-bes a ar ! Maar weet
je, wat ik niet verdragen kan, wat ik veroordeel en verfoei —
dat is zoo'n krant, als 't Bataviasche Handelsblad, laatst nog
met de suikerregeling....
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„Met uw verlof, meneer Dunsinger I" — valt Dubois, levendig
in — „het Bataviasche Handelsblad wordt uitmuntend geredigeerd, en mag op een flunk verleden wijzen. Het heeft meer
goeds en nuttigs tot stand gebracht, dan menigeen vermoedt.
Er is hier in de kolonie veel lust tot dommelen en in slaap
vallen — geen beter tegengift dan eene altijd waakzame
oppositie... ."
„Opposite ! Maar waartegen, — waartegen? We hebben een
liberaal minister en een liberalen Gouverneur-Generaal ! Die
schreeuwers van 't Bataviasche-Handelsblad zullen nog in alles
hun zin krijgen ! Zie maar eens wat er nu gebeurt — die
schandalen van den vrijen arbeid — wat blief je ?"
De S heer Dunsinger keek statig rond, na het eindigen dezer
heftige uitspraak. Hij hield zich overtuigd, dat het laatste
woord nu gezegd was. Maar de gastheer hief met beleefde
gematigdheid aan :
„Ik geloof Dunsinger! dat we lang zouden kunnen spreken,
zonder het eens te worden. Alles hangt of van 't beginsel. Jij
vindt, dat er reeds veel te veel veranderd is in het regeeringsbeleid dezer kolonie — meneer Dubois wil er nog veel meer
in veranderen. Wie van u gelijk mag hebben, beslis ik niet,
maar zeker is het, dat zoowel hier als in Holland eene allermerkwaardigste beweging in de denkbeelden over koloniale
politiek bestaat, en voor zoo ver die beweging gelijken tred
houdt met de groote en redelijke beginselen van vooruitgang onzer eeuw, voor zoover verheug ik er mij ten hartelijkste over !"
„Ik niet Van Weely ! Al dat gepraat van vooruitgang is
nonsens ! Onze inlandschelhuishouding is goed, zeer goed ingericht zelfs. Nog geen twee jaren geleden kwam het boek van
Mooney over Java uit. Daar mochten de Engelschen een lesje
uit trekken voor het beheer van hunne eigene kolonien. Die
Mooney was een practische, pint er e (knappe) kerel, die onze
huishouding verstond en waardeerde zoo als 't hoort. En Loch
hebben de liberale heeren in Holland allerlei aanvallen tegen
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dat boek gericht, en geInterpelleerd en God weet wat ! Ze begrijpen er niet zie — zooveel van !"
En nogmaals bewoog de heer Dunsinger wijsvinger en duim
zijner cederhouten hand.
„Zij zijn in Holland anders volgzaam genoeg in de m o n e yquaestie !" — merkte Dubois op. — „Het voortreffelijk boek van
Mooney herinnert mij een ander boek, den Max Havelaar ...."
„De Max Havelaar !" — valt Dunsinger in, terwijl al de
trekken van zijn houten gelaat in beweging komen. — „Wie
durft zich nu nog op den Max Havelaar beroepen ! Een openbaar schandaal ! Een pamflet van een oproermaker, van een
schoft, die 's lands .kas in Sumatra bestolen heeft, en 't zelf
bekent ! De Max Havelaar !"
Maar Outshoorn had aandachtig geluisterd, en met vuur
viel hij in :
„Het boek wordt in Nederland nog wel eons uit een ander
oogpunt beschuuwd, meneer ! Ik spreek nu niet van de alien
uitnemendste kunstwaarde — ik spreek van de politieke strekking. 't Scheen of er een alarmkreet was opgegaan — toen
dat boek in 't licht kwam. — Er ontstond eene algemeene
deelneming in het lot der Javanen — de termen en eigennamen
van het boek werden partijleuzen. En wat hiervan ook terecht
mag gegispt worden als eenzijdig, of wel als berustende op
de scheeve voorstelling van den meer dan bevooroordeelden
auteur — we hebben eene groote verplichting aan Multatuli.
Hij heeft bij de Nederlandsche natie op nieuw het begrip
doen gelden, dat het haar heilige plicht is, voor de zedelijke
en stoffelijke ontwikkeling van 't Javaansche yolk to waken —
en niet alleen in theorie !"
„Ik geloof, meneer ! dat je als ambtenaar tweede klasse
uitkomt, he ?"
Dunsinger verdeelde doze vraag tusschen twee lange rookwolken uit zijn manilla.
„Juist, meneer !"
„Dan zal ik je een goeden raad geven. Houd die ideeen
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vooral vol, dan zul-je stellig carrier e maken, — of afgezet
worden, zooals sommige vrij-arbeidende Residenten — watblief je ?"
Gelukkig kwam juist de jongen met mino em an (allerlei
dranken), en ving de heer Dunsinger aan zich met het gewichtig vraagstuk te bemoeien, of hij wijn, bier of sopi
s am a a j e r zou gebruiken. Outshoorn was opgestaan — hij
gevoelde niet den minsten lust het gesprek voort te zetten.
Dubois had zich wat afgewend, en keek naar de fonkelende
sterren aan 't uitspansel zonder zijn geestigen glimlach in
den steek te laten. Ook de dames hadden zich bewogen.
Mevrouw Dubois had een woord met juffrouw Dunsinger gesproken ; Henriette had reeds een paar malen met mevrouw
van Weely gearmd een tochtje door de voorgaanderij gedaan.
Nu stonden ze aan 't uiteinde der veranda bij de balustrade,
en staarden naar de reusachtige waringins, die hunne grillige
vormen aan den ingang van het erf tegen den van millioenen
sterren tintelenden hemel spookachtig zwart omhooghieven.
Hoe het kwam, wist niemand, maar weldra stond Outshoorn naast haar, en werd er zacht en vertrouwelijk gekeuveld. Doch aan de aridere zijde werd het politiek gesprek der
heeren voortgezet, en bleef Dunsinger stokstijf beweren, dat
de Javaantjes het zeer goed hadden — „wat bleef je !"

ZEVENDE HOOFDSTUK.
Henriette ontvangt bezoek, en een brief nit Breda. De heer Ruytenburg trekt den neus op voor Robert Schumann.
't Was een drukkend warme ochtend in den kenteringtijd.
October was half voorbij, en de kwade moesson nog niet
ingevallen. Ter villa des heeren Ruytenburg op Tanabang
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scheen ieder op buitengewone wijze gekweld door de hitte.
De heer des huizes was in zeer booze luim naar de stad
gereden. Kembang, de jonge, knappe Maleische lijfmeid van
mevrouw, die meer Hollandsch verstond, dan iemand wist,
vertelde aan Ali, den t o e k an s p en (bediende, belast met
het toezicht over de provisiekast en de dranken), dat de T o ewan besaar en de Njonja besaar zeer heftig hadden
gekeven over de nieu-vve gouvernante dat de Nj o n j a be s a a r
een hekel had aan de juffrouw en haar veel to pinter in
alles vond, maar dat de Toe w an b es a a r gezegd had, dat
zij er nu eenrnaal was, en blijven moest, omdat de a n a ka n a k (kinderen) niet altijd door 't huis mochten loopen zwerven, zonder leeren.
Ter zij de van de villa links, waar zich de voornaamste
bijgebouwen bevinden, is een ruin vertrek aan de gouvernante afgestaan. Op dit oogenblik zit Henrietta in een licht
ochtendgewaad aan de tafel to Hidden haver e l e v e s. Ze heeft
al veertien dagen hare betrekking vervuld en daarbij een schat
van allerlei ervaringen opgedaan. De taak, welke ze in stilte
zoo hoogst moeilijk schatte, schijnt haar nu minder onuitvoerbaar. De logge Hein kan zich in 't Hollandsch begrijpelijk
uitdrukken, leest en schrijft zelfs voor een jongen van tien
jaren vrij we'. Clara heeft zich volkomen aan haar gehecht,
en is haar een alleraangenaamst gezelschap in de lange
morgenuren voor het dOjeuner.
Hare grootste zorg is de kleine Willem, die van den beginne
of niet veel van haar heeft willen weten. Aan leeren valt
niet to denken. Hij blijft voortdurend onder de leiding zijner
eigene baboe, die in Henriettes kamer met hem rondloopt of
in de kleine gaanderij voor de bijgebouwen hem volgt en
iedere zijner zonderlinge grillen aanstonds gehoorzaamt. Wat
mevrouw Nuyts van Weely haar op de Amphitrite voorspelde,
dat ze in veertien dagen eene menigte Maleische uitdrukkingen
zou kennen, was volkomen bevestigd. Wel had het haar in
den aanvang gespeten, aan boord niet wat studie der taal to

204

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

hebben ondernomen — maar daar mevrouw van Weely er met
zoo groote geringachting van sprak, had
ze die onnoodig ges
acht. Gedurende de eerste dagen la d de kleine Willem zich
stelselmatig op de vlucht begeven, zoodra ze hem naderde,
maar Clara had haar geholpen, en gezegd, dat hij altijd in
't begin zoo maloe (bang) was, als hij vreemden zag, dat
het wel gauw beter zou worden, als de juffrouw wat Maleisch
kon spreken.
Reeds hoorde hij naar hare stem, kwam soms een oogenblik naast haar staan, en dwong dan om het een of ander
voorwerp van de tafel te mogen hebben, met plan het zoo
spoedig mogelijk te vernielen. De waarheid was, dat de kleine
Willem een buitengewoon verwend en lastig kind was, die al
wat hij moist, dacht of begeerde aan de instructie zijner oude
baboe verschuldigd was, daar mevrouw Ruytenburg zich zeer
ongaarne met het meestal luid schreeuwende en — trots de
uitmuntende badkamer — immer morsige kind bezighield.
Henriêtte begreep, dat het moeielijkst deel harer taak in de
opvoeding van dit verwaarloosd wezentje zou bestaan, en er
kwamen oogenblikken, waarin ze tot wanhopens toe bevreesd
was, dat het haar nimmer zou gelukken. 't Was, als de vierjarige tiran tegen zijn baboe toornde, een oorverscheurend
gekrijsch aanhief, en haar met al wat hem voor de hand
mocht liven naar 't hoofd wierp.
Ook heden Scheen hij buitengewoon slecht gemutst. Hij liep
het vertrek op en neer, scheurde een oud prentenboek in
flarden, en kwam soms zijn broer Hein tegen den arm stooten,
die buitengewoon langzaam een schoonschiift aan Henriettes
zijde vervaardigde. Gelukkig had de oude baboe Nenneh een
goeden inval, door hem een pisang to toonen, en zich in een
hoek der gaanderij met hem op eene mat neer to zetten.
Henriêtte zag met zekere verademing om zich heen. Een bijna
onmerkbare zucht suisde over hare lippen. Ze gevoelde zich
nog zoo vreemd in dat huffs, in dat vertrek, — en Outshoorn
zou dien dag Batavia verlaten ! Hij had in alles zich naar de
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aanwijzing van den heer van Weely gedragen en eene plaatsing bij de cultures verkregen. Hij vertrok met dringende
aanbevelingsbrieven naar Poerwakarta, om koffie- en kaneeltuinen te controleeren, en zoo spoedig mogelijk promotie te
maken. Men had gezegd, dat Poerwakarta niet verre van
Batavia lag, en dat men in 66nen dag van de hoofdstad der
assistent-residentie Krawang naar Weltevreden zou kunnen
reizen. Dit bewustzijn had haar bemoedigd, en vol vertrouwen
had ze hem den vorigen avond vaarwel gezegd, onder de
levendige scherts en de opbeurende vroolijke luim van mevrouw van Weely. En dan dacht ze weder aan hare moeder
to Breda, en hoeveel ze nog doen moest, eer het lot dier
edele lijderes althans eenigermate was verzacht. Onachtzaam
had ze het heerlijke lokkenhoofd op de borst doen zinken —
de kleine Clara stond van haar stoeltje op, en legde het leerbook neer, waarin ze met ijverigen ernst gestudeerd had.
Vleiend vatte ze Henriettes hand, en vroeg fluisterend in
hare kinderlijk gebroken taal, of de juf verdriet had, of ze
aan Holland dacht, of ze misschien „onlekker" was.
Henriette legde beide handen op het glanzig zwart hair der
Hove kleine, en keek haar met dankbare blijdschap in de
groote donkere oogen. Zooveel eenvoud, zooveel liefde, zooveel naieve belangstelling, troffen haar in dat oogenblik met
zeldzame kracht, ze bukte zich voorover en drukte het zoete
wicht met geestdrift in • hare armen.
Plotseling klonk daar buiten eon krijschend, doordringend
noodgeschreeuw. Oogenblikkelijk daarop word met schelle,
mende stem geroepen :
„Kembang! , . . . Kembang !"
Henrietta schrikte. Ze had de stem herkend, en vloog
Wings naar buiten in de gaanderij, terwijl het noodgeschreeuw
bleef aanhouden. Op eenigen afstand zag ze mevrouw Ruytenburg in kabaai en sarong, die den kleinen Willem eigenhandig van den grond opnam, en over zijn hoofd tastte, om
to onderzoeken of hij zich ook gekneusd had, zoo als go-

206

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

-woonlijk. In 't zelfde oogenblik kwam Kembang toeschieten.
Mevrouw Ruytenburg keerde zich driftig om.
„D i mana Nenneh ?" (Waar is Nenneh ?) — vraagde ze
der Maleische op barschen toon.
„T a u !" — antwoordde deze met die langgerekte weifeling in
den toon, -welke, overgezetzijnde, beteekent : „Ik weet het niet !"
„A n g k at s i n j o, 1 e k a s 1 e k a s!" (Breng den jongeheer
weg, spoedig, spoedig !)
Dit laatste bevel werd op nog barscher toon uitgesproken.
Kembang nam den schreeuwenden bengel op, die eene kleine
buil aan 't voorhoofd had opgedaan, en bracht hem weg.
Henriette zeide snel iets over de oorzaak, waarom hij was weggeloopen, en verwonderde zich, dat Nenneh stil verdwenen was.
„Juffrouw Hilbeeck ! Die kleine Willem mag niet alleen.
U houdt hem bij u, ja ?"
Mevrouw Ruytenburg sprak deze woorden met zekere
nonchalanc e, terwijl zij een fijn geborduurden zakdoek,
waaraan een bos sleutels bevestigd was, over haar rechterschouder wierp. Ze zag de gouvernante met een veelzeggenden blik aan, waarin duidelijk to lezen was : „Als je niet op
kinderen kunt passen, waarom word je dan gouvernante !" —
Henriette beantwoordde haar blik met vrijmoedige kalmte,
en zei beleefd, dat ze hoopte in 't vervolg to zorgen voor
dergelijke ongevallen, dat de kleine Willem van niemand anders
dan van Nenneh wilde weten, en dat hij nog veal to jong
was, om een heelen morgen in dezelfde kamer to blijven
spelen. Mevrouw Ruytenburg stapte intusschen langzaam vooruit, hoofd en rug een weinig achterover buigend, met een
onbeschrijfelijken kadans in iederen tred.
Men was Henriettes kamer genaderd. Hein en Clara stonden op den drempel, maar zoodra ze hunne moeder zagen
komen, hadden beiden zich weer ijlings naar hunne plaatsen
begeven. Mevrouw Ruytenburg toefde een oogenblik, en liep
het vertrek achteloos in. Henriötte plaatsto zich staande bij de
tafel 't was voor 't eerst, dat ze een bezoek ontving van
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de moeder harer leerlingen. Doze laatste blikte met zekere still°
critiek in 't rondo. Het hooge vertrek met zijn vier witte
muren, zijn tapijt van matwerk en Indische meubelen had
sedert Henriöttes verblijf eene merkbare wijziging ondergaan.
Het roode karnerscherm was voor het ijzeren ledikant geplaatst, — dat alzoo aan aller oog onttrokken was. Op een
g u O r i d o n voor het groote venster stond een kleine spiegel,
omgeven van allerlei aardige, schoon weinig kostbare voorwerpen, waaronder een vaasje met bloemen door Clara geplukt,
melatties en kembang-sepatoes, leliewit enpurperrood.
Aan den muur hing een kastje met net gebonden boeken,
Henriêttes geheele bibliotheek. Op een tafeltje ter zijde was
een hooge stapel muziekpapier gelegd.
Mevrouw Ruytenburg had het geheel in een oogwenk overzien, en begrepen, dat men op de zorgvuldige netheid en
beminnelijke eenvoudigheid van dit alles wel nimmer de minste
aanmerking zou kunnen maken. Met een half verlegen, half
dreigenden glirnlach boog ze zich over het schrift van Hein,
die stokstijf bleef zitten, en angstig naar Henriette opzag.
Zwijgende keek ze nog even naar het leesboekje van Clara,
die hare gouvernante met beide handen aan de japon vasthield. Welk een contrast tusschen die beide vrouwen — de
gebiedende meesteres, klein, corpulent, zonder 'flguur, met het
gelaatstype van het Maleische ras, de vuilgele tint der kleurlingen en een laag b e d a k (rijstpoeier) op wangen en voorhoofd, die onvoldoende bleek, om or de bruine vlakken
van to vermornmen — de gehoorzame dienares, rijzig, slank
van best, nobel van houding, met den frisschen blos der
jonkheid op het smetteloos blanks wezen, .'t welk in elken trek
het liefelijkst ideaal der Nederlandsche vrouw op zijde streefde.
Mevrouw Ruytenburg had even hare hand op Heins kort
afgesneden hair gelegd, en hem met een vinger op de wang
getikt. Daarna zei ze, om zich eene houding to geven, half
fluisterend tot den jongen :
„Niet n a k a 1 (stout) wezen, ja ?"
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En oogenblikkelijk daarop stapte ze langzaam naar de deur
en vroeg, plotseling weer stilstaande:
„Is Clara gehoorzaam, juffrouw Hilbeeck? Mag ze eens met
mij mee ?"
Henriette deed haar uiterste best, om hare kleine vriendin
to prijzen, maar ongelukkig drong het meisje zich met alle
kracht tegen haar aan, en lispte nauw hoorbaar :
„Niet lekker in mama zijn kamer !"
„S o e d a h !" viel mevrouw Ruytenburg met hare gewone
luide, bitse stem in — „Hoeft niet, Clara! Blijf maar hier bij
de juffrouw !"
Henriette spande al hare krachten in, om het kind tot
rede to brengen, maar to vergeefs,. ditmaal bleef ze onverzettelijk.
„Laat maar, juffrouw Hilbeeck !" — viel het barsche geluid
van mevrouw Ruytenburg weer in. — „Altemaal tinkaas !"
En hare stem een weinig verzachtend:
„Gaat u van avond naar Van Weely ?"
„Neen mevrouw !"
„Nu, Ruytenburg zegt van morgen, waarom u nooit 's avonds
binnenkomt. Ruytenburg ziet graag, dat u o ok bij ons is na
het diner, ja? U speelt piano ?"
„Met het groo. tste genoegen, mevrouw !"
„Van avond komt 66n paar jongelui hier. Lucy en Spranckhuyzen en zijn broer en nog den paar van Henkens en Deeselaar, t a u ? (weet - u?) U komt dan wat spelen, ja ?"
Mevrouw Ruytenburg wierp andermaal haar zakdoek met
den bos sleutels over den rechterschouder, en stapte met
haar sleependen, achterover hellenden gang nu voor goed de
deur nit, zonder er zich om to bekommeren, wat Henriette
zou antwoorden en met het air, of ze zeggen wou : „Al mooi
genoeg voor zoo'n mensch — als ze geen muziek maakte, zag
ik haar Bever niet !" Henriette bleef verbaasd en zwijgend
stilstaan. Een oogenblik gevoelde ze al haar trots met de dubbele kracht der verontwaardiging en van den toorn in opstand

209

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

komen tegen zulke bejegening, maar aanstonds bedwong ze
het kloppen van haar hart, en dacht aan de heerlijke taak,
welke zij zich vrijwillig op de jeugdige, sterke schouderen
geladen had. En plotseling omhelsde ze de kleine Clara met
zoo veal vuur, dat het schrandere kind het uitgierde van pret
en de beide handen Om haar pals sloeg.
„Een s o e r at (brief), juf !" — sprak op eens de jongeheer Hein.
Henrietta zag op. Een diep buigend Maleier stond bij den
ingang der kamer, en bood haar twee brieven aan. Beide
waren uit Breda, een van hare moeder en een van kapitein
van Hilbeeck. Ze verbaasde zich over die dubbele verzending,
en vond er jets onaangenaams in, het hooge port tweemaal
te moeten betalen. Toch haastte zij zich, den besteller te voldoen, en den brief van hare moeder te verslinden. Mevrouw van
Hilbeeck had het nieuws van Henriates aankomst en van al,
wat er met hare dochter gedurende de scheepsreis was voorgevallen, nog niet ontvangen, toen zij dien brief schreef. Bekommering en teedere moederlijke liefde hadden vier quartobladzijden
gevuld, en spraken slechts hier en daar van eigen Teed, vooral
van die treurnis, welke Henriettes afwezigheid had to weeg
gebracht.
Heimelijk den traan wegpinkend, die onder het lezen met
moeite was weerhouden, brak ze langzaam het zegel van haars
vaders brief en las :
„Lieve Jet ! Gisteren vroeg je mama me, of ik ook wat
„aan je te zeggen had, en ik zei neen ! — er is hier niet veel
„nieuws, alleen het nieuwe koffiehuis op de Groote Markt —
„anders is Breda maar een lamme doofpot. Nu ben ik van
„avond eons naar dat nieuwe koffiehuis gegaan, en joist trot
„ik daar kapitein Grocx, die met pensioen uit de Oost is terug„gekomen. Hij vertelde me zoo het een en ander, dat ik
,,niet wist, en waarover ik je wil achrijven. Maar omdat
„ik eenmaal neon gezegd had, wil ik het voor mama niet
„weten, want je kent me, ik houd van consequent to blijven,
„orde en discipline voor alles. 1k zit hier nu aan mijn tafeltje
IV.
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„in 't koffiehuis je te schrijven. 't Is hier zeer goed inge„richt — goed Beiersch bier voor twintig centen en zeer goede
„rumgrog voor vijfentwintig centen. En 't is toch nog veel
„te duur voor zoo'n ellendig kapiteins Tpensioentje, waar ik
„van leven moet. God betere het, maar zoo loont het lieve
„vaderland zijne soldaten, en ik heb toch bij Leuven de Wil„lemsorde verdiend. Als er hier eens een diner is van de
„Metalen-Kruisridders, dan kan ik meestal niet meedoen —
„sacrebleu! Goed, dat je maar naar Batavia gegaan bent — je
„hebt daar negenhonderd gulden meer dan ik. Maar wat ik je
„eigenlijk zeggen wou — is, dat kapitein Grocx me zoo even
„een massa aardigheden van de Oost verteld heeft. Een ding
„is me bepaald duidelijk geworden, dat er niet veel Hollandsche
„vrouwen zijn, en dat jelui gouvernantes daar weergasche
„goeie partijen kunt doen. Grocx kende eene historie van eene
„heel mooie maid, eene gouvernante, zooals jij — en die moet
„met een groot sinjeur daar ginder getrouwd zijn — een kerel
„met een ton in 't jaar. Je weet wel, meidlief, dat je een
„paar duivelsche mooie kijkers hebt, wees nu eons bij de hand
„en pak zoo'n grooten hans in — wil je ! Dan was je geborgen,
„Jet! en wij ook — sacrebleu I Nu, je weet wel, dat papa je
„weerga's graag mag lijden, en dat hij toch eigenlijk maar
„een arme drommel is, die door de heeren eerst gebruikt word,
„toen hij jong en krachtig was — en nu maar op zij gezet is,
„omdat hij aan podagra sukkelt. En dan zoo'n ellendig kapiteins„pensioentje! Nu, dat is alles wat ik to zeggen had. Houd je
„good, meidlief, en woes gegroet van je ouden, sukkelenden vader,
Ernst van Hilbeeck,
Gepensionneerd kapitein der Artillerie.
„P. S. Willem schreef me gisteren uit Kampen, dat hij gauw
„sergeant zal worden en dat hij meer zakgeld noodig heeft.
„Zou je ons daarmee willen helpen? Zend het dan aan mijn
n adres — wil je?”
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De quaestie van muziekonderwijs was tot nog toe vrij
onaangeroerd gebleven tusschen de familie Ruytenburg en
hare nieuwe gouvernante. Henriate had bij 't opmaken van
het contract te Breda er bijzonder op gedrukt, dat ze zich in
staat gevoelde muziekles te geven, daar de piano tot nog toe
hare geliefkoosde studio was geweest, en ieder, die haar
gehoord had, vol bewondering erkende, dat ze met buitengewoon talent speelde. Een paar dagen na hare aankomst had
Ruytenburg ter loops er even aan herinnerd, dat Hein en
Clara wel muzieklessen mochten hebben, en Henriette had
gevraagd, of ze met de jongelui zich des voormiddags in de
binnengaanderij naar de piano begeven mocht, om daarmee to
beginnen. Mevrouw Ruytenburg koesterde echter een tot
idosyncrasie gestegen afkeer voor oefeningen of gammen, en
had gezegd, dat ze met de jufYrouw dat wel nader zou bespreken. Henriêtte had van de kinderen vernomen, dat ze voor
een half jaar al een paar lessen hadden ontvangen van de
vorige gouvernante, die naar Holland teruggekeerd was, omdat
ze altijd s a kit (ziek) was. De verhalen van Clara omtrent
deze dame waren vrij duister — uit alles bleek, dat het een
zwak, gedurig ongesteld meisje moest geweest zijn, die zeer
weinig werk van hare taak had gemaakt, en met mevrouw
Ruytenburg volstrekt geen vrede had kunnen bewaren. Intusschen was de zaak der muzieklessen blijven rusten, daar
Henriêtte in de jongst verloopen veertien dagen zich in talrijke
kleine details van onderwijs had moeten orienteeren, en, geen
nader wenk ontvangende, ruimschoots werk had gevonden
met de in alle opzichten verwaarloosde opvoeding der haar
toevertrouwde kleinen aan to vangen.
Toen zij dus, des avonds na het diner van dienzelfden dag,
die haar het eerste bezoek van de moeder harer Oleves, en
het tweede bericht van hare ouders uit Holland bracht, naar
de binnengaanderij kwam, op beleefd • verzoek van jonkheer
Eduard van Spranckhuyzen, bedacht ze met verschillende gewaarwordingen, dat ze voor het eerst in het huis der Ruyten-
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burgs zich op haar geliefd instrument zou doen hooren. Eene
toespeling gedurende den maaltijd op haar muzikaal talent
door jonkheer Eduard gemaakt, had haar bijna eenigszins in
verlegenheid gebracht. De jonkheer had den vorigen avond ter
receptie van den hoogedelachtbaren heer Dunsiger door juffrouw
Marie met den zwanenhals en het hellend hoofdje vernomen,
dat de nieuwe juffrouw van Ruytenburg heel pin t e r op de
piano was, want dat ze bij van Weely niet lang geleden wel
een half uur aan 66n stuk gespeeld had, en dat alle heeren
heel hard en heel mal in de handen hadden geklapt. De jonkheer had dit bericht op staanden voet aan de aldaar ijverig
meedansende mevrouw Ruytenburg gebracht, en haar verzocht,
de juffrouw eens te laten spelen — dat was meteen eens iets
nieuws — en dus had men met .een paar jongelui afgesproken,
den volgenden avond zich op Tanabang bijeen te bevinden.
De arme Henriêtte moist niet, dat men alzoo een g u e tap ens aan haar talent bereidde. Ze had vertrouwen op haar
muzikalen smaak en vaardigheid, zij meende nu op denzelfden
bijval te mogen rekenen als bij van Weely. Toen Van Spranckhuyzen haar was komen vinden in de binnengaanderij, had
ze juist hare muziek in orde gebracht, en al keuvelende met
de kleine Clara even de toetsen der pianino bewogen. Er waren
nog maar weinige oogenblikken na het diner verloopen, en
reeds vond ze de veranda met gasten gevuld. Lucy, haar
beleefde echtgenoo.t en diens broer hadden zich te zes uren
aldaar vertoond. Van Spranckhuyzen had vOOr en na zijn
huwelijk meestal Oènmaal 's weeks bij Ruytenburg gedineerd,
en het was hem om verschillende redenen heilige ernst met
die gewoonte — inzonderheid juist dien dag, daar hij met den
avond geen ander uitzicht had kunnen koesteren, dan eene
parti-a-tr o i s met Lucy en zijn broer Hector, iets waartegen hij in de diepste verborgenheid zijns harten niet weinig
opzag. Behalve dit drietal nu en de familie Ruytenburg vond
Henriette daar de dames Henkens, en twee buitengewoon
vroolijk glimlachende en knappe jonge meisjes, die de mooie
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Christine Henkens haar later als juffrouw Caroline en juffrouw
Betsy Deeselaar voorstelde. Marie Dunsinger voltooide de groep
der dames — zij zag er in haar witte met rozerood uitgemonsterde baljapon nog hoekiger en geknakter uit dan een geknakte treurwilg.
Het heerenpersoneel was toevallig niet zoo talrijk. Henriette
herkende niet zonder eene lichte aandoening van antipathie,
haar reisgenoot, den luitenant Schotzer, die door jonkheer
Hector in den kring Ruytenburg-Van Spranckhuyzen was
ingeleid. Voorts nog een luitenant, die zeer deftig voor haar
boog, van Wien ze later hoorde, dat hij zeer gezien was, zeer
grooten invloed bezat bij de beau-monde van Batavia, en
wiens naam Reeve was. Eindelijk bemerkte ze nog een derden
jonkman met een uiterst bleek gelaat en eene grappige basstem, onzen ouden kennis Brandelaar. Er heerschte reeds een
zeer vroolijke toon onder de gasten dezer half geimproviseerde
s o i r d e. Ruytenburg vertelde aan de dames Deeselaar en
Henkens eene zijner koddige anekdoten, onder luide toejuiching
van Reeve en jonkheer Hector.
Henriêttes komst werd zeer weinig opgemerkt aithans
het scheen zoo. Er werd koffie aangeboden. Mevrouw Ruytenburg zat met Lucy en Marie Dunsinger in vertrouwelijk
gesprek. Niemand zag naar de gouvernante. Met zonderlingen
ijver ving jonkheer Eduard van Spranckhuyzen aan, eenige
beleefde vragen te richten tot Brandelaar over de tafel van
't Marine-hotel, en over de nieuwtjes van den dag. Zoo bleef
Henrietta alleen aan een uithoek der veranda, en staarde ze
naar buiten in den tuin met zijn grilligen schat van keerkringsplanten en boomen, nu in een z wart donker gehuld,
naast de schitterende verlichting der voorgaanderij. Ze wist
zeer goed, dat ze aanwezig was, om haar deel bij to brengen
tot de genoegens van dien avond, dat ze als het ware dienst
deed in hare betrekking maar doze gedachte ontroerde haar
luttel. Ze had oogenblikken, waarin ze zich verre verheven
gevoelde boven elke vernedering, welke haar ooit onder dat
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dak zou kunnen worden aangedaan, en glimlachte dan in
stilte. Maar dan ook spreidde zich plotseling eene sombere
uitdrukking over hare fijne trekken, ze dacht aan Outshoorn,
aan . hare Hove moeder, aan den man, welken zij vader moest
noemen — aan zooveel wat haar op dit oogenblik nog dreigend
en onoverkomelijk scheen, tot ze eindelijk het hoofd vooroverboog en, in gepeins verloren, niet bemerkte, dat iemand
haar naderde.
Jonkheer Eduard van Spranckhuyzen kwam beleefd vragen ,
of juffrouw van Hilbeeck zich reeds met het Indisôhe leven
kon verzoenen, of ze alles niet schrikkelijk eentonig vond,
van den lieven, brandenden zonneschijn of tot de rijsttafel en
de kippen incluis. De toon dezer vragen was zoo bescheiden
beleefd en tevens zoo volkomen met al den zwier van den
echten gentleman uitgesproken, dat Henriette zich op
ongedwongen wijze uitte en met opgehelderden bilk het gesprek
voortzette. Maar Van Spranckhuyzen wist alras in vleienden
trant eene nieuwe toespeling op haar muzikalen roem to
maken, zoodat ze weldra voor de piano gezeten was, en een
van Robert Schumanns zwaarste, maar heerlijtste werken
gekozen had. Ze zag even om zich heen, voordat ze aanving.
Mevrouw Ruytenburg en Lucy hadden zich met Christine
Henkens op eene sofa neergezet, de heer des huizes stond bij
de tafel en bladerde in een geillustreerd werk. Jonkheer
Eduard hield zich op eenigen afstand naast haar, gereed het
muziekblad to keeren, de jongelieden schertsten in de voorgaanderij.
Henriötte bezat meer dan eene alledaagsche vaardigheid.
Haar spel droeg eene geheel individueele kleur — daar ze
de geringe en gebrekkige opleiding, in den aanvang to Breda
genoten, door aanhoudende oefening en ijver en door haar
buitengewoon gunstigen aanleg tot merkwaardige volkomenheid had ontwikkeld. Men luisterde aanvankelijk een weinig,
daarna begonnen de dames op de sofa met zachte stemmen
to spreken. Ruytenburg liep naar de voorgaanderij terug,
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alleen Van Spranckhuyzen volgde de voordracht met ingespannen aandacht, en vergat nooit het blad op het juiste
oogenblik om to slaan. Henrietta was geheel in het stuk verzonken, en bemerkte niet, dat ze slechts voor een enkele
harer hoorders speelde. Nauw was de laatste maat der finale
voltooid, of Van Spranckhuyzen deed een daverend handgeklap hooren, dat ook in de voorgaanderij eene flauwe
echo vond.
Weinige oogenblikken daarna kwam het gezelschap naar
binnen. Mevrouw Ruytenburg was even naar de juffrouw geloopen en had gezegd :
„'n Mooi stuk ja ? Kan u ook een wals of OOn quadrille ?"
Ruytenburg had Henriötte even toegeknikt, en gevraagd,
wie de componist van 't stuk was. Toen hij dat vernomen
had, sprak hij :
„Robert Schumann, zoo ! ik kan dat heer niet. Zeker nog
heel jong, he ? In mijn tijd was er veel vroolijker muziek in
de mode. Houd u niet van opera's ? Daar heb je de Muett e,
de R ober t, de Dame Blanch e, dat's mijn muziek !"
En neuriend hief hij aan :
— „Illustres chevaliers!"
Henriette had stilgezwegen, en zoo onverschillig mogelijk
geglimlacht. Toevallig ter zijde omziende, bemerkte ze, dat
jonkheer Eduard bij Ruytenburgs recitatief eene groteske grimasse maakte.
„'k Hoop, dat u Hein en Clara zoo ver kan brengen, dat
ze zoo jets voor me speelden — 't zou me razend veel plezier doen !"
En Ruytenburg wendde zich, goedhartig knikkende, van
Henriötte af, om de groote menigte zijner gasten naar de
pendoppo to volgen. Er heerschte buitengewone levendigheid
onder de jongelui — 't was duidelijk dat men van tins was
to dansen. Brandelaar had het zeer druk met Christine Henkens. Caroline Deeselaar, Wier heerlijke blauwe oogen nog
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met den ouden gloed moisten te tooveren, had, spijt haar kinderachtig gebabbel, een zeer merkbaren indruk gemaakt op
het hart van jonkheer Hector van Spranckhuyzen. Deze laatste
begon zich to Batavia vrij aangenaam te acclimateeren, had
reeds uitzicht om Of te Weltevreden Of to Meester Cornelis
geplaatst te worden, en begon duidelijk to begrijpen, dat hij
met zijn luitenants-tractement zich geene groote weelde zou
kunnen veroorloven. Zijne illusien van liplapsche millioenen
waren sterker dan ooit, en toch had hij zich buitengewoon
geboeid gevonden door de kleine, echt Europeesche brunette,
Welke men hem dien avond als juffrouw Caroline Deeselaar
had voorgesteld. Luitenant Reeve en Ruytenburg stonden weer
midden onder de jonge dames Henkens, en waren onbetaalbaar
wegens de handigheid, waarmee ze hunne hoorderessen deden
schaterlachen.
Plotseling klonk luide eene levendige, wegsleepende polkamazurka van uit de binnengaanderij. In óón oogenblik was
de pendoppo in danszaal herschapen. Jonkheer Eduard had
zich bij de dansende paren gevoegd en met Marie Dunsinger
zeer deftig en correct een toertje in 't ronde gemaakt. Daarna
verdween hij plotseling.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
Jonkheer Hector van Spranckhuyzen wordt verliefd. Zijne schoonzuster ergert zich doodelijk over de hoffelijkheid van
haar echtgenoot.
In een hoek der pendoppo zaten, weinige oogenblikken na
den eersten dans, een paar personen vrij druk en geheimzinnig to fluisteren. 't Was de gastheer in eigen blijlachenden
persoon en mejuffrouw Marie Dunsinger. Als iemand zich er
wat moeite voor had willen geven, zou hij misschien spoedig
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ontdekt hebben, waarom deze jonge dame het geknakte kopje
nu zoo fier omhoog houdt. Ze gevoelde, dat zij door het dansonde heerenpersoneel op de snoodste wijze werd miskend —
en er waren drie luitenants onder hen. Nog altijd recruteerde
zij hare vurigste aanbidders in de rangen der pas aangekomen
tweede-luitenants, en voor het eerst zag ze zich op de bitterste
wijze teleurgesteld. Ze bereidde eene schitterende wraak aan
Reeve, aan Schotzer en aan jonkheer Hector van Spranckhuyzen — den volgenden Zaterdag zou het weer bal zijn in
Concordia en dan.... Ze kon volstrekt niet begrijpen, waarom
de meisjes Deeselaar overal zoo'n hoogen toon voerden. Die
schepsels hadden een paar jaar in Holland op eene kostschool
gelegen, en waren juist zoo dom teruggekomen als ze gegaan
waren. Wat was haar papa ? Een gepensionneerd ambtenaar
uit het binnenland met een klein fortuintje. Dankbaar en trots
zag Marie Dunsinger bij deze gedachte naar de andere zijde
der pendoppo, daar zat haar hoogedelgestrenge vader met zijn
cederhouten aangezicht en eene vlak vermiljoen op zijn neus.
Hij was juist aangekomen, hij had van de reilnie der jongelui
gehoordi en daar hij zeer 'veel van vroolijke conversatie houdt,
had hij maar besloten eens to komen kijken, gelijk hij nu
zeer deftig aan mevrouw Ruytenburg en Lucy uitlegt.
Forsch en majestueus werd in dat oogenblik een motief uit
Mozarts Don Juan op de piano aangegrepen. 't Scheen, dat
Henriette eene kleine concessie aan haar publiek wilde doen.
Marie Dunsinger hief opnieuw het half geknakte hoofdje op —
ze had haar so uffr e-do uleur gevonden.
„En is u nog al tevreden met de nieuwe juffrouw ?" —
vroeg ze fluisterend aan Ruytenburg, met het air eener
hertogin, die eene aalmoes uitreikt.
„Wat zal ik er van zeggen ! Ze is hier pas veertien dagen.
Ik vind ze vrij wel, Ze heeft de kinderen al gewonnen —
hoe het met Betsy gaan zal, weet ik nog niet. Ze is altijd
vroolijk en opgeruimd, en oneindig beter, dan de vorige zieke
juffrouw Popel!"
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„'t Is 'n raar slag, die gouvernantes! Juffrouvv Popel kwam
altijd te voorschijn met een bleek gezicht en een half geschreiden traan in de oogen. Toch heb ik haar eens op een
receptie bij Andermans zien dansen met Reeve, dat het affreus
was, zoo flikkerden hare oogen en zoo gloeiden hare wangen.
Die juffrouw van Hilbeeck schijnt het omgekeerde te willen
vertoonen, ze is altijd glimlachend en acht zich boven onze
amusementen verheven !"
Nog altijd klonk de fraaie muziek uit de binnengaanderij,
maar niemand in de pendoppo luisterde er naar, ieder sprak
luid en schertsende. Doch jonkheer Eduard van Spranckhuyzen
stond in eerbiedig bewonderende houding naast het klavier.
„Bowen onze amusementen verheven !" — had Ruytenburg
uitgeroepen, na de laatste woorden van Marie Dunsinger —
„dat geloof ik niet, ze ziet er veel te lustig en te gezond
voor uit. Ze gaat bijna ieder avond naar Van Weely !"
„Dat heb ik ook gemerkt, en ik weet zeer goed waarom !"
Het geknakte kopje verhief zich thans loodrecht op het
giraffenhalsje — er zweefde een glimlach om de dunne lippen,
die waarlijk vorstelijk was.
„Welnu?" vroeg Ruytenburg.
„Ik zal eens ronduit met u spreken, meneer Ruytenburg !
Er bestaat geene enkele reden om het u te verzwijgen. Ik
ken de Hollandsche dames door en door — u weet, ik ben
eerst met mijn twintigste jaar uit Holland gekomen. Die
jonge meisjes, die zoo voor de leus gouvernante willen worden, hebben altijd een ander doel: een man vinden, trouwen.
Men houdt er in Holland allerlei verhalen op na van fabelachtige huwelijken, hier in de Oost tusschen doodarme dames
en schatrijke kapitalisten gedaan. Zoo'n juffrouw van Hilbeeck
wil niets anders dan trouwen. Ze weet, dat ze er middelmatig goed uitziet, en dat ze in Holland met hare armoede
en hare lange krullen geen man zal vinden. Daarom is ze
uwe gouvernante geworden. En nu zeg ik u, dat ze al vrij
goed op weg is !"
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„Praatjes !"
„Ze ging elken avond naar Van Weely, om met een zekeren
heer Outshoorn te fluisteren, waarmee ze is uitgekomen, en
die aan boord met haar op zeer intiemen voet moet hebben
omgegaan !"
„Onzin ! Ik heb Van Weely gisteren in de stad over die
zaak gesproken. Juffrouw van Hilbeeck was voortdurend in
het gezelschap van mevrouw van Weely, die met de hoogste
achting over haar karakter en manieren spreekt. Die meneer
Outshoorn kwam soms wat babbelen uit verveling — dat is
alles. Hij is een ambtenaar tweede klasse, zeer fatsoenlijk en
zeer arm, voila tout !"
„Maar hij kan fortuin maken en dan . . . ."
De heer Brandelaar boog zich diep voor de lieve spreekster
en berichtte, dat men eene quadrille zou dansen, waarvoor
hij met zijne diepe basstem hare medewerking veriocht.
Mejuffrouw Dunsinger wist waarlijk niet, of ze wel zou meedansen — met pianomuziek was 't moeilijk eene goede quadrille te maken — meneer Brandelaar zou onder de andere
dames wel eene aide kunnen vinden en . . . . Maar Brandelaar
herhaalde zijn verzoek met nieuwen aandrang, en toen ze
begreep, dat Ruytenburg was opgestaan, om misschien zelf
onder de danslustige groepen zich door kluchtige vroolijkheid
nog immer beroemder te maken, stond ze met een spijtig
lachje op, en volgde Brandelaar, het topzwaar hoofdje over
den dorren boezem gebogen.
Reeds werd er onder veel gejuich een tweetal quadrilles
gevormd. Hector had met zijne beide ambtgenooten : Reeve
en Schotzer, den heer Dunsinger gewonnen als vierden man —
't welk door Zijn Hoogedelgestrenge met plechtige bewegingen
van zijn cederhouten hoofd en cederhouten handen was aangenomen. Maar Ruytenburg en Brandelaar wilden evenzoo
aan den dans staan — en bemerkten eensklaps jonkheer Eduard, .
die deftig met mevrouw Ruytenburg sprak. Op hun verzoek
knikte hij toestemmend, en toen men zich in het gelid
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plaatste, zag men met eenige verwondering, dat de gouvernante ook onder de dames stond, dat de beleefde jonkheer
Eduard haar met een meesterlijk sang-fr o i d ten dans noodigde, en dat ze dit zeer kalm en zonder eenige aarzeling
aannam. 't Scheen, of de jonge dames van meaning geweest
waren, dat de juffrouw volstrekt geen dansmuziek kon spelen,
en daarom had men Betsy Deeselaar verzocht een quadrille
d e s la n c i e r s of to trommelen. En zoo was Henrietta in de
pendoppo verschenen, en had ze er volstrekt geen bezwaar in
gevonden, het aanbod van den hoffelijken jonkheer van Spranckhuyzen, die haar zoo onderhoudend en vaardig over muziek
had gesproken, aan to nemen.
Toen de quadrille voltallig was, vernam men de zwakke
tonen . der piano in de binnengaanderij, en terwijl ieder met
zekeren deftigen ernst zich over den marmeren vloer der
pendoppo bewoog, en als geheel in het genoegen van het
dansen verzonken was, scheen er toch in de quadrille, waarbij
Henrietta geplaatst was, een zekere malaise to heerschen.
Jonkheer Eduard was plotseling in een glimlachend zwijgen
verdiept. Tegenover hem stond Lucy, die uit gebrek aan een
cavalier zich met de bruinste en onbevalligste der dames
Henkens beholpen had. Rechts stond Marie Dunsinger, die het
hoofd naar Henrietta wendde met de gebogen fierheid van een
vertoornden zwaan, en links de knappe Christine Henkens, die
bij zich zelve besloot, dat zwarte, glanzige krullen toch altijd
mooier moesten zijn dan dat doffe, roodblonde hair van die
juifrouw. Ruytenburg en Brandelaar schenen er niet veel van
to bemerken, maar jonkheer Eduard alleen was bijzonder
deftig en statig, terwijl Lucy met zekere woeste vrijmoedigheid naar Henriette keek. Lucy was niet gewoon diep na to
denken, maar besliste alles door eene oogenblikkelijke opwelling van gevoel, drift of hartstocht. Ze wist nu eenmaal, dat
haar beleefde echtgenoot bijna nooit danste, maar een enkel
toertje, om den schijn to hebben van mee to doen — en nu
had hij eene heele quadrille ondernomen. Ze bepaalde oogen-
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blikkelijk, dat het onvoegzaam was met de gouvernante to
dansen, en zag vervolgens naar Henriette met een blik, waaruit vrij naief hare jalouzie en haar toorn zich openbaarde.
Jonkheer Eduard had then blik opgemerkt, begrepen, en er
in stilte om gelachen. Uit staatkunde evenwel besloot hij de
waardigste en kalmste houding aan to nemen. Hierdoor vergat hij, al mijmerend, dat het zijne beurt was vooruit to
treden.
„Vooruit Spranckhuyzen ! le pie d, q u i r' mu e !" — riep
Ruytenburg vroolijk.
„Meneer van Spranckhuyzen is wat distrait !" — fluisterde Marie Dunsinger tot Brandelaar.
En Lucy, die buitengewoon stork was in de qua d r ille
des lancier s, en eene font tegen de regelen der edele danskunst onder de doodzonden rangschikte, keek haar gemaal
met barsche ontevredenheid aan, en zeide, toen het figuur
hen tegenover elkaar plaatste :
„Heb jij weer kiespijn, ja?"
Jonkheer Eduard bezat echter den tact, om elke ontroering,
elke vernedering en elke opwelling van gramschap met volkomen meesterschap to onderdrukken. Hij liet Lucy de dubbele rij zijner hagelwitte tanden zien, en maakte eene allersierlijkste bulging voor haar, zooals de danswet het meebracht.
't Was een onbeteekenend incident, 't walk iedereen vergat,
behalve Lucy. Henriette glimlachte even, toen jonkheer Eduard
haar met veel plechtigheid zeide :
„U mag wel oppassen, geene fout to maken in de quadrille, juffrouw van Hilbeeck daar stappen de dames hier
zoo Licht niet overheen !"
Daarna verviel hij weer in zijn glimlachend stilzwijgen, en
ware niet Ruytenburg voortdurend bezig geweest met kluchtige passen, die zijne dame Christine Henkens deden schaterlachen, de aandacht der omstanders af to trekken, misschien
had menigeen zijne opmerkzaamheid op Lucy en haar editgenoot gevestigd.
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In de andere quadrille heerschte eene hoog opgewonden
stemming. De heer Dunsinger had zijne hoogedelgestrengheid
geheel afgelegd, en betoonde zich een ijverig cavalier voor
mevrouw Ruytenburg. Soms boog hij den vermiljoenkleurigen
uithoek van zijn neus naar de monsterbloemen van het kapsel
der gastvrouw, en zeide dan ontwijfelbaar iets zeer geestigs,
daar deze haar waaier breed uitspreidde, en even voor het
gelaat hield. 't Gold wellicht de jongelui, die met hem in
't gelid stonden, en die zich zeer levendig met hunne dames
onderhielden. Jonkheer Hector van Spranckhuizen had inzonderheid veel aan mejuffrouw Caroline Deeselaar mee to deelen.
Even voor de quadrille had hij Reeve terzij genomen, en hem
in het diepste geheim der wergild gevraagd, hoe het met de
financien der familie Deeselaar gesteld was. Reeve had glimlachond de schouders opgehaald, gezegd, dat er stellig veel
geld was, daar de oude Deeselaar vele jaren indigo had geplant in Banjoemaas — maar dat hij liever eene zuster van
zijne schoonzuster moest vragen, als hij eene riche her
t i è r e Wilde veroveren.
Jonkheer Hector was over deze inlichting zeer tevreden
en had oogenblikkelijk Caroline ten dans gevraagd. Het feit
was dat de lieve brunette er verraderlijk goad uitzag in haar
wit gazen baljapon met azuren bloemekens overstrooid, dat Hector zich zeer opgewonden gevoelde, en geene de minste moeite
aanwendde, om zich diets to maken, dat hij op het punt was
zeer ernstig verliefd to worden. Onder het dansen bezon hij
zich op allerlei galante gezegden, die hij bier of daar gelezen
had, en fluisterde hij zoo intiem mogelijk. Caroline, die zeer
zeldzaam eenige andere gedachten vormde dan balkleedjes,
rijtoertjes, hare familie en hare lijfmeid, hoorde er naar met een
welwillend glimlachje, 't Welk haar buitengewoon flatteerde.
„Als ik zoo onder de dames rondzie" — ging Hector voort,
die al zijne bellettristische herinneringen to zaam rakelde —
„dan kom ik wel eens op 't idee, om ze bij de eene of andere
bloem to vergelijken !"
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„Dat kan wel" — fluisterde Caroline zacht, terwijl ze hare
gouden b r o ch e, onze oude kennis, ter echt schoof „mijne
meld beet Melatti !"
'„Ik bedoel de dames van dit gezelschap !"
„Mevrouw Ruytenburg ook ?"
„Eigenlijk meer de jonge dames. Daar is bij voorbeeld : juffrouw Dunsinger, die zou ik wel eene fuchsia willen noemen,
omdat zij het hoofd altijd zoo vooroverbuigt !"
„Hoe zegt u ?"
„Eene fuchsia, eene kleine roode bloem met of hangenden kelk !"
„Ja, die ken ik niet ! Toen ik in Holland was, zag ik veel
mooie bloemen, maar de namen weet ik niet meer !"
„Herinnert u zich eene mosroos ?"
„Neen !"
„Wil ik u eens zeggen, hoe die er uitziet? 't Is eene der
allerfraaiste bloemen, die in Holland zijn. Maar ze zijn hier
in Batavia ook !"
„Waar dan?"
„Dat kan ik u gemakkelijk vertellen. Als u straks thins komt
en u wil wezenlijk eene heel lieve mosroos zien, dan heeft
u niets antlers te doen dan gauw naar uwe kamer te gaan,
vOOr uw toilet te gaan zitten en in uw spiegel te zien
."
Caroline barstte plotseling in schaterlachen nit, Wilde jets
antwoorden, maar werd door eene figuur der quadrille van
haar cavalier gescheiden. Helena Henkens, die met Schotzer
danste, fluisterde haar in 't voorbijgaan toe :
„Die Spranckhuyzen verliefd met jou I"
Toen ze weer op hare plaats was aangekomen, zag ze zeer
schalk naar Hector op, en vroeg zachtjes :
„Hoe is uw doopnaam, meneer Spranckhuyzen ?"
En in de woeling der polka-finale zag men hen nog zoo
druk spreken, dat de heer Dunsinger eene fonkelnieuwe geestigheid te berde bracht, die het goede humeur van Mevrouw
Ruytenburg geheel voltooide.
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De gastvrouw had dit dan ook ten voile noodig. Lucy
kwam naast haar zitten, en ving aanstonds een heftig gesprek
aan in 't 1VIaleisch. Men boog de hoofden naar malkaar toe,
en sprak zoo eenige minuten. Daarna stolid mevrouw Ruytenburg op, majestueus voorwaarts stappende naar de binnengaanderij, waar ze Henrietta met de beide dames Deeselaar en
de beige heeren Van Spranckhuyzen bijeenvond.
„Juffrouw Hilbeeck ! nu een polka, ja ? en dan een galop ?' —
zei ze achteloos bevelend, en zich tot jon_kheer Eduard wendend, riep ze hem ter zijde, en legde hem uit, dat de gouvernante er alleen was om to spelen, en dat het glad verkeerd
was zooveel notitie van haar to nemen. Ze was nu al zoo
pinter en zoo voornaam, ze zou nog volkomen bedorven
worden. Daarna troonde ze hem mee naar de pendoppo, en
bracht hem naar Ruytenburg en Dunsinger, die begonnen hadden
eene buitengewone, fijne wijnsoort to beoordeelen en aanstonds
zijn kennerssmaak op cijns stelden.
Henriette was alleen bij de piano achtergebleven. Ze was
juist in eene eenigszins tevreden stemming geraakt door de
vriendelijke attention van Betsy Deeselaar, die haar de taak
van het spelen gemakkelijk gemaakt had, en door den hoogen
lof, -welken jonkheer Eduard aan haar spel toezwaaide — een
lof, in de meest kiesche en smaakvolste termen ,uitgedrukt,
en haar alleen welkom door de botte onkunde en de kluchtige
opmerkingen van haar gehoor. Het bevel van mevrouw Ruytenburg had haar een vluchtigen blos op de wangen geroepen,
en schijnbaar zeer druk hare muziek doorbladerende, om de
begeerde stukken to vinden, had ze met moeite een traan
weerhouden. Maar aanstonds overwon ze daze z wakheid,
schaamde ze zich over hare ijdelheid. Was het redelijk, dat
de gouvernante des heeren Ruytenburg voor haar spel wenschte
geapplaudiseerd to worden ? Daar had ze de polka en den
galop — en haastig plaatste ze zich voor het klavier.
„Zal ik die polka voor u spelen ?" — klonk eene zoete stem
naast haar.
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't Was Betsy Deeselaar, de jongere zuster van Caroline,
eene knappe brunette als doze, maar met meer gevoel en verstand in de fraaie donkerblauwe oogen.
„Zal ik die polka voor u spelen?" — herhaalde ze nogmaals, daar Henriate haar eenigszins onthutst en verlegen
aanzag.
„Ik weet heel goed, dat het niet pleizierig is, dansmuziek
te spelen, als men zoo ver op de piano is, als u . ."
„'t Is zeer vriendelijk van u, juffrou-sv Deeselaar! maar 't zal,
geloof ik, beter zijn, dat ik het doe, ik spool wel gaarne eens
een dans !"
En de daad bij het woord voegend, vatte ze de- toetsen
krachtig en vlug aan.
„Wat langzamer !" — fluisterde Betsy, die achter haar
stool was blijven staan. — „Men danst hier nog al rustig en
bedaard !"
En na eene poos voegde zij or bij :
„Toen ik vroeger in Holland op school was, hadden we
soms een danspartij, zoo maar dames onder mekaar, weet u.
Dan hadden we zulk een aardige, geestige secondante ! Mooier
zwarter krullen hob ik nooit gezien, en Hove zwarte oogen
had ze ook ! Nu dat meisje moest zoo'n heelen avond spelen,
tot haar vingers de kramp kregen, en ze hield niet van dansen,
noch van muziek, dat wist ik — want zij was een woes, en
had pas hare moeder verloren. Soms ging ik eens bij haar
staan, en vroeg, of ik haar mocht aflossen, maar mevrouw
wilde het niet toelaten, en onze arme juffrouw speelde maar
door, kasian!"
Henriate had eenigszins beschaamd de vriendelijke toespraak
aangehoord. Ze keerde haar hoofd naar Betsy Deeselaar, en
zag haar met dankbare vreugde aan, terwijl hare handen
werktuiglijk de danswijs voortzetten. En daarop volgde een
blij en vroolijk gesprek tusschen die twee, of ze reeds lang
oude vriendinnen geweest waren — en Henriette speelde den
galop en nog meer, maar de vroolijke snapster bleef aan hare
Iv.
15
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zijde, woes de dansgrage heeren af, en noemde haar bij haren
naam.
In de pendoppo was de feestvreugde gestadig toegenomen.
De gastheer was in zijne voile kracht — telkens barstten er
salvo's van gelach uit. Men had eon kring om hem gevormd,
-waaronder aan de eene zijde jonkheer Eduard, die zijne positie
begreep en zich eene revanche beloofde, aan de andere zijde
Lucy, die met onbegrijpelijk pleizier hare manilla rookie, en
eon klein plannetje maakte. De jongelui dansten bij tusschenFoozen, maar Marie Dunsinger had zich zoogoed als afgezonderd, en zat naar Ruytenburg to luisteren — als eon treurwilg in balgewaad. Jonkheer Hector en zijne collega's bemoeiden_
zich met de jonge dames. Brandelaar maakte veel work van_
Christine Henkens, en Hector was in 't oogloopend lioffelijk
voor Caroline Deeselaar. Behalve de gewone aardigheden, welko
Ruytenburg dien avond had ten beste gegeven, had hij nog
eon klein onderhoud gevoerd met den grooten Dunsinger, dat
voor hem zeer bevredigende uitkomsten had opgeleverd. 't Was
in eon oogenblik, dat beiden geheel alleen stonden, en do
walsende paren hen voorbijzweefden. De gastheer had eene
lofrede op zijne nieuwe gouvernante gehouden, en verhaald,
wat de Van Weelys van haar dachten.
„Die liaison met dat jongmensch aan boord had niets
to beteekenen — zoo er iets dergelijks bestaan heeft!" — eindigde hij.
„Met welk jongmensch ?"
„Met zekeren Outshoorn, ambtenaar t-weede klasse !"
„Ik heb hem eons bij Van Weely ontmoet. Dat is or eon,
die altijd zal blijven sukkelen! Hij komt nimmer verder dan
controleur — eon ultra-liberaal, wat blief je I"
„Wel zoo !"
„Een kereltje met allerlei belachelijke Hollandsche oppositeideeên, opgeblazen, pedant, onpractisch! Hij zanikt van Multatuli, van vooruitgang, van onze verplichting aan den Javaan —
wat blief je?"
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De beide heeren waren in schaterend lachen uitgebarsten, en hadden elkaar zeer mysterious met half toegeknepen
oogen aangezien. Ruytenburg was gerustgesteld, eon arm
ambtenaar met zulke denkbeelden zou wel nimmer fortuin
maken. Dunsinger had veel invloed — en zoo konde het ten
minste Outshoorn niet zijn, die juffrouw van Hilbeeck
nit zijn huis zou troonen. Voor het overige had hij then
avond een, bijzonder succes, daar vooral de dames zeer met
zijne grappen waren ingenomen, en Lucy telkens uitbundig
gichelde.
't Was middernacht toen men scheidde. In 't gewoel der
afscheidsplichtplegingen-, omhelzingen- en handdrukken-ronddeelende menigte riep. Hector zijn broer toe, dat hij in de
b endi van Reeve hem na zou rijden. Jonkheer Eduard had
het rijtuig zijner echtgenoote zien voorkomen en Hector gewenkt. Maar de dames Deeselaar waren. nog niet vertrokken,
en de jeugdige luitenant wilde zijne speculation tot het uiterste
voortzetten. Toen jonkheer Eduard van Spranckhuyzen zich
naast zijne echtgenoote in 't rijtuig neerzette, zag hij haar
met een schuwen, uitvorschenden blik aan, Lucy stak eene
versche manilla op, en blies den rook kordaat in de zoele
nachtlucht. 't Was nog al een lange rut van Tanabang naar
't verwijderdste deel van Kramat, en Van Spranckhuyzen wachtte
met zeker ongeduld, totdat Lucy jets zou gezegd hebben. Hij
had or op gerekend, dat ze met haar kinderachtig, driftig
en hartstochtelijk kaiakter ook zeer jaloersch zou zijn,
en begreep, dat hij haar zoo spoedig mogelijk van doze
lastige kwaal moest genezen. De weinige woorden, die ze
hem in de quadrille had toegevoegd, verzekerden hem, dat
ze zeer verstoord was, en heimelijk hoopte hij, dat ze
eons good mocht uitvallen, om haar aanstonds flunk terecht
to wijzen.
Reeds had men tamelijk lang gereden, de zuidzijde van
't Koningsplein langs, en Parapattan ingeslagen, toen Van
Spranckhuyzen bemerkte, dat Lucy de oogen gesloten had
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maar Loch langzaam fijne rookwolkjes uitblies. Ongeduldig
boog hij zich naar haar toe, en vroeg vrij norsch:
„Waarom spreek je niet?"
„Trada man!. (1k wil niet!)
„Je waart 'toch zeer vroolijk, van avond, kind !"
„Soedah!"
„Hector komt straks in de bendi van Reeve. 't Was 'n prettig partijtje, he?"
Lucy deed hare oogen wijd open, en zag haar gemaal met
een mengsel van jaloezie en spijt aan.
„Prettig?" — zei ze — „Voor jou Eduard! Jij danst met die
juffrouw, jij praat met die juffrouw
prettig, ja !"
„Kom wees niet zot, Lucy! Wie zou me beletten met de
gouvernante te dansen! 't Schepseltje speelt goed, en dan
mag ze voor
minst eens meedoen...."
„Tidah!" (Neen!)
„Maar dat is onredelijk, kind! Dat gaat te ver ! Bedenk,
zoo'n juffrouw is een fatsoenlijk meisje, ze gaat uit, ze komt
op- reception ..."
„Tradah boleh!" (Het mag niet!)
Lucy had de laatste woorden in opvliegenden toorn uitgeroepen, en, terwiji ze haar echtgenoot met ziedende gramschap in de oogen staarde, sloeg ze drie, vier malen met
haar waaier op den rand van 't rijtuig. Maar Van Spranck
huyzen stond haar blik met een fijnen glimlach door, greep
plotseling hare hand, en den waaier met ruw geweld er uitrukkende, zeide hij, beleefd fluisterende
„De waaiers, mevrouw van Spranckhuyzen! zijn niet gemaakt, om door koppige jonge vrouwen op den rand van haar
rijtuig te worden stukgeslagen! .... "
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NEGENDE HOOFDSTUK.
Waarin de geschiedenis zich naar de residentie Krawang verplaatst,
en waarin Willem Outshoorn een ouden vriend zijns
vaders terugvindt.
Met verblindenden gloed was de zon eensklaps aan den
oostelijken gezichtseinder omhooggestegen. De cirkelvormige
bergtoppen in 't Zuiden bloosden van rooskleurig vuur, maar
de geheele kracht van licht en hitte drong nog niet volkomen
onder het sierlijk welvend loofdak door, 't welk bij de helling
van een ravijn den rijweg overschaduwde, die van Poerwa.
karta westwaarts naar de grenzen van het Buitenzorgsche
voert. Een kleine stoet ruiters daalt langzaam in 't ravijn af.
De horizon wordt nu van alle zijden door zacht glooiende
heuvelwanden onderschept. De weg voert dieper af naar den
bodem van 't ravijn, waar een klein bergstroompje wordt
door waad. Nu rijst het pad weder met grillige snelheid. Hij,
die de eenige Nederlander is onder deze zoo vroegtijdig reizende
ruiterschaar, buigt zich voorover in 't zadel, en viert den
teugel van zijn vluggen, melkwitten makassaar. Het wakkere
,ros schudt brieschend de weelderige manen en stuift naar
boven. De overige leden van het gevolg, alien Soendahneezen
met groote, bolvormige zonnehoeden, doen hun best hun aanvoerder te volgen. Weldra hebben alien de helling bestegen,
en wordt de reis in getemperden draf voortgezet.
't Was een verrukkelijk -panorama, 't welk zich voor den
Nederlandschen reiziger vertoonde. Men mocht het niet betwijfelen, of hij het genoot. Zijne levendige donkerbruine
oogen fonkelden van stile bewondering, als hij ze her- en
derwaarts deed rondwaren, om het berglandschap met al zijne
schatten to overzien. In 't Zuiden golven de kegelronde bergtoppen, die het hoogland van Krawang begrenzen. De straffe
zonnevlammen zijn reeds aan alle zijden doorgedrongen — he
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zuiver azuur des hemels toeft het langst aan den westelijken
horizon, eindelijk smelt het ook daar met het teeder violet
der heuvelklingen saam, en wijkt alles voor de felle lichtweerkaatsing van den aether. De weg heeft, langzaam klimmende, het ruimste uitzicht aangeboden. Ter zijde strekken
zich alom groene velden en zacht glooiende bergwanden uit,
de zilveren strepen hier en ginds duiden amphitheaters van
s a w a h s aan — groote vakken van somber groen verraden
kaneeltuinen of koffieplantages. Hier en daar rijzen recht voor
onzen ruiter, in 't uiterste Westen, dichte boomgroepen, in
wier schaduw zich misschien een volkrijke k a m p on g verschuilt.
Willem Outshoorn zag met buitengewone voldoening om
zich teen. Hij gevoelde zich zoo vrij, zoo gelukkig gestemd
te midden dier heerlijke natuur. Het denkbeeld, dat hij nu als
controleur een tocht deed, om op te nemen of de bevelen
van den resident in de omstreken van de kampong Tji-Salak
aan de grenzen van het Buitenzorgsche, naar eisch werden
nagekomen, schonk hem bovendien iets weltevredens, iets
opgeruimds. Hij was nu ruim twee maanden in dienst en
begon reeds eenigszins het terrein zijner werkzaamheden te
leeren kennen. Hij had nog niets van zijn wakkeren zin verloren, en poogde zooveel mogelijk zich door ijver en bekwaamheid te onderscheiden. Alles was hem naar zijne opvatting
gunstig geweest. Zijne chefs hadden hem met voldoende welwillendheid bejegend, mocht men al te Poerwakarta zich steeds
op dien afstand houden, welke elke gemeenzame wisseling
van gedachten volkomen uitsloot. Maar des te meer vermeide
hij zich op zijne uitstapjes door de zuidwestelijke districten
van Krawang, om de onuitputtelijke schatten van Java's
natuurschoon steeds meer en meer van nabij te leeren bewonderen.
Met goed vertrouwen ging hij de toekomst te gemoet. Zijne
Henriette schreef hem lange, kostelijke brieven, waarin ze al
de schatten van Naar nobel en fijn gevoelend jonkvrouwelijk
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hart uitstortte — waarin ze hem met moed en geestdrift bezielde, als hij klagen mocht over het lange tijdvak van worstelen en verbeiden, dat nog vOOr hunne vereeniging moest
verloopen, — waarin ze bijkans schertsend sprak over de onaangename oogenblikken, die ze onder de bevelen van mevrouw
Ruytenburg doorbracht, en steeds met dankbare ingenomenheid
de kiesche vriendschap van mevrouw van Weely prees, die
nog altijd voor de veilige verzending harer brieven waakte,
en niets verzuimde, om haar voor de onlusten van hare dagelijksche taak met de liefderijkste zorgen schadeloos te stellen.
't Scheen Outshoorn, vooral in de laatste maand, uit elk bericht
duidelijker te worden, dat mevrouw Ruytenburg een onverklaarbaren haat tegen hare gouvernante had opgevat, schoon
Henriette van hare leerlinge en van den heer des huizes met
den onbekrompensten lof getuigde. De gedachte, dat ze misschien
nog voor geruimen tijd die verdrietige zaak zou moeten vervullen, voordat eenige bevordering hem in staat zou stellen,
haar uit haar nederigen staat op te heffen, kon soms den
gloed zijner oogen verdooven, en een smartelijken trek om
den anders lachenden mond te voorschijn roepen. Maar dan
schudde hij langzaam 't hoofd, streek het lange, glanzig bruine
hair naar 't achterhoofd en zag zoo vastberaden om zich heen,
of hij reeds elke zwarigheid overwonnen had, en de heele
bezielde en onbezielde natuur uitdaagde, om hem eenig beletsel
in den weg te leggen.
,
Zoo mijmerend, had hij 'een oogenblik zijne oplettendheid
voor de hem omringende natuur verloren, en bemerkte hij plotseling, dat de boomgroepen aan den horizon reeds zeer nabij
waren gekomen. Met een tevreden glimlach klopte hij zijn
schimmel op den melkwitten nek — de rit was reeds voor
zonsopgang begonnen, 't werd wenschelijk na ruim drie uren
dravens een oogenblik adem te scheppen onder de schaduw
van den p as angr ah an (postloods) of op de bale-bald van
den k amp a 1 a kampong (dorpshoofd). Reeds ving de weg
aan wat te glooien, en schoot er links een mastbosch van

232

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

b a m b o e op, 't welk met zijn dun gevind loof en lichtgroene
halmen de nabijheid eener kampong scheen aan te kondigen.
Weldra wuifden er van verre talrijke groene vederbossen op
slanke dunne stammen aan 't tintelend blauw des hemels,
sierlijke voorboden van 't leven en 't bedrijf des menschen.
Men was juist te midden van den westmoesson, de tred der
paarden werd bijkans onhoorbaar op den weeken, met verdorde
bladeren overstrooiden weg. Het bamboegewas werd dichter,
recht voor onze reizigers vertoonde zich eene ruime postloods,
en daar naast het laag afdalend dak van atap, 't welk de
woning van den postwachter beschutte.
Ter-wijl Outshoorn in viuggen draf den afstand doorsnelde,
die hem nog van de -loods scheidde, bemerkte hij daar eene
ongewone bedrijvigheid. Eene lichte, Europeesche c a l e c
stond onder de loods in de schaduw, de paarden werden er
afgespannen, een vijftal Soendahneezen scheen er met zekere
belangstelling naar te staren, ter-wijl een corpulent heer in
coinpleet wit kostuum en met een ronden stroohoed op
't hoofd, allerheftigst gesticuleerde. Het binnenrijden van Outshoorn en zijn gevolg veroorzaakte plotseling groote opschudding. Toen hij was afgestegen, hurkten twee der aanwezige
inlanders ter garde uit eerbied voor het zilveren biesje aan
Outshoorns pet, het kenteeken zijner waardigheid als controleur. De overigen •schaarden zich om den zwaarlijvigen heer,
en staafden tevens door hunne nette, tot aan de voeten afdalende kabaaien van donkerblau-we stof, dat zij tot zijne bedienden behoorden. Daarna word er een beleefde groet tusschen
de beide heeren gewisseld, en bemerkte Outshoorn, dat de
corpulente reiziger een man van ongeveer zestig jaren was, die
een zeer opmerkelijk gelaat bezat. De kleur ervan moest tusschen het citroengeel en het koffiebruin gezocht worden, de
trekken -waren stug en trotsch, de oogen alleen glommen op
dat oogenblik van ongeduld en teleurstelling, en waren indrukwekkend zwart.
„'n Lamme perkar a, (omstandigheid) meneer de contro-
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leur !" — klonk het Outshoorn nu toe, met dien luiden straffen
toon, welke voldoende te kennen geeft, dat de spreker zich
een man van macht en invloed schat.
„Een ongeluk met het rijtuig ?" — vraagt Outshoorn, nogmaals beleefd buigende.
„Ja, meneer ! Van morgen voor dag en dauw op, om naar
Poerwakarta te reizen. Ik moet den assistent spreken. Bij
het afdalen van . eene hoogte, op een halven paal hier, van de
kampong, stuit een wiel tegen een brok steen en kantelt
mijne calech e. Gelukkig sprong ik or spoedig uit zonder
ongelukken — mijn koetsier is nog al bij de hand, en hield
de paarden in toom, die satans begonnen to steigeren. Toen
mijne jongens de c a l e c h e weer hadden opgericht, bleek het,
dat het rechter voorwiel zich gevaarlijk geblesseerd had. Stapvoets ben ik hier heen gereden, in duizend angsten dat ik
weer omtuimelen zou. Er moet voorloopig wat aan gedaan
worden — als die kerels hier mijne jongens maar helpen
kunnen !"
„Mag ik u mijn dienst aanbieden ! Mandoer !"
Outshoorns laatste woord was gericht geweest tot den chef
van zijn eigen gevolg, nu eerbiedig op een afstand geschaard.
leder man was afgestegen en hield zijn meestal vrij mager
en knokkig paard bij het einde van den toom achter zich. De
m a n d o e r kwam diep buigend nader, en ontving van den
to e w a n controleur in vrij vloeiend, maar eenigszins academisch Maleisch een bevel, om den loerah (bestuurder) van
de kampong to roepen, en hem to gelasten een aantal flinke
mannen mee to brengen, die beproeven zouden wat ze aan
het rijtuig van den vreemden hoer zouden kunnen herstellen.
Doze laatste knikte daarbij goedkeurend, en zag met een
eenigszins opgehelderden blik Outshoorn aan. Daarna kruiste
hij de witte armen . over zijn wit vest met zwaren gouden
uurwerkketting, en bleef een oogenblik in diep nadenken verzonken. Vervolgens zag hij Outshoorn nogmaals oplettend in
't gelaat, totdat de jonge controleur het met zekere verbazing
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bemerkte. Aanstonds veranderde de corpulente reiziger van,
houding, en stelde Outshoorn voor, een oogenblik in de schaduw van des postwachters woning uit te rusten, en te wachten tot de loerah zou gekomen zijn.
Deftig en langzaam wandelde de corpulente heer naar het
bamboezen huis van den postwachter. Outshoorn volgde, ter-wig zijn eerewacht de paarden deed grazen, en zich rustig
op de hurken neerzette onder den p a s a n g r a h a n, om in
stilte zich aan een mondvol s i r i h te goed te doen. De postwachter zelf liep achter de heeren in deemoedig gebogen
houding. Bij het huis aangekomen, stapten de beide hooge
gasten met gebukten hoofde de kleine voorgaanderij binnen.
Een tweetal naakte kinderen vluchtte ijlings naar 't binnenvertrek. Daarop zetten de heeren zich op de b alOb a 1 6, en,
roept Outshoorn om vuur. De postwachter verschijnt oogenblikkelijk met een t a li - a p i (vuurtou-w) ; de corpulente heer
biedt den controleur eene manilla, en weldra zitten beiden
ijverig rookende en zwijgende naar de postloods en de daaronder geplaatste cal6che to staren.
„'n Beroerd geval !" — roept de vreemdeling uit. — „'t Kan
wel een uur duren voor we klaar zijn, en ik verwacht vandaag nog stortregens ! De wegen zijn ook al niet uitmuntend
in dit district !"
„Het terrein is niet bijzonder geschikt voor ruime rijwegen !" —
merkt Outshoorn glimlachend op.
„Waarom niet, meneer de controleur ! Dan moest u eens
op mijne landen komen. Het terrein is er moeielijker dan bier.
Mijne bezittingen liggen geheel in 't bergland van Buitenzorg,
op de grenzen van de Preanger-Regentschappen. En ik verzeker u, dat mijne wegen uitmuntend onderhouden worden.
't Is de trots van mijne districts-hoofden !"
„Een landeigenaar kan ook meer van zijne bevolking vorderen dan een gouvernements-ambtenaar geoorloofd is !"
De vreemdeling zag Outshoorn met eene zonderlinge uitdrukking van verwondering en medelijden aan.
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„Hoelang heb je het gouvernement al gediend, jonkman ?" —
vroeg hij hoog en deftig.
„Twee maanden !"
„Dan versta ik je ! Maar over twee jaren spreken we elkaar
nader. Een ambtenaar kan altijd meer van de bevolking vorderen,
clan wij landheeren ooit durven denken, omdat wij belang
hebben bij den bloei van onze eigene landen — begrepen ?"
„Maar de ambtenaar heeft ook belang in den bloei van zijn
district, mocht hij ook niet op eigen grond staan, zooals de
landbezitter. Hij heeft de hoogst ernstige, de heilige plicht,
voor het welzijn zijner bevolking to waken, hij behoort al wat
in hem is aan to wenden om de zedelijke en stoffelijke ontwikkeling van den Javaan met alle krachten to bevorderen —
hij treedt als opvoeder en beschaver dier zachtmoedige en
schuchtere natie to voorschijn, hij verneemt al hare kreten
en klachten, en reikt haar met blijdschap de broederhand in
lief en leed."
„Bravo, meneer de controleur ! Dat belooft veel! Ik wensch
van harte, dat je enthousiasme nooit mag verminderen ! Het
klimaat is bier zeer ongeschikt voor opgewonden jonge
ambtenaren !"
En eensklaps tot een ernstigen, vriendschappelijken toon
overgaande, voegde hij or bij :
„Ik heb eerbied voor je denkbeelden, jonkman ! Mag ik je
naam weten ?"
„Mijn naam is Willem Outshoorn !"
't Was merkwaardig to zien welk een indruk doze woorden
op den corpulenten hoer maakten. Er ,schitterde eene groote
blijdschap in zijne zwarte oogen. Hij hief de rechterhand op,
hij opende den mond, als wilde hij spreken, maar zweeg, en
beschouwde Outshoorns gelaat met nieuwe opmerkzaamheid.
Op dit oogenblik naderde de m a n d o e r met den loerah
van den kampong het tweetal. Eene menigte dorpsbewoners
was in den pasangrahan verzameld. Outshoorn had met toenemende nieuwsgierigheid de houding van den vreemdeling
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waargenomen. Hij had een donkey bewustzijn, dat er iets
gewichtigs geschieden zou tusschen hem zelven en dien man,
welke zoo diep doordringende blikken op zijn gezicht gevestigd
had, als iemand, die met geweld al zijne herinneringen verzamelt, en zonder vrucht blijft zoeken. De komst van den
loerah deed Outshoorn opstaan, en terwijl het dorpshoofd
met beleefden eerbied voor hem nederhurkte, begon hij aanstonds de noodige bevelen to geven, dat men de schade aan
't rijtuig zoo goad mogelijk zou herstellen, daar de vreemde
heer zijne reis naar Poerwakarta wilde voortzetten. De I o e r a h
maakte nog sane diepe buiging, en begaf zich fluks naar zijne
mannen, die weldra met de handige vaardigheid van Soondahneezen iets gevonden hadden, om het rad weer bruikbaar
to maken.
Outshoorn had zich weder op do b a 16-b a 1 e neergezet, de
Buitenzorgsche landheer scheen geheel in gedachten verzonken.
Een zonderlinge, veelzeggende glimlach speelde om zijn mond.
Eensklaps richtte hij het hoofd op en zei schielijk :
„Je komt uit Amsterdam, niet waar, meneer Outshoorn ?"
En nauw had Outshoorn toestemmend geantwoord, of de
ander ging voort :
„Je ouders zijn dood, niet waar ? En vroeger woonden ze
op de Prinsengracht bij de Westermarkt, he? Heb je thuis
nooit van me hooren spreken, heeft je vader nooit den naam
van Augustus Bokkerman genoemd ?"
Outshoorn schudde hoogst ernstig het hoofd, de herinnering
aan zijne ouders had hem een oogenblik pijnlijk verrast —
den naam van Bokkerman had hij ten zijnent nooit hooren
uitspreken_
„Dat kan ik wel begrijpen, Outshoorn !" — ging de heer
Bokkerman, onze oude goede-kennis, snel voort — „Ik ben
zeer lui in 't schrijven geweest, Coen ik uit Holland hier terugkwam — en je vader had het destijds zoo druk met zijn huwelijk
en zijne processen ! Maar dat maakt niet uit, geef me je hand,
man ! Ik ben eens de boezemvriend van je vader geweest !"
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Er volgde een oogenblik van stilzwijgen. Beiden waren door
eene zonderlinge ontroering bewogen. Outshoorn, die van zijn
zestiende jaar als wees onder voogdij van verre bloedverwanten gestaan had, die zich gewend had alle persoonlijke aandoeningen in de eenzame stilte zijns harten op te sluiten —
Outshoorn gevoelde eene onuitsprekelijke blijdschap, een man
voor zich to zien, die de vriend van zijn vader geweest was,
en die zich zijner herinnerde. Zoovelen hadden weleer de vrienden zijner ouders geheeten, en wie had ooit belangstelling voor
den bijna in armoede achtergelaten wees doen blijken? De
heer Bokkerman had met volkomen aflegging van zijne vroegere
plechtige, ontzagwekkende manieren en stem Outshoorn de
hand gedrukt. Nu knikte hij in stilte met het hoofd, en zag
den ontroerden jonkman heusch glimlachend aan.
„Je vader was een nobele kerel, Outshoorn !" — vervolgde de
heer Bokkerman — „Ik heb vijf jaren met hem aan 't Athenaeum to Amsterdam gestudeeid. Hij was de knapste van
alien, en deed zijn examens met den meesten glans. Ik zelf
studeerde haast nooit, ik had or geen hoofd voor — ik verzamelde mineralen en munten. Toch waren we groote vrienden.
Je lijkt sprekend op mijn braven vriend, en 't is of ik hem.
nog voor me zie, zoo als hij van den eersten dag me verschenen is, open, rond, belangstellend, hartelijk. Ik ben een
kleurling, en van nature geneigd tot schuwheid en achterdocht.
Ik dacht, dat de andere jongelui me verachtten en vermeden.
Aileen je vader durfde ik aanspreken, met hem alleen werd
ik vertrouwelijk, zoodat we dagelijks met elkaar omgingen, en.
alles deelden, hoop, vrees, blijdschap en teleurstelling !"
Wie den ouden heer Bokkerman zoo had hooren spreken,
zou zich verwonderd hebben over den gloed in zijne oogen,
over den aangenamen klank zijner stem — hij had al de m o rg u e van zijn oudgasterigen groote-heeren-toon vergeten. Hij
scheen een geheel ander mensch dan eenige oogenblikken
to voren.
„En je vaders vriendschap is wel beproefd geworden !"
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ging hij voort. „Ik bleef vijf jaren student, ik verteerde satans
veel geld. Ik teefde in openbare vijandschap met den voogd,
welken mijne ouders in Amsterdam over mij gesteld hadden.
Er kwam een oogenblik, dat ik in de nijpendste verlegenheid
geraakte dat mijn voogd mij alle verdere geldelijke ondersteuning weigerde, v6Or dat ik ten minste den examen zou
hebben afgelegd. Mijne oude hooghartigheid verbood mij zelfs
er met mijn besten vriend over te handelen. Ik nam geld op
bij woekeraars ik verviel van kwaad tot erger. Ik teekende
wissels en eindelijk kwam het uur, waarin ik mijne dwaasheden met het verlies van vrijheid, goeden naam en eer zou
boeten. Dat was een vreeselijk uur — hartstocht en wanhoop
ontnamen mij alle bezinning. Maar op dat oogenblik, jon,kman ! zond de • Almachtige je vader tot mij, hij wrong een
geladen pistool uit mijne vingeren, en dwong mij tot bekentenis van alles, met de belofte, alles te zullen herstellen.
Hij heeft woord gehouden. Hit zijne eigene middelen voldeed
hij mijne voornaamste schuldeischers, en trad met mijn
voogd in onderhandeling. Hij was mijn goede engel aan de
academie .. . ."
Eene lange poos van stilzwijgen volgde. Het licht geritsel
van voetstappen deed beiden opzien. De 1 o e r a h kwam to
kennen geven, dat het rijtuig in staat was de reis naar
Poerwakarta voort te zetten. De beer Bokkerman had aanstonds de gewone barsche gelaatsuitdrukking hernomen. Toch
klonk zijne stem even welwillend, toen hij langzaam opstaande, en naar den p as a n g r a h a n terugkeerend, tot Outshoorn zeide:
„Ik ben hier in Java weer geheel een s i nj o (kleurling)
geworden. Daar ik in Holland niet had willen studeeren,
kwam ik bijna even dom terug, als ik gegaan was. Mijn
vader was plotseling gestorven, en liet mij zijne vorstelijke
landgoederen na. Ik trouwde bier eene rijke n o n n a (kleurlingo), en heb mij langzamerhand tot een volmaakt. klimaatschietend oudgast ontwikkeld. Mijne kinderen zijn domme,
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corpulente nonna's, zoo als hare mama, mijn leven is
geheel Indisch gekleurd !"
Onder de postloods aangekomen, be yond men, dat de paarden reeds voor het rijtuig gespannen waren. De heer Bokkerman onderzocht aanstonds het gebroken rad, knikte daarop
tevreden tegen den loerah, en beval een zijner jongens een
geldtrommel uit den bak der c a 1 e c h e te geven. En terwiji
hij eene ruime gift aan de dorpers deed uitdeelen, sprak hij,
op het punt in 't rijtuig te stijgen :
„En nu, Outshoorn ! ik hoop, dat we even goede vriendschap zullen sluiten, als je vader eens met mij sloot. Je moet
zoodra mogelijk op mijn landhuis komen logeeren, drie uren
rijdens van hier — dan kunnen we de quaestie van de wegen
nog eens nader behandelen !"
„Maar ik ben nog zoo kort in functie, meneer Bokkerman !
Ik vrees, dat men mij to Poerwakarta ongaarne zal zien vertrekken !"
„Nonsens ! Ik ga den Assistent spreken, en zal hem onze
ontmoeting vertellen. Ik verwacht je binnen veertien dagen
op Tji-Koening, geene zwarigheden
s o e d a h 1"

TIENDE HOOFDSTUK.
Mevrouw Nuyts van Weely recipieert de beau-monde van Batavia,
en merkt tot hare verbazing de beide heeren van Spranckhuyzen onder hare gasten op.
Het rijtuig van mevrouw van Spranckhuyzen was voorgereden. Jonkheer Eduards pendop p o was holder verlicht, het
diner was juist geeindigd. Er zaten maar twee personen aan
tafel, de gastheer en zijn broer Hector. Beiden waren stilzwijgende bezig zich met de rookwolken hunner manilla's to
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omhullen. Jonkheer Eduard dronk zeer langzaam zijn glas uit.
Jonkheer Hector keek in stilte op zijn uurwerk.
„Koppig als de satan !" — zei de gastheer, alsof hij tot zich
zelven sprak.
„Ik had haar niet laten gaan 1" — antwoordde Hector.
„Waarom niet ?"
„'t Zal een slechten indruk bij de familie maken !"
„Nonsens 1 Lucy is in den grond der zaak nog altijd doodelijk van me. Ze is het eerst jaloersch geworden, Coen ik voor
een paar maanden bij Ruytenburg met de gouvernante danste.
Dadelijk onder 't naar huisrijden maakte ze me eene kleine
seen e, daarna heeft ze een paar dagen geboudeerd —, en
eindelijk een stelsel van spionneering aangenomen, dat me het
leven ondragelijk maakte. Bij Ruytenburg had ik geen oogenblik rust meer, ze stond altijd achter me, als ik een woord
met juffrouw van Hilbeeck sprak beroerd belachelijk ! Gisteren
dineerden we saam op Tanabang ik hield me goed, en was
in de beste termen met mevrouw van Spranckhuyzen. We
waren alien ontzaglijk vroolijk, behalve de gouvernante, die
lets dofs en lijdends in de oogen had, en zoo verstrooid in
't rond blikte, of ze ons gezelschap vergeten had. Mevrouw
Ruytenburg trekt partij voor Lucy en heeft het arme schepsel
reeds eene maand lang zooveel mogelijk gesard. Ik heb enorm
veel sympathie voor juffrouw van Hilbeeck, en ik weet, dat
men haar, om kleine beleefdheden, die ik haar toevallig bewees,
allerlei kwellingen heeft aangedaan. Na het diner zaten we
rustig in de voorgaanderij, er waren veel menschen — ik bleef
wat op en neer loopen. De gouvernante opende de piano, en
terwijl ze begon, vond ik gelegenheid, om haar beleefd aan
't oor to zeggen, dat ik haar gelsoleerd standpunt in den
kring der Ruytenburgs volkomen begreep — dat ze om hare
talenten en schoonheid de jaloezie der botte, leelijke Indische
dames gaande maakte, — dat ik me gelukkig achtte met haar
op hetzelfde Nederlandsche terrein to staan. Eerst luisterde
ze maar vluchtig, later glimlachte ze even, en ik zou zeker
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tot grootere vertrouwelijkheid zijn gekomen, als ik niet plots eling aan den arm ware gerukt door mijne beminnelijke Lucy,
die zeer bedaard zei dat Ruytenburg me noodig had als vierden man voor eene partij quadrille — God betere het !"
„Daar zie ik zoo'n groot ongeluk niet in !"
„Soit!! Maar we hebben er gisteravond eene allerhevigste
scene over gehad. Mevrouw van Spranckhuyzen hoeft me
eenige domme hatelijkheden in 't Maleisch gezegd, en ik heb
haar zoo goed mogelijk op hare plaats gezet !"
Jonkheer Eduard sprak die woorden luchtig en los, maar
wendde zijn gelaat van zijn broeder af, terwijl er uit zijne bijkans
gesloten oogen een leelijke, dreigende blik naar den vloer daalde.
Er volgde eene pons zwijgens. De dreunende knal van het
nachtschot deed de beide heeren nog eens snel op de respectieve
horloges zien, en als werktuiglijk opstaan. Jonkheer Eduard
wenkte zijn lijfjongen, en deze bracht hem weldra zijn zwarten
rok. Hector was in uniform, en zocht een paar witte zijden
handschoenen in de wijde zakken van zijn pantalon. Langzaam
begaven de gebroeders zich naar het rijtuig. Er was in hunne
houding lets zonderlings, beiden schenen, zoo zorgeloos en zoo
vroolijk mogelijk, zich gereed to maken tot het bijwonen van
een feest, en toch was het duidelijk to bemerken, dat er iets
geheimzinnigs in hun geest voorviel, 't welk ze allerzorgvuldigst
voor elkander poogden to verbergen.
Na eene korte pons rijdens ving Hector plotseling aan :
„Ik begrijp je niet recht, Eduard Je hebt met Lucy onaangenaamheden — maar daarom hoeft ze nog niet op stel en
sprong to verdwijnen naar Buitenzorg ! Liep de zaak zoo hoog ?"
„Ja !"
En jonkheer Eduard sloot de oogen, terwijl hij met eene onbeschrijflijk boosaardige uitdrukking in de stem zachtjes neuriede :
„Oh, bel ange ! Oh, ma Lucy !"

„Maar ik herken je niet meer ! Dat is zeer onvoorzichtig 1
Denk er om, je hangt van je schoonvader af, Eduard!"
IV.
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„Bah! Ik herhaal je, Lucy is altijd in mijne macht, omdat
ze au fond razend van me houdt — wat beduidt die jaloerschheid anders? Ik had haar tot nog toe ontzien, maar ze maakte
het gisteren al te grof !"
„Daarom juist hadt je haar moeten verbieden van huis
te gaan!"
„Hm ik heb het gedaan — maar het hielp niet. Eigenlijk
kan het me niet veel schelen. Ik zal geduldig wachten tot
mevrouw van Spranckhuyzen in de woning van haar heer en
echtgenoot zal believen terug te komen. Intusschen zal ik me
moeten wennen als mari-gar c on te leven !"
Jonkheer Eduard glimlachte weder met zijn zoetsten glimlach, en vervolgde eenigszins haastig:
„De deftige Nuyts van Weely zal wel eenigszins opzien,
dat de beide heeren Van Spranckhuyzen hem de eer hunner
tegenwoordigheid gunnen bij zijne maandelijksche receptie. In
't begin ben ik een paar keeren met hem in gezelschap
geweest, later nooit meer, schoon hij mij gevraagd had eens
bij hem aan huis te komen. Apr o p o s, je waart niet al to
wel met mevrouw van Weely aan boord, he ?"
„Niet zoo, of ik kan zeer wel door je gepresenteerd worden !"
„Je schijnt een buitengewoon genoegen in die receptie
to vinden!"
„En jij dan?"
De beide broeders zagen elkaar half uitvorschend, half spotziek lachend aan. Maar er was een groot onderscheid in beider
gelaatsuitdrukking. Jonkheer Hector behield iets verlegens, iets
onbepaald vreesachtigs, waarvan bij jonkheer Eduard geen
spoor to vinden was. Deze laatste plooide zijne lippen zoo
kalm en zoo genoeglijk, liet zijne ivoren tanden zoo behaaglijk
uitkomen, dat men er bij den eersten blik niet aan zou
gedacht hebben, of er op dat moment ook nog iets anders in
zijn gemoed mocht heerschen, dan eene stile tevredenheid. En
Loch gevoelde Hector een heimelijken afkeer van dien kalmen
lack, raadselachtiger dan de zwartste duisternis.
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Intusschen hadden Lucy's schimmels en had Lucy's c a I de h e den weg van Kramat naar de westzijde van het Koningsplein afgelegd, en draafde men het breede hek binnen, 't welk
den toegang tot de villa des heeren Nuyts van Weely ontsloot.
De onbekrompenste en schitterendste verlichting stroomde
reeds van verre uit de veranda over een deel van den zorgvuldig onderhouden tuin. Vele equipages rolden voor en achter
de gebroeders Van Spranckhuyzen naar 't zelfde doe; soms
was een b en di hen vooruitgesneld — den weg, met vuurrooden glans en stortregens van gloeiende sintels uit den
woest vlammenden o b o r overstroomen.d. Toen jonkheer Eduard
uit de c ale c h e stapte en, door Hector gevolgd, de trappen
van het marmeren terras opsteeg, 't welk naar de voorgaanderij voerde, gevoelde hij geene de minste verlegenheid. De
heer Nuyts van Weely ontving uit den aard zijner hooge
betrekking bijkans de heele beau-monde van Batavia, hij
zou er zich niet over kunnen verwonderen, dat Van Spranckhuyzen zich zijner herinnerde — dat zou to veel indruischen
tegen de gewone begrippen van Indische gastvrijheid.
Reeds golfde eene wolk van gasten naar binnen, en toen
jonkheer Eduard zich allersierlijkst voor den gastheer boog,
en zijn brooder Hector met het volmaakste aplomb aan hem
voorstelde, wist de hoer Nuyts van Weely zich nauw hunnen
naam to herinneren, schoon hij als hoffelijk gastheer goon
oogenblik aarzelde, beiden met zijne gewone statige beleefdheld welkom to heeton. Maar jonkheer Eduard gleed oogenblikkelijk met sierlijke wendingen door de menigte naar binnen, en duwde Hector vooruit, daar doze op zijne beurt hem
bij de gastvrouw zou bekend maken. Mevrouw Nuyts van.
Weely beyond zich op dit oogenblik in de ruime binnengaanderij to midden eener talrijke schaar van dames. Hector stelde
zijn brooder met genoegzame vaardigheid voor, om volkomen
to verbergen, dat hij zich in eene zekere verlegenheid beyond.
Mevrouw van Weely echter boog zich met moor voorkomendheid, dan hij had durven hopen, schoon ze zich geheel tot
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jonkheer Eduard wendde, en dozen niet zonder eenige nieuwsgierige belangstelling gadesloeg. Op het gelaat van dezen
laatsten was eene plotselinge nauw zichtbare trilling van aandoening, 't zij blijdschap, 't zij vrees, voorbijgegaan. Hij had
met eon enkelen blik de aanwezige dames overzien, en twee
er van onder verschillende gewaarwordingen herkend: Henriette en mevrouw Guirault Dubois..
„En nu, liefste ! kunnen we hier eons rustig praten. De
menschen zijn zeker alien gekomen I"
Mevrouw van Weely had Henriette finks met zich meegetroond naar haar b o u d o i r, nadat ze een half uur lang heel
aanzienlijk, elegant en jong Batavia met de ongedwongenste
voorkomendheid had verwelkomd.
„Je ziet bleek, mijn kind !" — vervolgde zij, Henriette een
zachten kus op het voorhoofd drukkend. — „Wait deert je !"
„Niets bijzonders, Hove mevrouw ! 1k ben wat vermoeid
van de werkzaamheden. De kleine Willem is zeer lastig, en
mevrouw Ruytenburg had van daag zulk eene booze luim !"
„Laat ons gaan zitten! Kom hier naast me, en vertel
me alles!"
„Maar 't zal u zoo vervelen !"
„Neen, want ge zult er kalmer, en tevredener door worden.
Moet uwe tweede moeder niet alles weten?"
Henriette drukte hare heusche vriendin de hand — hare
zenuwen moesten zeker wat ontsteld zijn, want ze pinkte,
terwijl zij zich neerzette, haastig een traan weg.
„Zooals u weet, heeft mevrouw Ruytenburg in den laatsten
tijd alles geprobeerd mij in elk opzicht. to krenken, zonder
dat ik wist, waarmee ik dit verdiende. Heden heb ik haar
begrepen. Gisteren was er groot diner, en zou ik, na afloop
daarvan, als gewooniijk, voor de gasten spelen. In mijne muziek bladerend, word ik aangesproken door den jonkheer
Eduard van Spranckhuyzen, die zich jegens mij altijd buitengewoon beleefd en met kiesche vriendelijkheid gedraagt, ge-
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lijk ik u laatst verhaalde. Ik was zeer ontstemd. Mijne kleine
Clara had dien morgen om mij nentwille eene bitter onrechtvaardige bestraffing geleden. Het kind heeft zich stork aan
mij gehecht, en wordt door hare moeder bij elke mogelijke
gelegenheid zoo bits mogelijk bekeven. Ik had haar zonder
erg beloofd, dat ze dien middag aan tafel bij het diner zou
verschijnen. Toen ze nu aan 't dejeuner to den uur hierom
bedelde, werd ze stug afgewezen. Maar 't kind bleef aanhouden, en beriep zich ongelukkig op mij. Oogenblikkelijk volgde
een heftige grauw, die de kleine in tranen deed uitbarsten,
waarop ze met een vloed van scheldwoorden van de tafel
word gezonden. U kan u voorstellen, in welk eene stemming
ik vervolgens het diner bijwoonde. Toen Van Spranckhuyzen
mij kwam aanspreken, was ik geheel onder den indruk dier
gebeurtenis. Hij zei eenige plichtplegingen over mijn spel, en
deed mij uiterst voorzichtig verstaan, dat hij mijne onaangename verhouding tegenover mevrouw Ruytenburg volkomen begreep — hij verklaarde zich ten sterkste tegen de echt Indische
beginselen dozer dame en verzekerde mij, dat de hoer Ruytenburg zelf er heimelijk een vijand van was . ."
„Vergeef me, Hove ! maar die jonkheer van Spranckhuyzen
fait tr op de z e le! Ik hob hem daar juist onder onze
gasten opgomerkt, schoon ik niet wist, dat Van Weely hem
ontving. Zijn uiterlijk bevalt me niet, hoewel ik niet zeggen
kan waarom !"
„Ik heb er hem nooit op aangezien. Maar ik durf gerust
beweren, dat hij zeer beschaafd en zeer wellevend is !"
„Dat kan zijn, maar nu herinner ik me nog zeer good, dat
Dubois en Ernestine, die hem schenen to kennen, zich laatst
niet over hem wilden uitlaten — een zeer slecht teeken,
melieve I"
„Maar ik zou u vertellen, wat er vandaag is geschied, en
daarom heb ik even moeten terugkomen op gisteren. Van
morgen nauwelijks zeven wren liep ik in den tuin met Clara.
Beiden waren we vroolijk en opgeruimd. We zouden het niet
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lang blijven. Hein zat in een schommelstoel bij de voorgaanderij
op en neer te wiegelen, en amuseerde zich achter mijn rug
den kleinen Willem, die naast Nenneh op de marmeren trappen speelde, met kiezelsteentjes te werpen. Eerst hoorde ik
luid gelach en dacht, dat ze vreedzaam speelden, plotseling
daarna klonk een gierend gegil. Nenneh vluchtte angstig weg
met het jongste kind, de logge Hein was door zijn handig
broertje met een steen tegen het voorhoofd getroffen, en nu
Wilde hij in dolle drift zich wreken. Ik hield hem gelukkig
tegen, en zoo gebeurde er niets ergers — maar aan 't ontbijt
bemerkte men de wonde
."
Mevrouw van Weely had Henriette tot nog toe met belangstelling en leedwezen gevolgd. Ze wendde even 't hoofd of —
de dansmuziek had stilgezwegen.
„We moeten naar binnen, kindlief !" — zei ze met een fijn
lachje — „Men geeft niet ongestraft maandelijks eene receptie.
Nu ben ik vOOr alles gastvrouw 1 Maar we kunnen stil voortbabbelen — daar je toch niet van dansen houdt I"
Met zacht geweld hief ze Henriette uit haar zetel, legde
haar arm om de slanke leest der jonkvrouw, en streefde
opgeruimd naar de binnengaanderij terug. Ze wist, dat Henriette een kloek en fier hart bezat, dat het niet passend zou
zijn, door betuigingen van medelijden of sympathie haar
onnoodig week te maken — en toch deed ze zich geweld, om
niet in eene hartelijke omhelzing haar de voile kracht harer
bewondering en liefde te verraden.
In de binnengaanderij en de p e n d o pp o was dat bont
gewoel van dansgrage jongelieden op te merken, 't welk in
de hoofdstad van Nederlandsch-Indic gedurende de eerste uren
eener druk bezochte receptie een zoo allermerkwaardigst tafereel pleegt aan te bieden. De gastvrouw mengde zich met
Henriette een oogenblik onder die menigte, sprak hier en
daar een vriendelijk woord, groette en glimlachte tegen dezen
of genen, en vond eindelijk eene sofa, waar ze zich beiden
onopgemerkt konden neervlijen.
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„En nu mag je rustig verder vertellen, melieve !" — fluisterde
ze Henriette zachtjes toe — „Men zal ons hier wel eene poos
ongestoord laten !"
Henriötte boog het schoone lokkenhoofd voorover, en greep
de hand harer nobele vriendin.
„Ik zou me schamen" — klonk het bijna schuchter uit den
mond der gouvernante — „u zoo lang over zulke onaangenaamheden to spreken, maar er is mij heden een soort van
licht opgegaan, waarover ik u moet raadplegen. Toen we aan
't ontbijt zaten, vroeg de heer Ruytenburg, hoe Hein die
wonde ontvangen had. Na mijne verklaring was hij reeds
geheel tevreden, maar mevrouw merkte koel en bits op, in
de derde persoon sprekend, dat juffrouw Hilbeeck wel beter
kon toezien — dat juffrouw Hilbeeck anders pint er genoeg
was .... Ik wilde iets antwoorden op die grofheid, toen plotsoling een rijtuig naast de pendoppo stilhield, en oogenblikkelijk daarna verscheen de jonge mevrouw van Spranckhuyzen geheel gekleed — en 't was pas acht uren !"
„Een alleropmerkelijkst verschijnsel. De zaak wordt ernstiger, dan ik dacht, mijn kind !"
„Mevrouw van Spranckhuyzen wierp mij een blik toe, waaruit zooveel haat en boosheid straalde, dat ik er hevig van
ontstelde. Ze riep iets in 't Maleisch tot mevrouw Ruytenburg, en beiden spoedden zich daarna plotselirig weg naar de
binnengaanderij. De heer Ruytenburg haalde de schouders
omhoog, stond ook op, en liet mij alleen !"
„En verder ?"
„Bijna niets belangrijks. Om tien uren reden de beide dames
saam weg. Mevrouw Ruytenburg kwam tegen twee uren alleen
terug. Omstreeks vier uren verscheen de heer Ruytenburg in
mijne kamer, mij met zijne gewone beleefdheid verhalend, dat
hij en zijne echtgenoote dien dag bij den heer Buys zouden
dineeren — zoodat ik geheel alleen thuis bleef. Het trof me
buitengewoon, dat hij op 't allervriendelijkst met mij sprak,
zich verontschuldigde over zijn diner, alsof mij hierin jets
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onbeleefds ware aangedaan, en eindelijk in alles zooveel belang
stelling en welwillendheid betoonde, alsof hij mij duidelijk
bewijzen wilde dat hij het gedrag van zijne vrouw en mevrouw
van Spranckhuyzen ten sterkste afkeurde !"
„'t Is duidelijk, melieve ! dat die beide dames zware grieven
tegen u meenen te hebben, en 't komt me voor dat je voor 't
vervolg alle hoffelijkheden van jonkheer Eduard van Spranckhuyzen ten sterkste moet ontwijken!"
Op dit zelfde oogenblik boog de man in quaestie met ongedwongene waardigheid voor de beide dames, en zeide eenige
van die onbeduidende volzinnen, waarmee een beleefd gesprek
op eene_ receptie voortreffelijk kan begonnen worden. 't Viel
mevrouw van Weely aanstonds in 't oog, dat hij met zijn
voorkomen en houding niet missen kon den indruk te maken,
of hij de type van den welbeschaafden g e n t l e m an ware.
Toch was er in zijn glimlach, als hij zijne fraaie tanden
tentoonstelde, iets dors en droogs, dat haar bevestigde in den
eersten, ongunstigen dunk van zijn voorkomen. Henriette
gevoelde geene kleine verlegenheid. Tot nog toe was jonkheer
Eduard in den kring, die zich gewoonlijk ten huize van Ruytenburg verzamelde, de eenige man van smaak en kennis, Wiens
gesprek haar eenige belangstelling inboezemde. Ze had zijn
lof, zoo heusch en ongedwongen aan haar talent op 't klavier
geschonken, aangenomen als de hulde van een kenner, te
welkomer nog door de botte onverschilligheid der overigen.
Geen oogenblik nog was er een flauw vermoeden bij haar
opgerezen, dat er in des jonkheers hoffelijkheden iets onedels
school. Ze had er nimmer op gelet, hoe hij met zijne echtgenoote omging — zelfs was het bij haar maar tot een duister
bewustzijn gekomen, dat dit huwelijk om financieele oorzaken
gesloten was.
Uit de voile reinheid van haar jonkvrouwelijk gemoed had
ze in hem slechts den welopgevoeden Hollander van edele
geboorte, den echt fatsoenlijken man gezien, en 't was jonkheer Eduard uitmuntend gelukt, dien indruk bij haar levendig
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te houden. Het licht, 't welk zij uit de vijandige houding van
mevrouw van Spranckhuyzen dien morgen meende ontvangen
te hebben, bestond in 't vermoeden, dat deze dame met
mevrouw Ruytenburg in volkomen Indischen geest zich tegen
alles aankantte, wat eene Europeesche of Nederlandsche tint
vertoonde, en dat zij 't haar dus uiterst kwalijk moest genomen hebben, nu zij door hare muzikale vaardigheid de
beleefde aandacht van den jonkheer getrokken had. Voor 't
overige had ze deze omstandigheid slechts van weinig beteekenis geacht. Nog geen drie maanden was ze in Batavia, en al
haar streven was tot heden toe op eene getrouwe plichtsvervulling gericht geweest — al hare voldoening waren de brieyen barer moeder, Wier leven ze reeds aanving minder ondragelijk en hard te maken — al hare hoop was de liefde van
Outshoorn, welken ze met den onuitputtelijken rijkdom eener
eerste teedere genegenheid aanhing.
Jonkheer Eduard van Spranckhuyzen was eigenlijk gekomen
om mejuffrouw van Hilbeeck zeer beleefd ten dans te vragen.
Mevrouw van Weely zag Henriêtte daarbij even met een
kleinen wenk aan.
„Ik zal van avond niet dansen !" — haastte Henriêtte zich
oogenblikkelijk te antwoorden.
„Tegen een p a r t i p r i s is moeilijk iets in te brengen !" -hernam de jonkheer opgewekt en vroolijk „Ik had me
gevleid, dat er van avond voor mij een dans zou weggelegd
zijn, omdat ik gisteren niet in staat was onze redeneering
voort te zetten door de dringende oproeping van Ruytenburg
naar de speeltafel !"
„Is mevrouw van Spranckhuyzen niet aanwezig ?" — vroeg
Henriötte gevat.
„Lucy is van morgen naar Buitenzorg vertrokken, om de
oudelui eens op te zoeken. Mijne bezigheden aan de secretarie
laten niet toe, dat ik meegal"
Zoo er iemand daar tegenwoordig geweest ware, die getuige
hadde kunnen zijn van het tooneel, 't welk den vorigen nacht
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tusschen beide echtgenooten, na hunne tehuiskomst van Ruytenburgs diner, was voorgevallen — hij zoude jonkheer Eduard
om zijne ongehoorde virtuositeit in 't veinzen, om den kalmen
glimlach, die zijn mond zoo sierlijk plooide, met de meest
onbegrensde verbazing hebben aangestaard. Henriette, die niets
kon vermoeden, antwoordde argeloos :
„Van morgen om acht uren is mevrouw nog op Tanabang
geweest, en tegen tien uren is mevrouw Ruytenburg met
haar weggereden !"
„Ja, dat was zoo afgesproken ! Onze gastvrouw van gisteren zou Lucy een eind vergezellen — 't is zoo'n lange rit !"
Dit alles was wederom met onverbeterlijk aplomb uitgesproken, de woorden „onze gastvrouw van gisteren" waren
met zekere comische intentie onderschrapt. Mevrouw van
Weely, die zich wat teruggetrokken had, en schijnbaar naar
het dansgewoel in de p e n d o p p o staarde, wist zich volstrekt
geene rekenschap te geven van hare gewaarwordingen. Oppervlakkig beschouwd was er weinig in des jonkheers voorstelling, dat hare verdenking kon opwekken, en Loch had ze met
den onbedrieglijken tact, die eene lange ervaring van het
Indische• leven alleen kan schenken, instinctmatig gevoeld, dat
het verhaal van den sierlijken spreker valsch was..
Maar op dit oogenblik werd hare aandacht plotseling in
beslag genomen door den gastheer zelf, die haar een laat
aangekomen gast voorstelde, zoodat ze gedwongen was op
te staan en eenige beleefde woorden te spreken. Van Spranckhuyzen naderde nu Henriate met zooveel vrijmoedigheid, dat
deze geene enkele beweging van schuchterheid of verlegenheid
kon maken, daar reeds zijne stem haar fluisterend in 't oor
klonk :
„'t Spijt me wezenlijk, dat u zoo vast besloten heeft niet
te dansen, juffrouw van Hilbeeck ! U weet, dat ik zelf weinig
meedoe. Maar u begrijpt, dat de conversatie der edelgeboren
liplapsche dameswereld weinig charm e s voor mij heeft. De
Nederlanders van geboorte moesten zich hier meer aaneen-
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sluiten. Zoo spraken we nog gister van mevrouw Ruytenburg. Ik begrijp niet, hoe u beiden met elkaar nog zoo wel
kunt zijn. 't Is, of onze Indische dames het afgesproken hebben, om tegen elke Nederlandsche, vooral wanneer ze eene
gouvernante is, een hardnekkigen oorlog to voeren !"
„Mevrouw Ruytenburg is in zeker opzicht mijne meesteres!" —
hernam Henriette luider en met stille fierheid. — „Ik behoor
mij in mijn lot to schikken !"
„Ik bewonder u, juffrouw van Hilbeeck
."
Doch eensklaps hield jonkheer Eduard in het midden zijner
rede op. Hij had zich zoo ongedwongen en elegant mogelijk
naast Henriette op de sofa neergezet, en niet bemerkt, dat
eene mooie vrouw met goudblonde hairen en wit balgewaad
haastig naar hem toeliep. Eerst, toen daze laatste met welluidende stem zeide : „Mag ik u even in de rede vallen,
meneer van Spranckhuyzen !" zag hij op, en mocht, ondanks
al zijne tegenwoordigheid van geest, eene plotselinge beweging
van angst niet onderdrukken. 't Was mevrouw Dubois — Ernestine van Weeveren Benscoop, die Henrietta met zacht geweld
van hare zitplaats trok en haar haastig naar de voorgaanderij
voerde.

ELFDE HOOFDSTUK.
Waarin mejuffrouw Marie Dunsinger haar hoofd gedurig op en neer
beweegt, en jonkheer Eduard van Spranckhuyzen eenige
onaangename mededeelingen verneemt.
Het kleine vertrekje, ter zijde van de binnengaanderij, waarin
de heer Nuyts van Weely met smaak en onbekrompenheid
alle mogelijke ververschingen voor zijne talrijke gasten van
dien avond had doen klaar maken, wemelde voortdurend van
bezoekers. In eene groep van deftige heeren had juist de heer

252

OOST-INDISCHE DAMES EN HEEREN.

Dunsinger een uiterst gewichtig verhaal meegedeeld aan een
zwaarlijvig kolonel der infanterie met een dikken sneeuwwitten
knevel, aan onzen ouden vriend, den heer Andermans, wiens
kleine oogen met bijzondere levendigheid fonkelden, en aan
den ouden heer Deeselaar, een klein schraal heertje met purperrood gelaat. De groote Dunsinger eindigde juist zijne vertelling, terwijl hij den cederhouten index zijner rechterhand
ophief, en bijna met de vermiljoenkleurige vlak op zijn neus
in aanraking bracht. Fluisterend sprak hij thans :
„Ik heb de geschiedenis pas van mevrouw Ruytenburg zelve
gehoord, met wie ik van middag bij Buys dineerde, maar ik
reken toch op de discretie van de heeren, omdat er verschillende personen door gecompromitteerd worden. Ik zou het
niet op die gouvernante hebben."
„Die jonker is een gemeene schoft !" viel de basstem van
den kolonel in.
„Ruytenburg had vroeger veel met hem op !" — klonk het
zachte, bijna heesche geluid van den heer Deeselaar.
„We kennen de zaak nog maar van Oëne zijde !" — merkte
Andermans juridisch op. — „Ik zou wel Bens willen weten,
hoe hij zelf verslag van de zaak .zou geven, en of er getuigen
bij geweest zijn !"
„St 1" — waarschuwde Dunsinger plotseling, en de groep
liep met zekere haast uiteen naar de lange tafel met hare
talrijke bataljons van wijn-, bier- en champagne-glazen, terwijl
ze bijna gelijktijdig om de eene of .andere verversching riepen.
Juist op hetzelfde oogenblik was jonkheer Eduard van Spranckhuyzen de buffet-kamer binnengetreden met den allervriendelijksten lach, welken ooit een welbeschaafd gentleman om
zijne lippen kon vertoonen. Hij plaatste zich bij de tafel in
't volle licht, en vroeg met nonchalante voornaamheid een
glas rijnwijn. Toen hij den heer Dunsinger gewaarwerd, trad
hij aanstonds naar hem heen, maar deze wendde zich toevallig
om, en keerde hem den rug toe. Jonkheer Eduard scheen op
deze kleinigheid geen acht to geven, ten minste zijn glimlach
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bleef even zonnig, en zijne tanden dreigden even onversaagd.
„K as si a ng gor m era !" („ Schenk een glas rooden wijn
in !") — klonk nu eene bekende stem in zijne nabijheid.
„Ha, mijn dappere Reeve ! Voortdurend onder de wapenen,
om de 616gante jonge-dames-wereld in vertwijfeling te brengen.
Ik heb een nieuwen titel voor je uitgedacht, m o n cher!
Atilla, le flOau des femmes!"
Jonkheer Eduard was inderdaad toch zeer geestig, dacht
Reeve, en beiden barstten in een gesmoord lachen uit. Gelukkig, dat ze niet omzagen, want de corpulente kolonel met
den dikken, witten knevel wierp een woedenden blik naar den
grappigen jonkheer.
„Uw broer streeft me aardig op zij" — fluisterde Reeve. —
„Hij is onafscheidelijk van Caroline Deeselaar, een heel lief
gezichtje, maar zoo dom als een Hollandsche eend en geen
cent fortuin !"
„Ik heb hem genoeg gewaarschuwd. Maar hij luistert niet,
en zwijgt. Ik vrees voor het ergste !"
„Kinderachtig verliefd, he ? 'n Dwaze ziekte !"
Jonkheer Eduard lachte snel, maar trok eene enkele seconde
zijn mond krampachtig saam. Schielijk vroeg hij om meer
wijn aan de ijverig heen en weer spoedende jongens, en toen
de dansmuziek luid dreunend inviel, en Reeve met een vluchtigen groet wegsnelde, toefde hij nog zeer lang in de buffetkamer.
In de p e n d o p p o echter was alles vol dansgedruisch en
lichtvonkeling. Schitterende kleuren, blijde stemmen, vriendelijk lachende danseressen en sierlijk buigende cavaliers hadden de ruimte der achtergaanderij ingenomen. Ter zijde stonden eenige heeren, die nog geene partij hadden kunnen of
willen maken, de figuren der quadrille met opmerkzaamheid
volgend, en met de rustigste kalmte zwijgend. De oude hoer
Deeselaar stond- in die groep. Hij staarde met bijzondere voldoening naar zijne knappe dochters, die er zoo allerbekoorlijkst in hare witte balkleedjes met lichtroode rozen uitzagen,
en dacht er over na, dat hij haar eigenlijk niet bijster veel
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ten huwelijk zou kunnen geven, want er waren er nog vier
thuis en twee zonen in 't moederland aan de academie, die
schromelijk veel geld noodig hadden. Die luitenant, welke
met Caroline danste, had een goed voorkomen — wat was hij
oplettend, en met welk eene stills bewondering beschouwde
hij haar als ze saam niet keuvelden. Dat kon zeker geen kwaad
mensch wezen, want hij hield zich zoo eerbiedig aan hare
zijde, raakte nauw haar vinger, als ze saam dansten, aan, en
zag haar zoo bevreesd en zoo opgetogen tevens aan, dat het
ieder duidelijk word, hoe hij onder de slavernij van Carolines
mooie oogen bukte.
In dezelfde quadrille stond ook mejuffrouw Marie Dunsinger
naast Schotzer, die met een zakdoek zijn parelend voorhoofd
restaureerde, en geen woord sprak, Marie was zeer uit haar
humeur, en Het het magere hoofdje links afhangen. In de
eerste plaats ergerde zij zich over de pretentien der dames
Deeselaar, en in de tweede plaats vond ze haar cavalier buitengewoon lomp. Hij had haar onder het dansen tweemaal
op den voet getrapt -- en een enkele blik kon volstaan, om
de zekerheid to erlangen, dat de heer Schotzer op een buitengewoon grooten voet ging. Ook had zij een afkeer van heeren
met groote handen, en de arme Schotzer was in dit opzicht
onovertrefbaar. Ze had hem maar een dans gegeven, omdat
hij een uniform droeg, en in alle fatsoenlijke gezelschappen
kw-am — doch nu was 't uit, dat had ze vast besloten. Juist
maakte de slotgalop een einde aan den dans, en legde ze
haar mager handje met een buitengewoon viezen trek om de
spijtig saamgeperste lippen op den breeden arm van haar
niets kwaads vermoedenden cavalier. Men lisp eene wijle de
andere paren na. Juist kreeg ze den vergenoegd glimlachenden heer Deeselaar in 't oog, die met zijne dochters, terwiji
ze hem voorbijwandelden, een vroolijken groat gewisseld had.
Plotseling trad ze op hem toe, greep zijn arm, en Het Schotzer
staan met eene beweging van haar topzwaar hoofdje, alsof
ze zeggen wilde : „Je kunt wel heengaan !"
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„Och, meneer Deeselaar," — fluisterde zij — „verlos me even
van dien akeligen man, hij heeft mijn voet half verbrijzeld !"
De heer Deeselaar hechtte zeer aan vormen, etiquette en
plechtigheid — hij was bijna twintig jaren ambtenaar in 't hartje
van Kedoe geweest — hij beijverde zich daarom aanstonds om
de verontwaardigde schoone een eind weegs uit het gedrang
to voeren. En langzaam met haar waaier op en neer wuivende, het hoofd fier omhoog werpend, . als wilde ze de witte
rozen en de naamlooze blauwe bloemen van haar . kapsel tegen
het hooge dak der pe n d o p p o slingeren, ving ze aan de
enorme lompheid van dien ruwen kerel in 't breede to beschrijven. Deeselaar be-vvaarde eene deftige uitdrukking op zijn
donkerrood gelaat, en zette den loop zijner gedachten voort,
zonder veal op haar to letten. En plotseling hare vertelling
afbrekend, vroeg hij haastig :
„Wie is Loch die heer, welke zoo even met Caroline danste?"
„Een officier der artillerie ! Jonkheer Hector van Spranckhuyzen."
„Wat — een broer van dien . . . ." — maar de heer. Deeselaar
zweeg plotseling, en keek voorzichtig om zich heen.
„Juist !" — antwoordde mejuffrouw Dunsinger, terwijl ze
haar schichtig gazellenhalsje nog hooger ophief — een
broer van dien anderen jonkheer van Spranckhuyzen, die met
eene juffrouw Bokkerman uit Buitenzorg getrouwd is. 1k voor
mij geloof, dat de arme vrouw er nu genoeg berouw over
heeft. De officier schijnt me ook al zeer verdacht — maar de
andere is duizendmaal erger. Daze verwaarloost zijne vrouw,
en maakt het hof aan de gouvernante van Ruytenburg,
eene door en door geslepen jonge dame met ongelooflijke
pretentiênI"
„Zoo !"
„Een schepsel, dat in ieder van hare bewegingen de lafste
coquetterie verraadt — dat naar een rijken man hengelt, en het
niet beneden zich acht den echtgenoot saner andere als aan_
bidder toe to lachen — 'n horreur, meneer Deeselaar !"
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Een purperrood bedekte plotseling de magere wangen van
mejuffrouw Dunsinger. Terwiji ze doze woorden met de
scherpste tonen harer fluitende stem uitsprak, was Henriette
aan den arm van mevrouw Dubois langzaam de binnengaanderij door komen wandelen, en hadden ze elkaar juist ontmoet,
Coen de beschermster der tweede-luitenants, de beminlijke
dochter van den grooten Dunsinger, op het heftigst van hare
peroratie was. Maar de beide dames waren to zeer in haar
eigen onderhoud verdiept, om op iemand anders to letten, en
Deeselaar voerde zijne dame, die een oogenblik gezwegen had,
haastig door de binnengaanderij, en wachtte vol belangstelling
wat hij nog meer zoude hooren. Marie Dunsinger herstelde
zich terstond, het geknakte hoofdje word opgericht, ze had
jonkheer Eduard gezien, die schijnbaar zeer verstrooid de beide
dames op verren afstand volgde.
„Hm !" — ving Deeselaar aan — „uw vader heeft me daar
juist eene curieuse geschiedenis van dien jonkheer van Spranckhuyzen verhaald, juffrouw Dunsinger !"
„Zoo, die heeft hij zeker op het diner bij Buys gehoord ! — Ik hob hem nog niet gesproken ! Aj o (welaan)
laat ons hier wat gaan rusten, en vertel me eons gauw wat
u weet !"
Men was juist bij de sofa aangekomen, waar voor een uur
de gastvrouw naast Henriette zat. Reeds :waren de meeste
bedaagde dames naar de pendoppo vertrokken, om, bij
elkaar gezeten, to zwijgen, to glimlachen en mar de jongelui
to zien. De heeren zaten bij de voorgaanderij en aangrenzende
kleine vertrokken in 't spel verdiept, de binnengaanderij was
nagenoeg verlaten, men vond er uitmuntend gelegenheid tot
een vertrouwelijk gesprek. De hoer Deeselaar had goon trek
van zijn purper gelaat bewogen, zich rustig op de sofa neergezet, een oogenblik nagedacht over de noodzakelijkheid, om
iets meer van den luitenant to vernemen, die zoo merkbaar
onder de vurige aanbidders zijner Hove oudste dochter to
voorschijn trad, en begrepen dat hij nu daartoe uitmuntend
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in de gelegenheid was. Daar Marie Dunsinger hem echter uitvorschend en nieuwsgierig aanzag, begreep hij iets te moeten zeggen.
„'t Schijnt wel" — hief hij aan met zijne nauw hoorbare,
heesche stem -- „dat het huwelijk van meneer van Spranckhuyzen niet bijzonder gelukkig is. Mevrouw is van morgen
woedend van huis gegaan, heeft den dag bij de familie Buys
doorgebracht, en blijft daar tot morgen, om dan zoo spoedig
mogelijk naar haar wader in Buitenzorg te vertrekken !"
„En waarom dat alles ?"
Marie Dunsinger brandde van nieuwsgierigheid. Zij gevoelde,
dat ze op het spoor van eene allermerkwaardigste geschiedenis was, zij vouwde haar waaier te zaam, en trok uit
plezier er het Witte zijden kwastje van stuk. Want de heer
Deeselaar had gezegd :
„Alle bijzonderheden weet ik nog niet, maar er moet gisteren
een diner bij Ruytenburg hebben plaats gehad, en daar moet
de jonkheer zekere beleefdheden voor de gouvernante hebben
getoond, die zijne vrouw geweldig tegen de Borst stieten. Later
schijnt er bij hunne thuiskomst eene geweldige scene te zijn
uitgebarsten. Dit alleen kan ik u voor zeker zeggen, dat de
jonge mevrouw van Spranckhuyzen eene wond aan het achterhoofd heeft, en dat hare armen op verschillende plaatsen gekneusd zijn 1"
„K asia n, die arme Lucy ! En wil u wel gelooven, meneer
Deeselaar ! dat ik dien ellendeling bier voor eenige oogenblikken
heb zien wandelen !"
„Juist, ik heb hem ook gezien. Handig, he ! om de menschen
te doen denken, dat er niets gebeurd is ! Maar wat ik u vragen
Wilde, die broer, welke daar zoo even met Caroline danste, is
zeker ook een gevaarlijk mensch ?"
„Ik ken hem niet. Maar 't is alles van denzelfden hoogadellijken stam — en jonkheer Hector onderscheidt zich bijzonder
door aan alle jonge dames, die naar 't zeggen der menschen
fortuin zouden kunnen hebben, het hof te maken. Eerst was
het Christine Henkens, Coen uwe oudste dochter. . . ."
IV.

17
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„So e d a h !" — riep de oude heer Deeselaar uit, voor 't eerst
zijn s a n g-froid verliezend — „Mijne lieve Caroline is er veel
te goed voor !"
„Ik geloof niet, dat eenig fatsoenlijk meisje ooit naar de
belachelijke taal van zulk een jonker snag luisteren 1"
Arme Hector ! hij had nooit eenige aandacht geschonken
aan de verontwaardigde spreekster, haar giraffenhalsje had
zich nooit in eenigen dans over zijne vergulde four a g e r e s
gebogen1
Juist, toen mejuffrou-w Dunsinger deze laatste woorden had
uitgesproken, word ze tot hare verrassing gewaar, dat haar
getrouwe cavalier, Luitenant Reeve, op haar toesnelde, om haar
ten dans te voeren, — ginds uit de pendoppo lokte de levendige melodie eener polka-mazurka. Nadat zij beiden verdwenen
waren, stond ook de heer Deeselaar langzaam op, en ter-wijl
hij zich in de richting der buffetkamer verwijderde, mompelde
hij voor zich zelven, klankloos en schor :
„Caroline waarschuwen — verbieden — ze is veel te brani!
(ze waagt te veel !")
Terwijl de villa Nuyts van Weely in stroomen lichts baadde,
heerschte daar buiten over tuin en erf de zwartste duisternis.
Langs de p endo pp o had zich eene dicht opeengehoopte
menigte Maleiers, meest vrouwen en kinderen verzameld. Ze
gluurden met botte nieuwsgierigheid naar binnen — alsof ze
voor het eerst een Europeesch bal zagen. 't Was een bout
tafereel, die talrijke, geelbruine gezichten op elkander gepakt —
die veelkleurige baadjes, meest lichtrood of donkerblauw, met
een enkelen breeden stroom lichts overgoten en dan in den
raadselachtigen nacht zich verliezende. Op eens ontstond
zekere beweging under hen. Men zag om en scheen plaats
to maken voor iemand, die vooruit wilde komen. Maar er verscheen niemand, en de persoon, die aanleiding was dezer opschudding, trok zich plotseling terug.
Die persoon was een t o e w an w o 11 a n d a (Hollandsch
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heer) — dat had men onder die groep van vrouwen en kinderen
wel bemerkt. Melatti, ds lijfmeid van Caroline Deeselaar, die
daar toevallig aanwezig was, herkende hem. Zij had hem op
eenige bals bij Ruytenburg gezien — zij kende zijn naam, maar
sprak hem zoo zonderling nit, dat het ons weinig zou baton,
zoo we dien uit haar mond konden vernemen. De bedoelde
persoon is intusschen verre weggesneld — den donkeren tuin
in, en waar het dicht geboomte hem schuilplaats aanbiedt,
om ongemerkt naar de p e n d o p p o te staren. Hij sluipt haastig en voorzichtig het huis rond, en wandelt zonder schroom
in de paden van den onderhouden tuin — waar volledige duisternis hem voor elke ontdekking beveiligt. Hij is in balkostuum, blootshoofds, hij draagt den gib u shoed onder den arm
met eene zorg, of hij nog te midden der gasten was — maar
zijne trekken zijn verwrongen, zijne oogen, wijd geopend,
fonkelen van toorn en gramschap. Op eens staat hij stil —
stampt heftig met zijn voet ter aarde, en fluistert gesmoord
een paar gemeene vloeken.
De hoogedelgeboren jonkheer Eduard van Spranckhuyzen
was zeker niet in het beste humeur der wereld. Voor het
eerst, sinds lange jaren, had hij die meesterlijke beheersching
zijner gewaarwordingen verloren, welke hem bijna nooit Terliet — voor 't eerst had hij gemerkt, dat hij zijne rol began
te vergeten, en dat hij zeer slecht speelde. 't Was niet, omdat
Dunsinger hem den rug had toegekeerd of omdat Deeselaar
hem langzaam en uitvorschend had aangezien, zonder zijn
groet te beantwoorden — niet, omdat hij duidelijk bemerkte,
hoe Lucy den dag niet te vergeefs had doorgebracht, en hoe
het gerucht van hun laatsten twist in alle bijzonderheden
bekend word — om zoo kleine reden zou jonkheer Eduard
zijne rol niet vergeten. Er was gewichtiger oorzaak.
Hij had zich zelven op eene onvergeeflijke dwaasheid betrapt.
Hij hoorde eene stem in zijn gemoed spreken, die hem in
zijn eigen oogen tot een armzaligen gek vernederde — hij was
woedend, omdat hij die stem het stilzwijgen niet konde
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opleggen, omdat zij boven elke andere gewaar wording, berekening, overlegging zegevierde en hem pijnigde met tergende
rusteloosheid, nu hij zeker wist, dat elke kans op voldoening
dier begeerte voor altijd was verloren gegaan.
Jonkheer Eduard was verliefd!
Maar niet in den gewonen, algemeenen zin des woords. Tot
nog toe had hij gespot met elke zachte, teedere aandoening
des harten — had hij het onmogelijk geacht, dat ooit zulk
eene aandoening in zijn gemoed zou kunnen post vatten —
had hij medelijdend gelachen met zijn broeder, welke zich
door een paar heldere, blauwe oogen van zijn eens met practisch overleg bepaalden weg had doen wegsleuren. Doch op
dit oogenblik herinnerde hij zich nauw, dat hij ooit zulke
denkbeelden gekoesterd had — hij wist maar eene enkele zaak —
dat een geweldige, alles overmeesterende hartstocht hem geheel
beheerschte, dat hij lang geworsteld had tegen den invloed
van dien hartstocht — dat hij eindelijk bezweken was, en dat
er voor hem, naar menschelijke berekening, niet de flauwste
hoop bestond, ooit van dat onuitroeibaar gevoel, tot Wien ook,
to spreken!
Jonkheer Eduard had van den beginne eene buitengemeene
belangstelling voor Ruytenburgs gouvernante aan den dag
gelegd, maar nooit had hij vermoed, dat zulk eene toevallige
gril hem zoo ernstig zou aangrijpen. Waarom ook moest Lucy
zoo belachelijk jaloersch zijn, waarom was zij zoo beteekenloos, zoo bot, zoo jammerlijk middelmatig — waarom was Henriette zoo vol talent, zoo betooverend, zoo heerlijk mooi?
Tegen zijne welberekende voorzichtigheid in, trots al zijn overleg, spijt zijne uitmuntende handigheid in 't huichelen kon
hij ditmaal de geheimste gedachte zijns harten niet verbergen,
was het hem mislukt met zijne gewone bedrevenheid voor
conversatie een gesprek met haar aan to knoopen — was er
eene wrekende gestalte tusschenbeide getreden, en had hij het
moeten aanschouwen, dat mevrouw Dubois de bedreiging vervulde, welke zij hem eens als Ernestine van Weeveren zoo
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hoonend had toegeworpen. En nogmaals stampte zijn voet in
ziedende drift, ter aarde, en nogmaals siste eene vreeselijke
vervloeking tegen zich zelven over de antlers zoo kalm glimlachende lippen.
Intusschen had hij den tuin in alle richtingen doorkruist,
en was hij het fraaie bloemenpark ingetreden, dat zich rechts
van de villa onder de vensters van mevrouw van Weely's
boudoir uitstrekte. Hier stond. hij een oogenblik stil. Het
dansgewoel en de muziek klonken hem tergend in de ooren.
De heldere hemel, met tallooze starren bezaaid, die als groote
diamanten flikkerden aan het raadselachtige zwartblauwe zwerk,
het kluchtig-vroolijk concert der krekels, heel de beweging en
het leven der bezielde natuur, scheen hem een spotlied to
juichen over zijne nederlaag. Het knarsend geraas eener p e rsienn e, die opengeworpen werd, deed hem plotseling in de
schaduw van den muur terugdeinzen. Een der vensters van
het boudoir der gastvrouw was wijd geopend en midden in
den golvenden lichtstroom, die naar buiten viel, vertoonden
zich drie dames.
„Welk een heerlijk koele nacht !" — klonk de zachte stem
van Henriette — „Wat is de starrenhemel hier verrukkelijk.
Als ik een oogenblik naar boven staar, dan ben ik zoo rustig
to moede — dan is het of alle verdriet en zorg uit mijn hart
is weggenomen."
melieve !" — viel de gast„Waarover zou je bedroefd
vrouw in — „Je hebt in alles je plicht gedaan I"
„Dat heb ik gepoogd, 't is waar, en ik zal blijven volhouden, schoon het mij sours zwaar valt. Maar ik denk alleen
aan huffs, aan mijne arme lijdende moeder — en als u beiden
dan sours naar mij hooren wilt, als u mij dan zoo vriendelijk
bemoedigt en troost, dan valt er een zonnestraal op mijn
doornig pad, dan ben ik plotseling weder de oude, en gevoel
ik mij krachtig en gelukkig !"
„Die dagen heb ik ook gekend !" sprak mevrouw Dubois
luid en helder — „Ik bukte elken dag onder ondragelijke
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slavernij, maar de bewustheid, dat ik mijn plicht deed, en
geen voet breed mocht afwijken van den mij voorgeschreven
weg, heeft mij doen volhouden !"
„En je waart bedrogon" — vial Henriette levendig in —
„ door een listigen fortuinzoeker, terwijl ik weet, dat er een
nobel hart voor mij klopt, en dat ik met de heiligste en
zuiverste vereering word bemind !"
Op dit oogenblik hoorden de dames een zonderling gerucht,
alsof ieinand fluisterend in hare nabijheid had gesproken, en
zagen zij eene zwarte gedaante, die zich ijlings wegspoedde,
en de fraaiste bloemen uit mevrouw van Weely's tuin meedoogenloos vertrapte.

TWAALFDE HOOFDSTUK.
De heer Augustus Bokkerman levert een voldingend bewijs, dat
de Javaan niet onderdrukt wordt, en wil zijn vriend
Outshoorn in hoog ernstige ongelegenheid
met raad en daad bijstaan.
„Lie je die koffiestruiken daar wel, achter den p a g g a r
en ginds dat plantsoen van arengpalmen — alles van den
man zelf 1"
„Ik wist niet, dat er zooveel energie in een Soendahnees stale !"
„Energie hm ! 't Woord klinkt wat bar hier in de bergstreken van West-Java, maar Raksa heeft in elk geval overleg
en winzucht genoeg, om zich boven alle bewoners van dit
district door vlijt tot rijkdom to verheffen !"
De sprekers hadden onder 't wisselen dier woorden hunne
paarden langzaam over een klein bruggetje van bamboe doen
stappen. Ze reden nu eene schaduwrijke laan binnen, hoofd-
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zakelijk door klapperboomen en arengpalmen gevormd. Aan
hunne linkerzijde verhief zich de paggar, waarachter zich
een kleine koffietuin uitstrekte. W -eldra schemerde een dak
van at a p door het groen — men had het doel der reis
bereikt.
„We zijn er, Outshoorn ! Afgestapt !"
Outshoorn, die sinds acht dagen to Tji-Koening de guile
gastvrijheid van den heer Bokkerman genoot, gehoorzaamde
met blijdschap aan dit bevel, 't welk door den ronden vroolijken man zelven met zooveel geheimzinnige schalkheid
gegeven werd, dat we hem aanvankelijk bijna niet herkend
hadden. Terwijl hij de doordringende zwarte oogen wijd opent,
na ze met zekere raadselachtige bedoeling even gesloten to
hebben, komt aanstonds de deftige Landheer weer to voorschijn — wijl hij zijne talrijke volgelingen bevelen geeft, en
Outshoorn meetroont door de deur van den p a g g a r. Ze
treden saam een vrij ruim grasperk op, dat zich voor een
Soendahneesche woning van bamboe uitstrekt, en worden
oogenblikkelijk met diepe buigingen ontvangen door een klei nen, hoog bejaarden Soendahnees, wiens gelaat de diepste
onderdanigheid to kennen geeft, voor zoover uit de zonderlinge menigte van rimpels op dat gelaat eenige uitdrukking
zichtbaar wordt.
„T a b e, Raksa! Hoe gaat het ? 1k breng u hier den
t o e w a n controleur uit Poerwakarta, die eens komt zien, hoe
de orang kampong (dorper) het op mijne landen heeft
Wij willen uwe rijstschuren en uwe plantages eens bekijken !"
De heer Bokkerman sprak deze woorden met welwillende
statigheid in 't Maleisch, terwijl de oude Raksa zich aan zijne
voeten in 't gras nederhurkte. Reeds menigen morgen had de
eerste onder niet geringe zelfvoldoening en billijken trots zijn
jongen gast naar de belangrijkste plekken zijner vorstelijke
landgoederen gebracht. Outshoorn had van den aanvang of
zijne opgetogenheid over het heerlijke berglandschap luide en
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vurig uitgesproken, maar toen hij nader bekend werd met des
heeren Bokkermans inderdaad voortreffelijke wijze van beheer,
toen hij zijne gestadige zorg ontdekte, om het lot zijner
onderhoorigen op billijke wijze te verbeteren — toen hij, in
een woord, ontdekte, dat het den machtigen Landheer waarlijk was met zijne gunstige gezindheid voor den Javaan,
toen had gelijkheid van denkwijze al aanstonds een groot deel
van de kloof weggenomen, die, trots Bokkermans guile vriendschap, door verschil van natuur, stand en leeftijd noodzakelijk
tusschen hen beiden moest blijven gapen.
Dien morgen hadden ze zich op weg begeven, om in een
afgelegen kamp on g van het zuidelijkste bergdistrict een
celebriteit to gaan bewonderen in den vorm van een ouden
Soendahnees, die door eigen vlijt en nijverheid zich tot den
rang van welgegoed landbouwer had verheven. Outshoorn, die
veel van hem op het landgoed Tji-Koening had hooren spreken, en die heimelijk aarzelde, om de voorstelling van den
heer Bokkerman zonder eenige wijziging aan te. nemen, was
door dezen ten dringendste uitgenoodigd, om zich in persoon
omtrent den stand der zaken to vergewissen.
Intusschen had de Landheer een teeken aan den gerimpelden , ouden man gegeven, die eerbiedig was opgestaan, zich de
handen over de borst had gelegd, en nog eens diep had gebogen. Raksa verzocht den heeren hem to willen volgen.
Daarop trad hij naar zijne mooning — grooter en ruimer dan
eenige, Welke Outshoorn tot nog toe gezien had — en noodigde
hij zijne gasten op den breeden bald bald onder het afdak
plaats to nemen. Aanstonds kwamen twee donkerbruine knapen met bruinroode sarongs en purperen hoofddoeken to
voorschijn. Stil en gezwind plaatsten zij naast de hooge gasten
schotels en borden van grof wit aardewerk, waarin reusachtige p-ompelmoezen, lichtgele pi s ang-r adjahs en melkwitte
djamboes waren opeengestapeld.
Raksa zette zich op eenigen afstand weder ter aarde neder.
De heer Bokkerman noodigde Outshoorn van de vruchten to
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gebruiken, die na den langen rid van drie uren onder de
straffe stralen der tropische zon zeer welkom waren.
„En nu zul je toch wel niet meer twijfelen" — ving Bokkerman met een tevreden glimlach aan — „of Raksa op zijne
wijze niet een rijk man is te noemen. Zie rechts en links —
die vruchtboomen, die koffietuinen, alles is zijn eigendom I
Ginds, wat dieper 't dal in, liggen zijne s a w a a s. Hij oogst
jaarlijks zooveel, dat hij een aardig aantal pikols verkoopen
kan. Hij is een zeer p inter oud mannetje, hij weet van
alles partij te trekken !"
„En vroeger was hij maar een doodarme b o e dj a n g (daglooner) ?"
„ Tijdens mijns waders leven is hij boedjang geweest.
onderscheidde zich zoo gunstig, teen ik hier kwam, dat ik op
hem lette en hem met een klein voorschot aanmoedigde, om
zich in dezen kampong neer te zetten, daar het hier door
verschillende omstandigheden vrij ontvolkt was geworden. Kijk
nu hier eens rond, en je zult andere dingen gewaar worden l"
De heer Bokkerman was opgestaan, had Raksa geroepen,
en weldra stelde zich het drietal in beweging, om eene inspectiereis door de eigendommen van den Soendahneeschen dorper
to ondernemen. Er was inderdaad niets overdreven. Outshoorns
verbazing klom met iedere schrede. Niet alleen werd het hem
duidelijk, dat er aan dien onaanzienlijken daglooner een groote,
mate van wilskracht en volharding was geschonken — grooter,
dan hij immer vermoed had, dat aan eenig zoon van het wel
goedaardige, maar slimme Maleische ras zou mogen toegekend
worden — maar ook bleek het hem ten duidelijkste, dat het
milde beheer van den heer Bokkerman dien gunstigen aanleg
van den, misschien door ieder ander gering geachten, work
man had doen ontkiemen. Zes voorraadschuren vol p a d i o
(rijst), eene kudde buffels, vijf b a h o es (bouws) met koffieheesters beplant, alles getuigde van ongemeenen bloei en welvaart —
alles bewees zonneklaar, dat er nog landstreken op Java konden aangewezen worden, waarvan een talentvol, maar zelfzuchtig
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en dus al te partijdig advocaat nimmer zou mogen zeggen :
„De Javaan wordt onderdrukt!"
Op de terugreis naar de villa to Tji-Koening heerschte er
een oogenblik stilzwijgen tusschen de beide reizigers. Misschien
word Outshoorn geboeid door de verrukkelijk schoone berglandschappen, die zich aan zijne rechterhand met verrassende
afwisseling vertoonden. Links roes de steile bergyvand met
grillig wuivende varens en al an g-a la n g (hoog gras) overdekt,
terwijl de rijweg aan den voet des bergs als een dofroode
gordel langzaam naar het ravijn kronkelde. Ook de hoer Bokkerman zweeg. Zijn olijfbruin gelaat teekende tevredenheid en
sopgeruimdheid. Hij had er zich een buitengewoon genoegen
van gemaakt zijn jongen, kloeken, echt liberalen gast op alles
to wijzen, wat hij sinds vijfentwintig jaren met wakkere zorg
en edelmoedigen zin had tot stand gebracht tot ontwikkeling
van de vele duizenden van Soendahneezen, die op zijne uitgestrekte bezittingen leefden. Hij zag daarbij soms steelsgewijze
naar Outshoorn, en glimlachte dan heimelijk, alsof eene aangename gedachte hem plotseling getroffen had. Juist wendde
,de jonkman het van blijdschap fonkelende donkerbruine oog
naar zijn gastheer, en riep met geestdrift uit :
„Toen ik naar dit heerlijk mooie land kwam, had ik weinig
illusion — ik mag zeggen, had ik maar eene illusie ! 1k ben
.sinds mijn zestiende jaar wees en gewoon op mij zelven to
staan. 1k had een zeer stroeven voogd wij verstonden elkander
niet, en ik leerde vroeg mij in mij zelven terug te trekken.
Mijn voogd, een verre neef, schatrijk, maar zuinig, verkoos
uit familietrots den last mijner verdere opvoeding te dragon.
1k peinsde op middelen, die zoo weinig kostbaar mogelijk to
maken, en begreep, dat ik na vier of vijf jaren studeerens to
Delft een onafhankelijk bestaan als ambtenaar der tweede
klasse zou winnen !"
„Was dit dan je illusie ?"
,,Zoolang ik student was, ja. Maar spoedig verstond ik, dat
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ik mijn zonderlingen ijver voor onafhankelijkheid in de
betrekking van ambtenaar tweede klasse wat zou moeten
.temperen, 't welk ik, met het oog op eene geheel onver-wachte gebeurtenis in mijn leven, gaarne begon in 't work te
-stellen!"
„Nu zal je illusie toch spoedig komen !"
De heer Bokkerman had dit woord met de grootst mogelijke bonhomie uitgesproken, toch sloeg Outshoorn even het
koene oog neer, als iemand, die in verlegenheid gebracht is,
en een onweerstaanbaren blos naar zijn gelaat voelt stijgen.
Maar hij herstelde zich aanstonds, en zeide :
„De illusie, waarvan ik even sprak, was eigenlijk niets
anders, dan de hoop, eenmaal zoo hoog te klimmen in het
beheer dezer kolonie, dat ik als bescherrner en beschaver, als
vriend en vader van de mij betrouwde bevolking zou kunnen
optreden. 1k vreesde dikwijls, dat dit eene ijdele hoop was,
daar ik nog eenige academische vooroordeelen koesterde tegen
den Javaan. Heden heb ik van u geleerd, dat dit edele, zachtmoedige yolk voor elke goede leiding vatbaar is, dat het zich
met wonderbare sneiheid zal ontwikkelen, zoodra het ons
-waarlijk ernst is met zijn wel en wee !"
De heer Bokkerman bewoog langzaam zijn hoofd op en
neer, en verzonk in een plotseling stilzwijgen. On-willekeurig
deed hij zijn fraaien Makassaar langzamer stappen. Daarna
richtte hij het hoofd op, en vroeg snel en luide :
„Outshoorn, wil ik je mijne opinie daar eens over zeggen?"
De jonkman wilde antwoorden, maar reeds klonk het :
„Je moest zoo spoedig mogelijk je ontslag vragen! Je denkbeelden zijn veel te ruim, en ook veel te onpractisch. Je zult
elken dag met onaangenaamheden te -worstelen hebben. Men
moge daar ginds in Holland zoo liberaal zijn als de maileditie van den nieuwen Rotterdammer — hier schuilt nog
oprechte orthodoxie in ruimen overvloed onder de hoogere
ambtenaren, waarmee je zult hebben of te rekenen !"
Outshoorn zag zijn gastheer met de uiterste verbazing aan.
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De Loon van diens stem klonk ernstig en welwillend, op zijn
gelaat zweefde een waas van ondeugende spotternij.
„Maar" — ging hij snel voort — „je kunt niet leeg loopen.
Je moat werken in dienzelfden zin, waarin je zoo straks ge.
sproken hebt. Nu treft het toevallig, dat een mijner vijf districten sinds een half jaar zonder controleur is. Ik heb die
betrekking mijn schoonzoon van Spranckhuyzen aangeboden,
maar hij en Lucy schenen hunne zinnen op Batavia gezet
to hebben. Wil je mijn controleur worden, Willem Outshoorn?
Ik geef je vooreerst zooveel bezoldiging, dat je hier fatsoenlijk
kunt trouwen — over je toekomst spreken we nader I"
't Zou moeilijk to bepalen geweest zijn, wie onzer beide
sprekers het meest ontroerd was, terwijl ze daar zOO langzaam
naast elkander voortreden, dat het tiental Soendahneesche
volgelingen zijn best moest doen, om met , hunne vlug dravende paarden den behoorlijken afstand niet to overschrijden.
Outshoorn was onthutst, getroffen, verrast, overrompeld. In
den aanvang wist hij zich geene rekenschap van al zijne gewaarwordingen to geven — hij sprak haastig en zonder samenhang, en vermocht zich in den stortvloed zijner woorden geen
weg to banen, om de hoofddenkbeelden, die zijne ziel beheerschten : blijdschap en dankbaarheid, naar eisch uit to
drukken. In 't Bind gelukte het hem, zijne gedachten tot
eenige regelmaat to dwingen, en kon hij zijn toestand volkomen overzien. Een krachtig bewustzijn van onverhoopt, zalig
geluk straalde uit zijne oogen. En in zijn hart ward zachtjes
het lied der liefste hoop en der heerlijkste blijdschap aangeheven — hij wilde tot geen enkelen prijs meer zwijgen, en
weldra had hij met woorden vol geestdrift en hartstocht den
heer Bokkerman zijne liefde voor Ruytenburgs gouvernante
bekend, en verhaald, waarom men hunne verloving zoo zorgvuldig geheim gehouden had.
Oak de deftige Landheer had in die oogenblikken zijne ontzagwekkende statigheid geheel afgelegd. Van den aanvang of
had hij in Outshoorn een allergeschiktst ambtenaar ontdekt,
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met degelijke kennis toegerust, een ziertje dwepend met zekere
lievelingsideeön en alleen wat ervaring en practische oefening
van noode hebbende, om de man naar zijn hart te worden. Daarbij
sprak de oude vriendschapsband met des jonkmans vader luide
in diens voordoel, zoodat er aanstonds bij den heer Bokkerman het plan gerezen was, hem op de eene of andere wijze
aan zich te verbinden. Eerst vreesde hij, dat zijn vurige,
beweeglijke gast door eerzucht zou beheerscht worden, dat
doze in dienst van den staat naar de hoogste waardigheden
zou streven — maar toen hij uit zijne gesprekken langzaam
gewaarwerd, dat een geheel ander, zachter gevoel hem volkomen beheerschte, besloot hij, hom het lang te voren beraamde plan to openbaren, met het vaste voornemen om,
indien Outshoorn aan zijne verwachting beantwoordde, in latere
tijden zijn lot zoo gelukkig mogelijk to maken. En nu reden
ze beiden onder vroolijken en vertrouwelijken kout huiswaarts,
en Outshoorn schonk geene aandacht meer aan de heerlijke
tafereelen, die zich telkens voor zijn oog ontrolden , alleen de
folio, tintelende zonneschijn scheen zijn levenslust en opgewektheid nog to verdubbelen, daar er uit zijne blikken een
gloed straalde, die het gulden licht eer scheen to tartan dan
to mijden.
Reeds was de voormiddag bijna vervlogen. Men had den
zachten trod der paarden in een vluggen draf veranderd.
't Was ongewoon laat geworden. De heer Bokkerman moedigde zijn gast met een wakker voorbeeld aan, om het laatste
deel hunner reis in vliegenden ran af to leggen. En weldra
zagen ze de krijtwitte zuilen van de veranda der vorstelijke
landhuizing naast het dichte groan uitblinken, en galoppeerden
ze de breede grasvlakte over, die hen nog van de woning scheidde.
„Een rijtuig bij de voorgaanderij !" — riep de heer Bokkerman eensklaps uit — „Wat beduidt dat ?"
In een oogwenk waren beiden aan de veranda. Een aantal
bedienden was bezig eene lichte reis-c a 1 e c h e to ontpakken.
Een deel er van schoot op de aankomenden toe.
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„S apa p o e nj a? (Aan wien behoort het ?") — vroeg de
heer Bokkerman, op 't rijtuig wijzend.
„Njonja ketjil di Batavi! (Aan de jonge mevrouw van
Batavia !") — antwoordde een der jongens.
Met de grootste haast en de uiterste verbazing ijlde de
heer Bokkerman, van Outshoorn gevolgd, de voorgaanderij
door. Toen zij de p e n d o pp o binnentraden, vonden ze de
meesteres en de drie dochters des huizes in kabaai en sarong
rondom Lucy, alien tegelijk opgewonden in 't Maleisch sprekende. De jonge mevrouw van Spranckhuyzen was voor weinige minuten op 't onver-wachts in haar midden verschenen
en begon reeds met luider stemme en hoogroode wangen de
oorzaak van hare komst to verhalen. De verschijning der
beide heeren deed haar plotseling verstommen. De heer Bokkerman was in alle opzichten een man van vormen, en
schoon hem een zeker instinctmatig bewustzijn zeide, dat
Lucy's plotselinge tegenwoordigheid met iets zeer onaangenaams in verband moest staan — was Loch zijn eerste zorg
zijn gast op de deftigste wijze voor to stellen. Lucy keek
Outshoorn zeer uitvorschend aan ze herinnerde zich, dat ze
zijn naam herhaalde reizen door mevrouw Ruytenburg had
hooren uitspreken, ze herinnerde zich tevens aanstonds, hoe
en wat men van hem verhaald had, en besloot daarom oogenblikkelijk met hare gewone nonn a's-deftigheid geen woord
in zijn bijzijn to spreken.
Intusschen had eene wolk van allerlei bedienden het dejeuner opgedragen. De heer Bokkerman wilde tot geenen prijs
het decorum van het dejeuner verbreken, en gaf daarom
zijne dames en Outshoorn het teeken, om aan tafel to gaan.
't Was opmerkelijk waar to nemen, welk eene zonderlinge
uitdrukking er over de lichtgele gelaatstrekken van Lucy's
moeder en Lucy's zusters zweefde, Coen ze alien zich tot den
maaltijd hadden neergezet. Ook de heer des huizes zag eenigszins bezorgd naar zijne dochter uit Batavia, en wisselde met
haar een paar blikken, die hem evenwel niet veel Licht gaven.
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Outshoorn gevoelde, dat er iets gecl-wongens en drukkends in
den anders zoo gullen kring der familie door de onverwachte
verschijning van de jonge mevrouw van Spranckhuyzen gekomen was, maar daar hem niets van haar noch van haar
echtgenoot bekend, en hij bovendien te veel met zijn eigen
geluk vervuld was, kon de geheele zaak slechts een vluchtigen indruk op hem maken. De rit had zijn eetlust opgewekt,
en dewijl hij gewaar werd, dat de dames en ook zijn gastheer
eene bijzondere aandacht voor de rijstgerechten schenen to
hebben, volgde hij hun voorbeeld, en ging het dójeuner bijna
zonder eenig gesprek voorbij. Alleen Lucy wisselde soms
fluisterend een paar woorden met mevrouw Bokkerman in
het Maleisch — en Outshoorn poogde eenige berichten uit Batavia op te vangen, welke Lucy slechts zeer onvolledig en
nonchalant beantwoordde.
Zoodra de vruchten werden opgedragen, stond zij met veel
geraas op, en sleepte hare moeder mee naar de binnenvertrekken, Outshoorns diepe buiging met een klein knikje beantwoordende. De heer Bokkerman scheen tevens het plan op te vatten
haar te volgen — maar zette zich -weder op zijn stoel, daar
het decorum eischte nog eenige oogenblikken to blijven
wachten. Intusschen verdwenen de dames Bokkerman No. 2
en No. 4 — zoodat de gastheer eindelijk met zijne gewone
bonhomie verplicht was eene verontschuldiging te stamelen
over de zonderlinge haast der dames, natuurlijk zeer verlangend_
naar eenig nieuws uit Batavia. Outshoorn vond daarom het,
oogenblik geschikt op te staan, en de familie het terrein vrij
te laten — hij wisselde nog eenige heusche -woorden met zijn
gastheer, en haastte zich naar zijne kamer in de bijgebouwen.
Wel was het tijd voor de gewone s i o s t a, maar de jonkman gevoelde zich to sterk bewogen door al de aandoeningen
van dien morgen, om zich ter ruste to begeven. Eerst verwisselde hij zijn wit morgentoilet tegen de luchtige Indische
nachtkleeding en plaatste hij zich op een schommelstoel bij,
den ingang van zijn vertrek, om zijne manilla to rooken. Zijne
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gedachten zwierven ver over de statige palmen van den tuin
der villa, ver over de schitterende bloemenpracht, die hem
van alle zijden omringde, hij snelde ijlings voort op den rooskleurigen klepper der illusien naar Tanabang te Batavia, en
zocht er zijde Henridtte, om haar toe te roepen: „Ge zijt vrij,
liefste mijne ! vrij en onafhankelijk! Ik kom uwen kerker
ontsluiten! Ginds, aan gene zijde van 't gebergte is het heerlijke
oord, waar ik u eene mooning bereiden mag !" En verder holde
hij met zijn al te gehoorzaam ros, en hoe langer hoe schooner
weed het zonnig tafereel, 't welk zich voor hem ontrolde :
liefde, trouw, schoonheid, vrede, huwelijksheil, zaligheid!
Een zware, haastige tred brak den loop zijner droomen af.
't Was de heer Bokkerman, nog geheel gekleed, buitengewoon
opgewonden in zich zelven sprekend, naar 't scheen zelfs heftig
vertoornd. Outshoorn staat schielijk op, Bokkerman wenkt hem
-te blijven, schiet ijlings naar hem toe, en rukt hem met zich
naar binnen in het vertrek. Daarna staan beiden stil, terwijl
de jonge man den ouderen met stomme verbazing waarneemt.
Bokkerman ziet Outshoorn lang stilzwijgende aan met zooveel
meewarigheid en zooveel onrust, dat den laatste een onbepaald
gevoel van schrik en malaise bekruipt, 't welk hem met
angst doet uitroepen:
„Wat is er, meneer Bokkerman ! spreek toch, spreek!"
„Er is, dat we beiden bedrogen zijn, gruwelijk, laaghrtig
bedrogen! Je weet, dat Lucy getrouwd is te Batavia met dien
Van Spranckhuyzen — dien gewetenloozen schoft, dien satanschen ellendeling! Lucy hangt hem nog aan, arm schepsel,
k a sian! Verbeeld je, dat de schavuit haar heeft verwaarloosd,
om zijn hof te maken aan juffrouw van Hilbeeck, de gouvernante van Ruytenburg !"
Eene siddering voer door Outshoorns krachtige gestalte, eene
doodsche bleekheid overtoog zijn gelaat, toch bleef hij uiterlijk
kalm, en sprak zonder papering :
„Men heeft het hof gemaakt aan juffrouw Henriette van
Hilbeeck, welnu dit is zeer eenvoudig. Dat zal haar in geen
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enkel opzicht schaden, misschien nog een beetje amuseeren !"
„Te veel, beste jongen, veel to veel! Ze heeft Van Spranckhuyzen aangemoedigd, uit den kring der gasten weggevoerd,
hem uren lang beziggehouden — ze verdient uwe liefde niet,
Outshoorn! Lucy heeft me alles uitvoerig verteld — Lucy
heeft zich uiterst lankmoedig gedragen, veel vergeven, is
eindelijk driftig geworden, en toen heeft de godvergeten schavuit zich niet ontzien haar to slaan ze heeft eene wond aan
het achterhoofd, vervloekte hond! En nu trekt ze nog partij
voor hem — ik heb haar moeten beloven niets tegen hem to
doen, ik moat zorgen, dat Ruytenburg zijne gouvernante wegzendt — dit is alles ! Maar dat gaat u aan, beste jongen —
k a sian! Neem mijn rijtuig, neem mijne paarden! Naar
Batavia, oogenblikkelijk !"

DERTIENDE HOOFDSTUK.
Mejuffrouw Henriette Mathilda van Hilbeeck brengt het
onaangenaamste uur van haar leven door.
Mijnheer en mevrouw Ruytenburg waren juist weggereden,
om het t 116 d a n s ant, door het korps officieren aan de
laden der sociöteit Concordia aangeboden, met hunne tegenwoordigheid op to luisteren. 't Is doodstil in het huis en over
het erf. De lucht is betrokken, het bliksemt fel, en de atmosfeer is nog drukkend heat. In de kamer der gouvernante
brandt een helder licht, dat door de per siennes flikkert.
Zoo iemand echter onbescheiden door die openingen gegluurd
hadde, hij zoude er Henriette niet ontdekt hebben, hij zoude
alleen de zorgvuldige rangschikking, de voorbeeldige orde der
weinige meubelen en sieraden hebben kunnen bewonderen.
Een lichte tred, die op het grind van het voetpad kraakt, een
IV.
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ruischen van een gazen kleed, het openen van de deur der
kamer kondigt evenwel aan, dat de bewoonster is binnengetreden. Is het inderdaad Henriette Mathilda van Hilbeeck, die
daar langzaam hare kamer binnentreedt — bijna werktuiglijk
naar hare lamp ziet, en het licht hooger doet opvlammen,
terwijl ze eene poos in gedachten blijft stilstaan ?
Welk eene sombere, diepe smart spreekt uit al hare trekken ! Haar gelaat is strak te zaam geplooid, de glinsterende,
kroezig krullende lokken werpen er eene schaduw over, nu
ze het mooie hoofd wat ter zijde buigt, en verhoogen de uitdrukking van lijden in het doelloos turende oog en de saamgeknepen lippen. Maar langzaam slaat ze den bilk ten hemel,
en terwijl ze een trillenden zucht slaakt, rolt zachtjes een traan
over hare verbleekte wangen. Ze richt zich schielijk op, en
loopt het vertrek haastig heen en weer. De beweging schijnt
haar eene gunstige afleiding te schenken — na eenigen tijd zet
ze zich op een luierstoel neder, en mijmert eene wijl.
Wat was er in de laatste vier dagen veel geschied ! Woensdagsavonds na het diner was er nets opmerkelijks voorgevallen, althans zij achtte het korte onderhoud met jonkheer
Eduard van Spranckhuyzen in het geheel niet gewichtig. De
woedende blik, welken de jonge mevrouw van Spranckhuyzen
haar echter des Donderdagsochtends bij eene alleronver-wachtste
verschijning had toegeworpen, was de aanvang geweest eener
reeks van kwellingen, welke zij tot op dat oogenblik had
moeten lijden. Des avonds van dien dag had zij ter receptie
bij mevrouw van Weely uitvoerige inlichtingen erlangd omtrent
het karakter van jonkheer Eduard van Spranckhuyzen. Mevrouw
Dubois had de geschiedenis van hare verloving met dien
volmaaksten aller g e n t l em en verhaald, had verhaald, welke
redenen hem destijds bewogen hadden, haar op het schandelijkst to verlaten, en hoe zij hem ten huize van den heer
Buys had teruggevonden, toen zij zelve daar nog sals gouvernante werkzaam was. Mevrouw Dubois had daarenboven eene
uitvoerige schets gegeven van 's jonkheers eerste optreden to
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Batavia, en hoe hij op zegevierende wijze de hand zijner echtgenoote, Lucy Bokkerman, verworven had. Ze hadden vervolgens te zaam met mevrouw van Weely geraadpleegd, en
de uitkomsp harer overwegingen was geweest, dat men niet
zonder grond begon te vermoeden, hoe mevrouw van Spranckhuyzen zoowel als mevrouw Ruytenburg, Henriette beschuldigden, dat ze den jonkheer tot zijne hoffelijke belangstelling in
hare persoon zou hebben uitgelokt en aangemoedigd.
Men had daarop besloten, dat Henriette zoo weinig mogelijk met den schavuit moest in aanraking komen, dat zij elke
vriendelijke toenadering met de uiterste koelheid zou afwijzen,
dat ze voortdurend al haar vrijen tijd in het gezelschap harer
vriendinnen zou slijten. Den volgenden dag, Vrijdag, had
mevrouw Ruytenburg haar met een verachtelijk stilzwijgen
bejegend, en alle mogelijke, sarrende plagerijen uitgedacht,
welke zij wist, dat hare gouvernante konden grieven. Aan
tafel had ze dien dag geene enkele reis het woord tot haar
gericht, dan alleen om haar in tegenwoordigheid harer leerlingen en van Luitenant Reeve, die familiaar kwam dineeren,
te vragen, of het haar niet speet te vernemen, dat men voortaan op Tanabang jonkheer Eduard van Spranckhuyzen niet
meer zou ontvangen. Toen zij, hevig ontsteld, maar uiterlijk
rustig en flunk, gevraagd had, om welke reden dit juist haar
en niet een ander moest spijten, had de corpulente dame
smadelijk lachend geantwoord, dat juffrouw Hilbeeck naar den
bekenden weg vroeg. De heer des huizes had zich wel oogen.
blikkelijk van het gesprek meester gemaakt, en alles gedaan,
om Henriette zijne welwillendheid en hoogachting te bewijzen,
maar de grievende beleediging was toegebracht, – zonder dat
ze een woord had kunnen spreken, zonder dat haar diep geschokt gemoed zich met al de kracht van eene rechtvaardige
verontwaardiging had kunnen uiten.
En nu had ze wederom een ondragelijken dag doorgebracht.
Wel schonk het bewustzijn, dat ze onschuldig leed, dat ze
door fijn gevoelende, nobele vriendinnen werd bijgestaan, en
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in den heer Ruytenburg een machtigen beschermer had gevonden, haar genoeg mood en geestkracht, om de worsteling vol
to houden, maar daar kwamen ook oogenblikken van moedeloosheid, als ze dacht hoe lang die stri_jd nog zou kunrien
duren. Onwillekeurig herinnerde ze zich alles wat ze tot Van
Spranckhuyzen gezegd had, en nergens vond ze een woord,
waarover ze zich zou behoeven to verontschuldigen. Met den
eenvoud en de edelmoedigheid van een jong vlekkeloos gemoed had ze de beleefde gezegden van den jonkheer aangehoord, zonder ooit to vermoeden, dat doze zelfs eenige de
minste geheime bedoeling mocht koesteren. Na de ophelderingen, welke zij over dien man ontvangen had, begreep ze,
dat het zoo iemand onmogelijk zou zijn uit onbaatzuchtige
vriendschap zich bij wien ook aan to sluiten, maar tevens
moest ze in stilts bekehnen, dat hij zich altijd zeer voorzichtig tegenover haar had gedragen.
Zoo mijmerde zij eons geruime pons, en deed het lokkenhoofd op hare fijne vingeren rusten, terwijl zij soms een klein
gouden uurwerk raadpleegde. Mevrouw Dubois had haar geschreven, dat ze dien avond niet naar het bal van Conco rd i a ging, maar haar wat later zou komen of halen om to
toeren. 't Was nu omstreeks halfnegen, en Henriate hoopte
vurig, dat hare hupsche vriendin zich spoedig mocht aanmelden. Eensklaps zag ze verschrikt in 't rondo. Er had een zeer
voorzichtige trod op 't grind van het voetpad ITO& haar
venster geklonken. Ze staat op, en ziet naar buiten, maar
het is doodstil, en niemand in de nabijheid to bespeuren.
lichten in de p en d o p p o branden zeer flauw, de zeewind
brengt een frisschen luchtstroom naar binnen, de gekkoh
(muurhagedis) herhaalt onvermoeid zijne melancholische tonen.
Henriêtte is eenigszins zenuwachtig ontsteld, maar plaatst zich
toch flauw glimlachend weder op haar zetel. En nu denkt ze
met zekere angstige bezorgdheid, of het haar plicht niet is,
zoodra mogelijk aan Outshoorn de zaak van hare mismoedigheid to schrijven, Maar daar is iets onaangenaams, iets onuit-
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sprekelijk onaangenaams in de gedachte : Outshoorn geheel
in to wijden in al de kleine bijzonderheden van haar huiselijk
leven.
Wat was dat ? Klonk daar niet duidelijk het gerucht eener
onderdrukte ademhaling ! Met bliksemsnelheid wil ze opvliegen,
maar een looden angst doet haar roerloos stil zitten. Daar
juist voor haar, in de zwarte opening van de deur harer kamer,
staat vriendelijk glimlachend jonkheer Eduard van Spranckhuyzen. Zij wil luide schreeuwen, maar goon geluid komt uit
hare door ontzettenden schrik toegeschroefde keel.
Van Spranckhuyzen buigt beleefd, en sluit zonder eenig
gerucht de deur achter zich toe. Daarna doet hij een stap
voorwaarts, en ziet, met kostelijk nagebootste verbazing, Henriette aan. Daarna met de fijn gehandschoende vingeren op
de tafel rustend, zegt hij met eerbiedige, zachte stem :
„Ik hoop niet, dat u door mijne komst ontsteld is, juffrouw
Henriette ! Ik hoor, dat de familie Ruytenburg naar Conco rd i a is weggereden, en, voor ik nu ook daarheen ga, wilde ik
u even spreken. Ik heb u iets zeer ernstigs to zeggen !"
Jonkheer Eduard was inderdaad in balkostuum, zoo keurig
en zorgvuldig uitgedost als ooit to voren. Zijn -glimlach was
bescheiden, zijne stem klonk zacht, vol gevoel en hoogachting.
Maar Henriêtte had zich met de uiterste inspanning boven hare
ontsteltenis verheven, en, terwijl ze langzaam opstaat, zegt ze
met klare, holder klinkende stem, hare hand opheffende :
„Doe mij het genoegen, oogenblikkelijk to vertrekken, meneer
van Spranckhuyzen ! Ik bezit misschien de kracht niet, u persoonlijk uit mijne kamer to drijven — en had ik ze, ik zou
me er nooit toe vernederen ! Maar ginds zijn onze bedienden 1
Ga, of ik roep !"
„Ziet u wel! Daar hebben we het al. Men heeft u allerlei
dwaze geschiedenissen verteld, en u heeft ze geloofd ! Men
heeft mij met de laaghartigste intention gelasterd. Veroorloof
mij ten minste vijf minuten tot u to mogen spreken, ik zal
u alles mededeelen en daarna oogenblikkelijk gaan. Ik mag
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het niet toelaten, dat u me dus afwijst, want uw afkeer smart
mij heftiger, dan al de hoon, die mij in de laatste dagen zoo
onverdiend op het hoofd wordt gestapeld !"
't Zou der moeite waardig geweest v zijn, den jonkheer die
woorden te hebben hooren spreken. Hij speelde zijne rol alleruitmuntendst. Er klonk diepe smart, afmatting en lijden uit
zijne stem. Hij had het hoofd afgewend. Maar eer Henriate
nog besloten had hem te antwoorden, vestigde hij reeds weder
zijn oog op haar, was hij nog een tred nader gekomen en
sprak hij :
„Luister eons. Weet u wat het grootste, het ondragelijkste
lijden is, dat er ooit op deze ellendige wereld geleden wordt ?
Neen, luister eens ! Niet dat al onze vrienden ons verachtelijk
den rug keeren ! Niet, dat ieder ons miskent, valsch beoordeelt
en afstoot! Dat is zeer gewoon — die domme lui bier kunnen
eene lompe leugen niet van de waarheid onderscheiden — zoo
iets verbaast me niet. Maar dat edele, fijn gevoelende gemoederen, als het uwe, juffrouw Henriate! gemeene zaak schijnen
te maken met dat aartsbotte canaill e, dat grieft me onuitsprekelijk fel. Luister nog even De vijf minuten zijn nog niet
vervlogen! 1k -ben ongelukkig in mijn huiselijk leven ! 1k heb
mij onvoorzichtig verbonden aan eene vrouw, Wier boos karakter
mij de pijnlijkste marteling is ! Ik besloot ridderlijk te dulden
en to zwijgen 1 Maar ik vond een onwaardeerbaar genoegen in
den omgang met dezulken, die mij geestverwant waren, zoo
als u, juffrouw Henriette ! en daarom is de gedachte, dat de
loopende geruchten door u geloofd worden, mij nog oneindig
veel pijnlijker. . . ."
Henriêtte had een oogenblik van weifeling doorgebracht. De
zachte ,stem van den loozen- spreker, de bedriegelijke vaardigheid, waarmee hij elke aandoening moist terug te geven, de
bijna smeekend nederige blik, welken hij soms tot haar
richtte dit alles te zaam had eenige weinige seconden een
zekeren invloed op haar uitgeoefend. Maar plotseling keerde
hare bezinning terug. Ze herinnerde zich alles, wat mevrouw
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Dubois verhaald had — ze gevoelde met instinctmatige juistheid, dat die man een ellendige schavuit was, en midden in
zijne rede viel zij in :
„Genoeg meneer ! — Ik wil geen enkel woord meer van u
vernemen ! — Ga heen ! Ga uit mijn oogen ! — of de jongens
zullen u wegjagen ! — 1k ken u! U is een laaghartige bedrieger, ik veracht u !"
Maar jonkheer Eduard glimlachte trotsch, terwijl ze, naar
haar adem hijgend, doze woorden sprak. Langzaam lisp hij
naar de dubbele glazendeur, of hij vertrekken wilde — maar
voegde met de snelheid van een tijger plotseling de beide
deuren vast aaneen en sloot ze af met den sleutel, die van
binnen in het slot stak. Daarna lisp hij even langzaam naar
Henriette terug, die zich aan de tafel vasthield, om niet to
vallen. Hij staat juist vOOr haar, werpt zijn hoed op den
grond, en kruist de armen over de borst. Met sane stem,
die plotseling heesch is geworden door hartstocht en drift,
zegt hij schielijk :
„U veracht mij, mejuffrouw van Hilbeeck ! Niets meer of
niets minder — verachten ! 1k heb good gehoord, niet waar ?
Wil u het woord liever niet terugnemen, in uw eigen belang ?
1k waarschuw u voor het laatst !"
Schoon de vreeselijkste ontroering op dit oogenblik Hennate had doen verstommen, bracht de schorre stem en de
woedende blik van dien nu geheel veranderden man haar
tot schielijke bezinning. Met een enkelen sprong was zij bij
het venster en wilde haastig de p e r s i e n n e s openstooten —
vergeefs, ze spande al hare krachten in, 't was of ze van
buiten werden toegeduwd — ze wierp or zich met hare geheele zwaarte tegen, vergeefs Maar haar mond tegen de
opening drukkende, deed ze een schellen noodkreet hooren,
en gilds ze de namen van de jongens en de b a b o e s. Jonkhoer Eduard van Spranckhuyzen beschouwde al hare inspan ningen met zekere kalme tevredenheid. Eerst begon hij langzaam to lachen, eindelijk schaterde hij het uit, toen niemand
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op het gerucht kwam toeschieten. Henriate keerde het hoofd
naar hem toe.
Zij sidderde. Eene huivering voer door al hare leden. Luide
lachend stond hij naast haar, en zeide met zijne gewone
fluweelige stem :
„Daar had u niet op gerekend, lieve juffrouw van Hilbeeck !
De persiennes zijn goed bevestigd, ik kan het u verzekeren ! De jongens zijn meest alien uit! Ze hebben vacantie van
avond. Daarenboven zou ik u wel in bedenking geven, of u
nog weder zulk eene bravour-aria zou willen aanheffen.
Geloof me, we zijn in eene vrij critieke positie. Niets is
schadelijker voor 1 den goeden naam van eene jonge dame, dan
zoo luid te schreeuwen, als ze toevallig met een goed vriend,
in een toevallig vrij goed gesloten kamer alleen is. Sinds
mevrouw van Spranckhuyzen me verlaten heeft, is het hier
algemeen bekend, dat we beiden nog al vrij wel waren. Wacht
eens, hoe zeide Mefisto dat ook tot Faust . . . . juist :
„Du bist doch sonst so ziemlich eingeteufelt!"

En jonker Eduard schaterde het nogmaals uit. Henriötte
was teruggeweken, en had zich achter een grooten schommelstoel geplaatst. Met de starheid der wanhoop tuurde ze op
haar uurwerk — 't was negen uren. Ze luisterde met de
uiterste inspanning — geen enkel gerucht deed zich hooren.
Toen gevoelde ze zich voikomen radeloos. Wat had die afzichtelijke man in den zin, hij scheen een oogenblik na te denken,
terwijl hij haar met drieste, uitdagende blikken opnam. Eonsklaps schoot haar eene heilzame gedachte te binnen. Ze week
nog eene schrede achteruit, en terwijl ze al hare tegenwoordigheid van geest verzamelde, sprak ze waardig, zonder te
haperen en met eene heldere, uiterlijk kalme stem :
„Ik vergis me misschien, jonkheer van Spranckhuyzen
maar tot nog toe waande ik, dat u een e d e 1 m a n was ! Zou
u de wei eld misschien opzettelijk bedrogen hebben, en den
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een of anderen valschen titel voeren ? Of hoe toch moet het
uitgelegd worden, dat u den moed heeft mij in mijne eigene
kamer te komen opsluiten en te dreigen? Wat beweegt u dan?
Heeft u uw verstand verloren? Wat is ooit tusschen ons
geweest, dat u op den razenden inval bracht, mij dus aan
te vallen ! leder oogenblik kunnen mijne vrienden hier komen,
ze zullen me zoeken — ze zullen uwen schandelijken aanslag
ontdekkenl"
Zonderling was de uitwerking, die deze woorden op Van
Spranckhuyzen teweegbrachten. Eerst boog hij het hoofd, en
zoo het geoorloofd ware te vermoeden, dat hij zich schamen
kon, zoo schaamde hij zich zeker in deze oogenblikken. Daarna
wendde hij zijn blik nogmaals tot Henriette met ingespannen
ernst, maar zonder eenige vermetelheid.
„Henriater — sprak hij dof en treurig — „Vergun me nog
een oogenblik ! Je hebt me daar zoo even radeloos van woede
gemaakt door mij te zeggen, dat je mij veracht. 0, om Gods
wil, dat woord niet meer Wat er ooit in mijn leven moge
voorgevallen zijn, dat mij verachtelijk zou kunnen maken, is
u ten minste volkomen onbekend. Ja, ik weet wel, dat
mevrouw Dubois u alles leelijks van mij verteld heeft, maar
zij heeft er hare goede redenen voor. Wij waren op de noodlottigste wijze aan elkander verbonden — een oogenblik van
feestelijke opgewondenheid deed mij woorden spreken, die zij
voor de beteekenis mijner liefde aannam ik bemerkte het,
en liet haar in die dwaling. Later werd mij die verbintenis
een ondragelijke last, en wist ik die alleen door de vlucht
naar dit land te ontwijken !"
„Maar uwe schuldeischers dan, jonkheer van Spranckhuyzen !
die u door uw vertrek van hun wettig eigendom beroofde ?"
„Logens ! of ten minste boosaardige overdrijving ! Ik heb
alien het hunne gegeven. 1k vluchtte alleen, omdat Ernestine
van Weeveren zich met eene liefde vleide, welke ik haar nimmer zou hebben kunnen geven. En toen ik haar hier terugzag, en zij mij met de uiterste minachting bejegende, toen
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trouwde ik aanstonds met eene andere, die mij ook volkomen
onverschillig was — maar Wier middelen mij in staat konden
stollen, mij boven elke vernedering te verheffen. Dwaze misrekening! Mijne echtgenoote werd mij sinds den eersten dag
van ons huwelijk hatelijker en ondragelijker dan de arme
Ernestine ooit geweest was — zij kwelde mij ieder uur . . . ."
„Maar wat gaat mij dat alles aan, waartoa moet ik dat
alles hooren — maak het kort, want het wordt tijd, dat u
vertrekt, meneer !"
Jonkheer Eduard moest wel volkomen meester zijn over al
zijne gewaarwordingen, om nu maar eene seconde zijne oogen
te sluiten, zijne tanden woedend op elkaar te klemmen, en
dan weer eerbiedig, bijna klagend yoort te gaan :
„Je vraagt het mij ? Welnu, ik zal 't u aanstonds bekennen.
Zie, ik had in mijn heele leven nog nooit iemand, wie ook,
liefgehad ! Ik ben opgevoed in een atmosfeer van zelfzucht en
adeltrots. Ik heb mijn hart verstokt tegen de menschen ! Ik
verachtte ieder zonder uitzondering. Maar plotseling heb ik
bemerkt, dat ik dwaalde ! Een geheel nieuw leven maakte
zich van mij meester. Ik had op dien dag tranen willen storten, want een goede, edele gedachte beheerschte mijn gemoed —
ik had iemand lief gekregen !"
Op dit oogenblik trad hij naar de tafel heen, waar Henriette stond. Hij naderde langzaam, bijna schroomvallig, en
zich tot haar wendende, terwijl eene doodelijke bleekheid zijne
trekken overtoog, fluisterde hij :
„Je bent het, Henriêtte ! En, zoo je maar het geringste
medelijden hebt, zeg dan nimmer, om Gods wil, dat je mij
veracht !"
En Henriette zag op haar uurwerk, dat de tijd verliep,
maar ze hoorde niemand komen. Ze gevoelde, dat hare vastberadenheid eene uiterste inspanning moest wagen.
„Welnu!" sprak ze : — „Ik weet nu alles, en zeg u dank
vioor de mededeeling. Ik kan u daar niets op antwoorden, dan
dat het me leed doet, dat mijn verloofde bruidegom, de heer
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Willem Outshoorn, hier niet tegenwoordig is, hij zou u zeker
het onpassende van dit onderhoud op nadrukkelijke wijze
hebben doen begrijpen !"
Er klonk een schorre, akelige kreet door het vertrek. Van
Spranckhuyzen klemde zich met beide handen aan de tafel,
en zag met vreeselijk verwrongen gelaatstrekken naar zijne
prooi. Hij had zijn masker afgeworpen. Zijn talent
van veinzen en spreken was uitgeput. Daarop lachte hij weder kalm. Beleefd schoof hij den stoel weg en greep plotseling
Henriettes hand. Met een enkelen ruk stoof zij terug.
„Zacht wat, mijne schuwe schoone !" — riep hij krijschend. —
„ Spaar uw toorn ! Je kunt me Loch niet ontkomen — ik zal
zoo vrij zijn, je opgewondenheid door de vingers te zien !"
IJlings treedt hij op haar toe. Zij deinst terug met de
beradenheid van eene, wier wanhoop op het hoogste gestegen
is. Zij volgen elkaar een oogenblik. Zij houden elkaar nauwlettend in 't oog. 't Is doodstil in 't vertrek ; daar buiten
klinkt immer het geroep van den g e k k o h.
In hare stomme vertwijfeling gevoelt Henriette, dat haar
toestand ieder oogenblik gevaarlijker wordt. Ze bedwingt het
hijgen van haar boezem — het driftig bonzen van haar hart —
ze betreurt het, dat ze geen wapen bij de hand heeft, om den
ellendeling of te weren — ze staart hem onafgebroken in de
valsche, woedende, flonkerende oogen, en stelt de tafel of een
stoel tusschen hen in. Maar ook Van Spranckhuyzen verdubbelt in behendigheid. Nog loopt hij zachtjes van ter zijde op
haar toe, maar bliksemsnel verwisselt hij van richting, en
poogt haar aan de andere zijde der tafel op te vangen. Te
vergeefs — Henriette ontspringt hem even snel, en houdt
steeds eene vrije ruimte, om zich te bewegen. En dit alles
ging met niet het minste gerucht gepaard, en de jacht werd
voortgezet in ijzingwekkend zwijgen.
Op eens klinkt een grove vloek luide door de kamer. Henriette is wat al te verre teruggeweken naar de zijde, waar
haar g u O r i d o n zich bevindt. In een ondeelbaar moment des
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tijds springt hij haar na, en drijft haar in de engte van den
muur. Oogenblikkelijk daarna gevoelt zij een ijzeren vingergreep om hare leest — een hijgende ademtocht beroert haar
gelaat. Ze heeft het naderhand nooit kunnen uitleggen, hoe
het mogelijk is geweest, maar 't was of ze in dat vreeselijk
uur eene bovennatuurlijke kracht bezat. Ze grijpt even onbegrijpelijk snel, als zij aangevallen wordt, den hondsvot bij de
armen, en slingert hem terug naar de andere zijde, zoodat
hij struikelt en valt. Een strook van Henriêttes gazen kleed
blijft in zijne vingeren.
Knarsend klinken nu eensklaps de raderen van een rijtuig,
't walk het erf oprijdt. Henriette werpt een juichenden blik op
haar vijand, en stolt zich nog eens achter de tafel. Maar Van
Spranckhuyzen was tot de uiterste woede aangevuurd. Hij
herstelt zich zonder tijdsverloop van den schok, waarmee hij
omgeworpen was, en springt met wilden, ziedenden hartstocht naar zijn slachtoffer. Luide gillend en om hulp schreeuwend vlucht Henriate in 't ronde. leder oogenblik komt hij
haar nader. Buiten klinken stemmen en gerucht. Zij roept
luider en wanhopender — de voetstappen naderen.
Van Spranckhuyzen heeft haar weder gegrepen. Maar nog
eens scheurt ze zich los. Haar vervolger stort tegen een stool
en wankelt. Daar klinkt eene stem van buiten, vlak vOOr het
venster, " die haar naam noemt.
„Help !" — schreit Henriate, zoo luide, dat de weergalm
tusschen de hooge steenen muren der kamer naklinkt.
Een kloppen op de deur volgt. Men roept, om to openen.
Men schudt beide glazendeuren. Er ontstaat een verward geraas. Thans kraken de deuren in hare voegen — een knallende
slag en ze springen open, mevrouw Dubois snelt ademloos
binnen — haar echtgenoot en een aantal jongens volgen. Toen
eerst vial de arme Henriötte bewusteloos op den grond.
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VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Wat er des avonds na het bal in Concordia geschiedde.
„En ik zeg u, papa ! dat ik oogenblikkelijk gaan wil !"
„N onsen s, Marie ! Ik ben midden in mijne partij ! Ik kan
mijn kaarten niet neerleggen ! Je moet maar wat geduld
hebben !"
„Ik wil hier geen oogenblik langer blijven ! En ik verzoek
u allerdringendst, om toch to letten op de beleediging, mij
aangedaan, want ze geldt ook u !"
„Malle praat. De heeren wachten op mij ! Ga stil naar de
zaal terug, en kijk wat naar het dansen !"
„Dan ga ik alleen naar huis ! Ik zal u het rijtuig terugzenden !"
„Mij ook goed ! Maar pas op, dat ik niet moet wachten.
Naar huis en dadelijk terug ! — wat blief je ?"
Maar mejuffrouw Marie Dunsinger gaf zich de moeite niet
haar hoogedelgestrengen vader to antwoorden. Met hoogopgerichten hoofde, de gazellen-hals als eene loodlijn op het middelpunt van den dorren boezem, stuift ze vooruit, de voorgaanderij der militaire societeit Concordia door, tot op de
trappen der veranda. Daar schreeuwt ze met hare eigenaardig krijschende stem den naam van des grooten Dunsingers
koetsier :
„Ali! Ali! lekas! lekas! (spoedig, spoedig!")
Er rijdt eene fraaie open caleche met twee grijze preanger
schimmels voor. Marie valt als eene bom in het rijtuig, en
snel ijlen -de paarden vooruit, de societeit links voorbij naar
Goenoeng Sahari.
Wij wenschen u eene goede reize, mejuffrouw Marie Dunsinger ! Zou de ontvangen les u misschien wat baten ? We
hopen het voor u, teleurgestelde beschermster van de tweede
luitenants der Oost-indische infanterie ! Dat eon enkel vluchtig
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woord, ten ongunste van jonkheer Hector van Spranckhuyzen
gesproken, ook zoo'n diepen indruk moest maken op dien
stompen, lompen, ouden heer Deeselaar ! Zeker, er was veel
gesproken, onderzocht en aan het licht gekomen : men had
ontdekt, dat u het waart, die den vader tegen den jonkman
had opgezet ! Men had een zeer groot onderscheid gemaakt
tusschen jonkheer Eduard en jonkheer Hector ! Men had ingezien, dat de huiselijke omstandigheden van genen, die voor
't overige vrij geheimzinnig en onopgelost bleven, geen den
minsten invloed behoefden to oefenen op het eerlijke, ridderlijke aanzoek van zijn broeder. Er was geen twijfel aan, dat
er een engagement zou tot stand komen tusschen jonkheer
Hector en de mooie Caroline Deeselaar. Maar ieder had vooraf
kennis genomen van uwe menschlievende oordeelvellingen,
mejuffrouw Marie Dunsinger ! — en noch Reeve, noch Schotzer, zelfs de onhandige, breedvoetige Schotzer, noch eenig
ander luitenant heeft u heden ten dans gevraagd, en u hebt
aan den wand gezeten, het doodsbleeke, spitse gezichtje spijtig to zaam plooiend met de uiterste minachting — als eene
echte, onvervalschte, oprechte, waarachtige muurbloem ! We
hebben ons reeds to lang met u beziggehouden — we beklagen slechts uwe arme corpulente moeder en lijfmeid —
kasian!
Het bal in Concordia werd met de hoogste opgewektheid
voortgezet. Het programma der dansen snelde ten einde. Juist
vormde men eene reusachtige quadrill e, die zich in twee
hoofdafdeelingen over het ruime terrein der schitterend verlichte
zaal uitstrekte. Het toeschouwend publiek was ook vrij groot.
Daaronder merken wij in de eerste plaats op den kleinen
Deeselaar met zijn purperrood gelaat in driftig gesprek met
den zwaarlijvigen kolonel der infanterie, die zijn dikken, sneeuwwitten knevel zoo achtbaar had uitgeplozen ter receptie van
mevrouw van Weely, toen de groote Dunsinger het verhaal
van de huiselijke oneenigheden des welbeschaafden jonkheers
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Eduard van Spranckhuyzen ten beste gat Nu is hun oog gevestigd op een paartje in de quadrille, 't walk ze met
bijzonder welgevallen beschouwen : luitenant Hector van Spranckhuyzen en Caroline. De beide jongelieden werden tot tweemaal
toe op onachtzaamheid betrapt in het waarnemen van hunne
dansplichten — maar ze lachten er des to vroolijker om, en
haasten zich het verzuim in to halen.
„Morgan kom ik bij je mama dejeuneeren !" — fluistert
Hector, terwijl hij de bevallige gestalte zijner danseres met
de uiterste opgetogenheid bewondert.
„Vroeg komen, ja ? Maar b r a ni (moedig) zijn, Hector ! en
niet maloe (bang), als pa wat boos ziet !"
„Ik ben zoo blij, zoo gelukkig, Caroline ! Hoe goad, dat ik
maar flunk voor de zaak ben uitgekomen ! Ik had nook gedacht,
dat die juffrouw Dunsinger zoo gevaarlijk was !"
„ Zij is sato e (eene) nare meld ! Heeft altijd pretenties,
omdat haar vader zoo'n groot heer is ! Niet meer van haar
praten, soedah !"
Caroline Deeselaar zag haar cavalier daarbij zoo ernstig aan,
dat het licht to begrijpen was, hoe ze hem den rijken schat
van min, die tot nog toe stilletjes sluimerde in haar schuldeloos, eenvoudig jonkvrouwelijk hart, zonder eenig voorbehoud
en met vojkomen vrije verkiezing geschonken had. En Hector ?
De quadrille was daar even geeindigd — de purperroode heer
Deeselaar kwam zijner dochter aanzeggen, dat het rijtuig
wachtte. Met Welk een aandrang smeekte hij den vader zijner
geliefde, of zij nog den laatsten dans mocht blijven ! En toen
daze onverbiddelijk bleek, boog hij met de nederigste onderdanigheid het hoofd, en hielp hij aanstonds de Witte sjaal der
dames uit het kamertje, ter zijde van de danszaal, zoeken —
en wikkelde hij Caroline met zoo veel ridderlijke zorg in de
hare, en sprak hij zoo zacht fluisterend en zoo eerbiedig teeder
tot haar, dat Brandelaar en Betsy Deeselaar, die hen volgden,
er in stilte over schertsten, en de oude heer meesmuilend aan
beide heeren de hand reikte, en Hector nog eens herinnerde aan
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zijne belofte om den volgenden ochtend te komen dejeuneeren.
Toen de overgelukkige jonkman de voorgaanderij weer binnentrad,. werd hij zachtjes op zijn schouder getikt. Verrast
zag hij om, en bemerkte hij dat een uiterst net gekleed, maar
doodsbleek jongmensch zich deftig voor hem boog, terwijl
deze haastig vroeg :
„Herkent u mij niet meer, meneer van Spranckhuyzen ?"
„We] zeker ! — Meneer Outshoorn niet waar ? We zijn
saam uitgekomen met de Amphitrite ! Maar ik had u sedert nooit
weder ontmoet, en dus twijfelde ik eerst een oogenblik. . . ."
„Juist, we zijn saam uitgekomen, en schoon we Coen weinig
met elkander omgingen, hoop ik toch, dat u de goedheid zal
hebben mij eenige inlichtingen te geven over het Bataviaasch
publiek, 't welk ik zoo weinig ken. Ik ben kort na mijne
aankomst naar Krawang vertrokken en eerst van morgen verliet ik het Buitenzorgsche, om mij hierheen te begeven !"
„Met het grootste genoegen, meneer Outshoorn! 't Is waar,
aan boord sprak ik altijd met mijn kameraad, en u bracht
uw meesten tijd in het gezelschap der dames door. Laat ons
naar de danszaal gaan — het bal loopt juist tegen het eind !"
Outshoorn volgde zeer bedaard, en moist den storm van
vrees en lijden, die sedert den vorigen dag zijne ziel benauwde,
ten minste uiterlijk, geheel te verbergen. Wel was .zijn gelaat
ontzettend bleek, en trilde er soms een krampachtige trek om
zijne lippen, maar daar bijna niemand hem kende, lette ook
niemand op hem. Hij was dienzelfden morgen, nog voor het
aanbreken des dags van Tji-Koening vertrokken, daar het den
vorigen dag onmogelijk geworden was door het vergevorderde
uur. In hoeveel angst en kommer hij dien dag had doorgebracht — hoe hij den koetsier bij ieder station van den weg
tot grootere snelheid had aangemaand — hoe hij eindelijk met
het vallen der duisternis bij het Marine-hotel was aangekomen,
dat alles was hem op dit oogenblik een Broom. Hij sidderde
onwillekeurig als hij overwoog, dat hij nu zoo nabij zijne
Henriötte gekomen was, maar dat het tevens en uiterste
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onraadzaam zou zijn hare tegenwoordigheid te zoeken. Edelmoedig en ridderlijk van natuur, had hij maar zeer korten
tijd aan het verhaal van Lucy geloof geslagen, en alleen in
de verslagenheid van het eerste oogenblik aan de trouw
zijner Henriette getwijfeld. Daarna was zijn nobel hart in
opstand gekomen tegen de voorstelling der feiten, zoo als
Lucy ze gegeven had, en had hij in stilte voorgenomen zich
door eigen onderzoek op de hoogte der omstandigheden to
brengen. Het berieht, dat er dien avond in Concordia gedanst werd, had hem aanstonds doen besluiten, zich derwaarts
te begeven. Misschien was Henriette daar — misschien zou hij
er tevens den ellendeling ontdekken, Wiens naam alleen
genoeg was, om den heftigsten toorn in zijn gemoed te doen
ontvlammen — Wiens aangezicht hij nooit gezien had, maar
welken hij haatte met al de kracht van een jong, vurig
gemoed, dat zich in zijne liefste illusion op 't snoodst gekwetst
gevoelt. Door toedoen van een vriendelijk tafelgebuur aan
de tab 1 e - d'hOte van het Marine-hotel, die niemand anders
bleek te zijn dan onze goede vriend Brandelaar, was hij op
't bal der soeiêteit ingeleid, en had hij zich zorgvuldig op den
achtergrond verborgen. Al spoedig had hij zich overtuigd, dat
Henriette niet gekomen was — daarna zocht hij jonkheer
Eduard. Hij nam al de heeren oplettend waar, hij bestudeerde
de physionomien van ieder, die door zekeren zwier in toilet
aanspraak zou mogen maken op den naam van dandy, en
de uitkomst van zijn onderzoek was een schemerachtig vermoeden geweest, dat de gezochte man niet gekomen was.
Vervolgens had hij op nieuw naar Brandelaar omgezien, en
doze had hem met een enkel woord aanstonds de juistheid
van zijn vermoeden gestaafd — jonkheer Eduard was niet
verschenen. Doelloos rondzwervende met toenemende bezorgdheid, had hij zich herinnerd, dat hij de luitenants Hector van
Spranckhuyzen en Schotzer aan boord der Amphitrite had
leeren kennen — en daar zij de eenigen waren, die hij onder
de bonte menigte van dansers en danseressen herkende,
IV.
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besloot hij den eerste aan te spreken, om zoo mogelijk eenige
nadere inlichtingen van hem te vernemen. Maar de jonge
krijgsman was zoo ernstig vervuld met zijne dansfunctien, dat
hij hem niet had kunnen naderen, dan tegen het einde van
't bal, Coen de bevallige jonge dame vertrokken was, die
voortdurend het doelwit van 's luitenants hoffelijke en eerbiedige c our to isie was geweest.
Zij stonden beiden naar de voorbijhollende paartjes te staren,
die de laatste polka met zekere hardnekkige volharding
afdansten. Hector wijst Outshoorn op den een of ander zijner
bekenden, en bemerkt nauwelijks, dat deze zijn opgewekt
gesprek maar ten halve volgt, en onrustig in 't ronde blikt.
Plotseling bemerkt Outshoorn met de hoogste belangstelling,
dat een uiterst net gekleed heer, welken hij den heelen avond
nog niet gezien had, zich door de rijen der toeschouwers
heeft heengedrongen, en nu niet verre van hem met zichtbare
voldoening de dansende menigte waarneemt. Die heer heeft
een bijzonder fatsoenlijk voorkomen, zijn gelaat is wat bleek,
maar terwijl hij glimlachend om zich heen ziet, schitteren
zijne oogen van stile tevredenheid, en doet hij eene rij van
kostelijke Witte tanden blinken. Outshoorn grijpt Hector bij
.den. arm, en, hem op den nieuw aangekomene wijzend,
vraagt hij :
„Wie is die heer ?"
„Die daar ginds met den hoed onder den arm ? Dat is mijn
broer, jonkheer Eduard van Spranckhuyzen, ambtenaar bij de
gouvernements-secretarie !"
„Hij is immers getrouwd met . . ."
„Pardon ! Ik moat hem juist iets meedeelen ! U blijft zeker
nog een pons na het bal? — Kom een glas- wijn met ons
drinken? Tot straks !"
Outshoorn blijft een oogenblik onbeweeglijk stilstaan. Hij
vestigt beide oogen op zijn vijand, en ziet, hoe deze door zijn
broeder wordt aangesproken, en hoe beiden onder vroolijk
lachen zich naar de voorgaanderij begeven. Daarna verliest hij
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hen uit het oog, omdat de menigte na het eindigen van den
dans zich naar alle zijden verspreidt, en de langst gebleven
danseressen zich tot vertrekken gereed maken. Na een oogenblik omdolens, waarin een storm van allerlei denkbeelden zich
in zijn hoofd te zaam pakte, stuit hij onverwachts op Brandelaar en Schotzer, die hem zeer opgewekt aanspreken, daar ze
juist bij het buffet eene flesch rijnwijn met zonderlinge overhaasting hebben geledigd. Men vindt goed zich te zaam naar
de voorgaanderij te begeven, om wat nit te rusten van de vermoeienissen des bals. Om eene ronde tafel zijn daar reeds
eenige jongelieden , op luierstoelen verzameld. Eduard en Hector
van Spranckhuyzen zijn de hoofdflguren van dien kring.
Outshoorn zet zich aan een uithoek van het gezelschap
neder. Hij heeft aanstonds zijn oog op den man gericht, die
het doelwit van zijn zoeken was. Maar deze spreekt fluisterend met zijn broeder, en beiden drinken met zekere feestelijke geheimzinnigheid eenige glazen champagne. Daarna slaat
Outshoorn zijn blik naar buiten, waar het breede Waterlooplein zich in de duisternis van den nacht verliest. Vele rijtuigen met hel vlammende o b o r s snellen naar de overzijde van
't plein — onder aan den voet der veranda is een levendig
ge-woel van vertrekkende familiên en ijverig aansnellende jongens. Er heerscht een luid klinkend en opgewekt gerucht van
stemmen in 't rondo, en dit alles schijnt mee to werken, om
Outshoorns stemming hoe langer hoe somberder to maken. Op
nieu-w overvalt hem de bange vrees, dat Lucy waarheid kon
gesproken hebben. De jonkheer heeft een aangenaam voorkomen en bevallige manieren — maar aanstonds herinnert hij
zich, welke brieven hij van zijne Henriette ontvangen heeft,
en hoe ze soms van hare ontmoetingen met dien man gesproken heeft, zonder eenig voorbehoud, openhartig en onverschillig. Op dit oogenblik kwam een jongen der societeit met
een purperroode kabaai en eene schorre grafstem hem een
glas rijnwijn uit naam van Brandelaar aanbieden, en zag hij
zich genoodzaakt een oogenblik aan het gesprek deel to nemen.
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De gebroeders van Spranckhuyzen zetten intusschen fluisterend hun dialoog voort.
„'t Doet me plezier, dat je zoo tevreden bent, Hector !
maar ik vind de zaak vrij dom !"
„Natuurlijk, omdat ik verliefd ben, en mijne Caroline niet
zoo rijk is als uwe Lucy! Ik hoop evenwel gelukkiger to zijn !"
„Je antwoord is bijna eene grofheid, m o n bon! Maar dat
zal ik je . maar verge-yen, met het oog op je vroolijke stemming
van dozen avond. — Ik heb ernstig plan gemaakt mij met
Lucy to verzoenen 1"
Jonkheer Eduard sprak doze woorden in de kluchtigste
opgewondenheid, en wreef zich in de 'handen met het voorkomen van iemand, die iets zeer geestigs gezegd heeft. Oogenblikkelijk vervolgde hij :
„Laat ik je zeggen waarom. Ik begin vrijwel mijn bekomst
van Batavia en de secretarie to krijgen. Ik heb hier bijna eon
jaar doorgebracht, en ik vind het nu tijd eons bedaard over
het voorstel van papa Bokkerman na to denken, en to zien,
of ik er toe besluiten kan zijn controleur in het binnenland
van Buitenzorg to worden. Ik wil me bekeeren, Hector 1 omdat
ik hier toch zoo weinig succes heb !"
„Wat bedoel je daarmee ?"
„Och niets ! Vroeger was ik nogal lekker met dat gouvernantetje van Ruytenburg, begrijp je ! -- Nu van avond heeft ze
zich om eene kleinigheid zeer boos tegen me gemaakt, en ik
vrees, dat we voor altijd gebrouilleerd zijn !"
„Kwam je daarom zoo laat !"
„Daarom en om andere redenen, die tot doze zaak niet en doen!"
„Eduard ! ik moat me zeer vergissen, maar ik vermoed, dat
dit alles goon fair play is !"
Jonkheer Eduard fronst eene seconde zijn voorhoofd, trekt
daarna zijne schouders op en vraagt :
„Mag ik je nog eons inschenken, Hector ?"
Daarop zwegen beiden en verdiepten ze zich in den rook
van hunne manilla's. Een druk gesprek word intusschen
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rondom hen heen gevoerd. Schotzer was aan 't woord, en
roemde de genoegens van den avond. Hij had zijn uniformjas
losgeknoopt en wiegelde zich behaaglijk op en neer. Reeve en
Brandelaar namen ijverig deel aan de discussie, en soms
mengde ook Outshoorn een woord in 't gesprek, om
door zijne stilzwijgendheid niet al te zeer de aandacht te
trekken.
„Het OlOgante, jonge en mooie Batavia was niet al te stork
vertegenwoordigd !" — meende Reeve.
„Omdat mevrouw Buys er niet was, he?" — vraagt Brandelaar.
„Neen !" — roept Schotzer met naieve geestdrift „omdat
Christine Henkens er niet was."
Reeve schudt het. hoofd en verzoekt, beleefd glimlachend,
dat men tot de orde van den dag overga. Hector, die de
laatste woorden heeft opgevangen, zegt met het vroolijkste
gelaat ter wereld.
„Ik vond het zeer vol en zeer geanimeerd. Ik heb me nog
nooit op een bal van Concordia zoo heerlijk geamuseerd !"
„Zeer natuurlijk !" -- ant woordt Brandelaar langzaam met
zijn diepe basstem. — „Maar Loch houd ik dat onze knapste
Bataviasche dames niet gekomen zijn. Daar heb je, bijvoorbeeld, juffrou-w van Hilbeeck, de gouvernante van Ruytenburg — ik heb haar den heelen avond niet gezien !"
Schotzer, die eene nieuwe flesch rijnwijn aanvalt, gevoelt
een buitengewonen lust tot schertsen.
„Vraag eens aan meneer Eduard van Spranckhuyzen !" —
riep hij uit — „waarom ze niet kwam !"
Jonkheer Eduard doet de batterij zijner tanden zien, en zet
zijn glas aan de lippen.
„Neon, maar waarachtig, Spranckhuyzen!" gaat de opgewonden Schotzer voort — „is het waar, dat je nog al in de
bonnes graces van die jonge dame deelt ?"
Outshoorn luistert met koortsachtige inspanning. Zijn gelaat
is allerzonderlingst bleek, maar niemand let op hem.
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„Wat zal ik je zeggen ?" — klinkt het uit jonkheer Eduards
mond met de uiterste n o n c h a 1 a n c e. — „Ik behandel niet
gaarne zulke teere zaken in gezelschap. De jonge dame behoort tot mijne bijzondere kennissen, schoon we in den laatsten
tijd een beetje ruzie gehad hebben !"
Een salvo van luid lachen volgde op de merkwaardige modedeeling van den jonkheer. Daarop zien alien met verwondering,
dat Outshoorn van zijn stoel is opgestaan, en midden onder
't rumoer op Eduard van Spranckhuyzen is toegetreden. .Alle
gerucht zwijgt, want het gelaat van den vreemdeling heeft
eene allerdreigendste uitdrukking. Outshoorn heft de hand op, en
zegt met eene kalme, heldere stem, die luide in het rond klinkt :
„Mijn naam is Willem 'Outshoorn. Ik ben met mejuffrouw
van Hilbeeck geengageerd. Ik vorder van, u, jonkheer Eduard
van Spranckhuyzen ! dat u in 't bijzijn van al deze heeren
oogenblikkelijk die gemeene logen intrekt !"
De jonkheer is schielijk opgestaan. Zijn gelaat is purperrood.
Hij beschouwt zijn vijand, dien hij niet ontwijken kan, met
de blinde woede van een roofdier, 't welk in een strik gevangen is, en geene uitkomst ziet.
„Zul-je oogenblikkelijk die laaghartige logens intrekken,
vervloekte schavuit ! ik geef je eene minuut nog !"
Outshoorn had de armen over de borst gekruist. Het gezelschap stond in ademlooze verbazing de ontknooping van dit
tooneel to verwachten.
„Uw tijd is om ! Spreek, schoft !"
Jonkheer Eduard deed eene zware poging, om adem to halen,
en een gemeenen vloek tusschen de tanden smorend, list hij,
heesch van gramschap :
„Nooit !"
In dezelfde seconde heft Outshoorn zijne rechterhand op, en
voor iemand het beletten kon, geeft hij den jonkheer een zoo
hevigen vuistslag in 't aangezicht, dat deze achteroverstort en
met een schorren kreet op den marmeren vloer nedervalt.
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VIJFTIENDE HOOFDSTUK.
Waarin mevrouw Nuyts van Weely een diner geeft en Dubois
een toost instelt op een jong verloofd paai.
Mijnheer en mevrouw Nuyts van Weely hadden hunne beste
vrienden en kennissen uitgenoodigd om juist acht .dagen na
het laatst vermelde bal in Concordia aan een feestelijken maaltijd ten hunnent te komen deelnemen. De pendoppo heeft
inderdaad een recht feestelijk uiterlijk, nu de avond van den
bepaalden dag gekomen is. De geheele rijkdom van albasten
hanglampen en kroonluchters werpt een krachtig licht in 't ronde,
maar inzonderheid over de prachtig ingerichte tafel, waar keur
van kristal en zilver fonkelt, en waar een buitengewone overvloed van heerlijke tropische en Europeesche bloemen prijkt.
't Zou niet moeielijk geweest zijn, in de schikking der bloemen
de smaakvolle zorg der gastvrouw te herkennen, daar zij juist
bezig is eene laatste hand te leggen aan een grooten ruiker
in een wit porseleinen vaas, aan het hooger einde der tafel
geplaatst. Al de jongens komen te voorschijn in donkerblauwe
gala-kabaaien, en schijnen zelfs op hunne bruine onverschillige
tronien een bewustzijn van de aanstaande feestvreugde te vertoonen. Mevrouw van Weely deelt hare laatste bevelen en aan-vvijzingen mede, en verd-wijnt in de ruime binnengaanderij.
Voor eenige minuten heerscht er nog onafgebroken stilte
in de pendoppo. Wie er op dit oogenblik steelsge-wijze een
blik had kunnen wijden aan de keurige versiering van de
tafel, aan de pracht van bloemen en zilver — wie getuige had
kunnen zijn van den luisterrijken tooi, welken de achtergaanderij tot in de kleinste bijzonderheden op dat oogenblik vertoonde, hij zou aanstonds tot de gevolgtrekking besloten hebben, dat er dien avond ter villa Nuyts van Weely een buitengewoon feest gevierd word. Eon gerucht van stemmen en
voetstappen verkondigt de nadering der gasten.
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Het eerste paar, 't welk binnentreedt, wordt gevormd door.
den ouden heer Bokkerman uit Buitenzorg en de gastvrouw.
Ten tweede verschijnt de heer Nuyts van Weely met mejuffrouw Maria Bokkerman, die in deze eenvoudige vertelling
steeds als mejuffrouw Bokkerman no. 2 is opgetreden. Daarna
volgt Ruytenburg met mevrouw Guirault Dubois — onmiddellijk hierop Outshoorn, met den linkerarm in een zwart zijden
draagband en aan de rechter . . Henriette Mathilde van Hilbeeck. De trein werd gesloten door Dubois, die aan zijne hand
een aardig meisje van acht jaar geleidt — de jonge juffrouw
Clara Ruytenburg, welke op haar zeer bijzonder verlangen en
tevens op herhaald aandringen van Henriette het feestmaal
zou bijwonen. Nog was er de jongeheer Louis Nuyts van
Weely, welke door de rij der gasten heendrong, en zijne moeder luide dwong om naast Clara te zitten.
De plaatsing van dit gezelschap was vooraf geordend. Aan
de langwerpige, vierkante tafel zag men weldra ter eene zijde
de gastvrouw, tusschen de heeren Dubois en Bokkerman, en
ter andere zijde Outshoorn naast Henriette en mevrouw Dubois
plaats nemen. Naast deze laatste zette zich Ruytenburg neder,
Mejuffrouw Bokkerman no. 2 be yond zich aan 't smalle hoogereinde, hare buren waren Dubois en Ruytenburg. Aan 't
smalle lagereinde zaten de kinderen, Clara 't dichtst bij Henriêtte, en Louis bij zijn vader, die zich rechts van den heer
Bokkerman beyond. In een oogwenk had een gerucht van
vroolijke stemmen de pendoppo vervuld — de jongens begonnen op en neer to loopen en to dienen, het diner was begonnen.
Dat er in de verloopen acht dagen eenige wijzigingen en
veranderingen hadden plaats gegrepen, zou men het best uit
de gesprekken der gasten hebben kunnen gewaarworden.
Voor het oogenblik heeft Dubois een schertsenden woordenstrijd met mevrouw van Weely en Outshoorn, die weinig
licht geeft, daar hij beweert, dat hij reeds van den beginne af
het bestaan van een engagement tusschen Henriette en een
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galant passagier der Amphitrite vermoed had. Mevrouw Dubois
heeft zich terzelfder tijd tot Ruytenburg gewend, en wat zachter gezegd :
„Welk een verschil met verleden Zaterdag ! Nog kan ik niet
zonder ontroering aan den angst denken, die mij aangreep,
toen ik Henriötte hoorde gillen bij het oprijden van uw erf!"
„Gelukkig, dat u juist kwam, mevrouw! De ellendige schobbejak was tot alles in staat. Nog nooit heb ik mij zoo in
eenig mensch bedrogen !"
„In de verwarring van het eerste oogenblik lette niemand
op hem, en toen Dubois naar hem omzag, was hij behendig
ontsnapt. Dat hij toen nog koelbloedigheid en lust genoeg
bezat, om op het bal van Concordia to verschijnen !"
„Bonne mine a mauvais jeu!"
„Outshoorn heeft daar de taak der vergelding begonnen Hij
was de eigenaardig geschikte man voor de strafoefening !"
„Weet u de bijzonderheden van het duel ?"
„Nog maar zeer onvolledig. In de drukte der laatste dagen
heb ik mij meest met Henriette moeten bezighouden. We zullen Outshoorn vragen, om ons er straks een volledig verhaal
van to geven!"
„'t Spijt me zeer, dat ik alweer mijne gouvernante moot
missen. Mijne kinderen begonnen al zoo aardig met haar om
to gaan. Hoe het met Clara gaan zal, weet ik nog niet. Ze
wil volstrekt met de aanstaande mevrouw Outshoorn naar
Buitenzorg !"
Ruytenburg schudde zachtjes met het hoofd, toen hij dit
gezegd had, en dronk zuchtend het glas leeg.
„Als mevrouw Ruytenburg hier niets tegen had" — merkte
Dubois op, die van de andere zijde der tafel een oogenblik
naar het gesprek van Ruytenburg geluisterd had — „dan zou
alles licht kunnen geschikt worden, en dan zouden wij u alien
behulpzaam kunnen zijn in het zoeken riaar cone nieuwe gouvernante !"
Ruytenburgs gelaat vertoonde geheimzinnige bezorgdheid.
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Hij trok zijne schouders op, en wijdde met zekere zenuwachtige haast zijne aandacht aan een schotel met aspergies,
waarvan hij in zijne verstrooidheid eene eerbiedwekkende hoeveelheid op zijn bord legde. Vijf minuten later, zijne stem tot
een zacht fluisteren dwingend, zeide hij zuchtend tot mevrouw
Dubois:
„Toon u nog gouvernante was bij mevrouw Buys, heeft
onze Indische dames leeren kennen. Onze oude, goede,
Hollandsche denkbeelden en gewoonten zijn hare grootste
antipathie6n. Wie eene Indische of eene kleurlinge trouwt,
make zich geene illusie over de Neèrlandsche opvoeding zijner
kinderen !"
Arme, goedhartige, vermaaklievende Ruytenburg levenslang blijft ge in de laagste klasse uwer tropische Ocoleles-maris!
Intusschen had Dubois zich een poos met zijne buurvrouw,
mejuffrouw Bokkerman no. 2, onderhouden. Deze jonge dame
-was de spraakzaamste en de corpulentste van de familie. Ze
bad bijna even zooveel verstand, maar was meer brani
(dapper) dan Lucy. Hare fraaie, uit welriekend hout gesneden,
waaier op en neer wuivend, zegt ze plechtig:
„Heel goed, die meneer Outshoorn eerst trouwt met die
knappe meisje met blonde krullen, yang b e t o e l baves
(die zeer mooi zijn!) Zoo stil anders bij ons op Tji-koening!
Maar nu zal Lucy ook nog wel lang bij ons blijven
kasian Lucy!"
„West mevrouw van Spranckhuyzen jets van het duel ?"
„Papa krijgt Dinsdag satoe soerat (een brief) van meneer
Outshoorn. Papa spreekt lang met Lucy, vertelt die heele
p e r k a r a (geschiedenis) van haar man, zij schudt haar hoofd,
zij diam-diam! (zedr stil)!"
„Uwe zuster zou er niet veel bij verliezen, zoo zij haar man
nimmer weerzag !"
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„Papa zegt ook, hij s at o e g 1 a d a k (een schavuit). Lucy
altijd diam-diam, en spreekt met niemand !"
Ook wij, hoogadellijke Vrouwe van Spranckhuyzen, geboren Bokkerman, ook wij moeten u in dat koppige stilzwijgen verlaten. Koestert ge nog altijd uw ijverzuchtigen haat
tegen de ex-gouvernante van Ruytenburg ? Ge zijt zeer n a k a 1
(ondeugend), ge kunt ons later nog handen vol werks geven !
De gastheer heeft zich voortdurend met den meesten ijver
bevlijtigd, des heeren Bokkermans mededeelingen te volgen.
Ze hebben elkander vroeger nooit gesproken, de omstandigheden brachten hen voor 't eerst te zaam.
„Ik kan u verzekeren, dat er nooit jets dergelijks is voorgevallen !" — antwoordde de heer van Weely.
„Lucy en mevrouw Ruytenburg meenden zekerheid te hebben. Ik zelf geloofde de zaak een oogenblik, maar na Outshoorns schrijven, en 't geen hij mij gisteren vertelde, zie ik,
dat mijne arme dochter ook nog deze laatste satisfactie ontvalt. Mejuffrouw van Hilbeeck heeft zich onberispelijk gehouden en alleen mijn panier-percé van een schoonzoon draagt
de schuld van alles . . ."
Hier ging 's heeren Bokkermans stem in een dof gemompel
op, dat vrij wel naar eene eenigszins hartig gekruide verwensching geleek.
„Het beste bewijs voor mijn gevoelen" hernam de gastheer — „is de tegenwoordigheid van Ruytenburg. Hij is
getuige van alles geweest en neemt de scheeve voorstelling
van zijne echtgenoote en mevrouw van Spranckhuyzen niet
aan. Hij heeft Henriate zelf betuigd, dat hij zeer gaarne op
haar verlovingsmaal zou tegenwoordig zijn, dat hij haar met
veel leedwezen ziet vertrekken, dat hij zijne eenige dochter,
dat lieve meisje naast mijn zoon Louis, aan haar wilde toevertrouwen, als Outshoorn er geen bezwaar in zag, en mevrouw
Ruytenburg er zich niet al te sterk tegen verzette !"
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„Wat mij betreft, ik was aanstonds voor juffrouw van
Hilbeeck gewonnen, toen ik haar een kwartier gesproken had.
Ik stel veel belang in Outshoorn, hij is de eenige zoon van
een trouw vriend, die mijne studiejaren in Holland tot de genoeglijkste van mijn geheele leven gemaakt heeft. Ik was dus
niet onverschillig to weten, wie zijne echtgenoote worden zou.
En 't is u bekend, dat hij als controleur op mijne landen zal
komen, en dat onze stille bergstreken nu door hunne tegenwoordigheid zullen worden verlevendigd !"
„Ik geloof, dat u een zeer goad ambtenaar in Outshoorn
aanwint !"
„Voor zoover ik nu weet, zal hij mij uitmuntende diensten
doen. Hij is geheel van mijn systeem. Hij heeft achting voor
den inlander, hij wil met mij meewerken, om onze Soendahneesche bevolking zooveel mogelijk to ontwikkelen, hij ziet
met mij in, dat de bloei mij ner bezittingen geheel afhankelijk
is van een humaan en liberaal bestuur der inlanders !"
Driemaal bravo voor u, waardige Augustus Bokkerman
Onder al den omhaal van deftigheid en ontzagwekkende statigheid, die ge voor eene oningewijde menigte pleegt uit to stallen,
kunt ge toch uwe edele, uitmuntende inborst niet verbergen.
Model-landbezitter van West-Java 1 we wenschen u spoedig
terug to vinden — tot we'derziens !
Onder daze gesprekken, die in den algemeenen Loon van
vroolijkheid en feestzin ongemerkt gevoerd werden, hadden
de beide hoofdpersonen van het heuglijk hooggetijde geenszins een deftig stilzwijgen bewaard. Outshoorns gelaat straalde
van ongeveinsde vreugde. Er was in zijne bewegingen iets
gedwongens, daar hij alleen zijne rechterhand kon gebruiken,
de linker hing in een zwarten draagband over zijn wit vest.
Maar zijne oogen fonkelden van fibre tevredenheid, en als hij
zich fluisterend naar Henriette wendde, en beider blikken elkaar
ontmoetten, dan bleef het niemand een geheim, walk een
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innig geluk die beide zielen doorstroomde. Wat ze elkander
zeiden west ieder, die oprecht heeft liefgehad en liefheeft — eene variatie op het altijd schoone thema van Romeo
en Julia!
Eene kleine mededeeling van Henriate, aan bijzondere
belangen gewijd, maakte hierop uitzondering. Ze hield het
lieve hoofd naar Outshoorn overgebogen, er trilde eene
zacht weemoedige aandoening in hare heerlijk schoone blauwe
oogen.
„E6n ding vergat ik je nog to zeggen, Willem !" — suisde
het zachtjes van hare mooie lippen. — „Heden ontving ik een
brief uit Breda van mijne lieve moeder. Ze kende ons geheim
reeds lang, en als ik haar weldra melden zal, hoe gelukkig
we zijn, dan zal er een feestdag zijn in hare sombere woning.
Want mijn vader — je herinnert je immers wel, wat ik je van
mijn vader, — den gepensionneerden kapitein, verhaald heb —
mijn vader vereischt groote zorg. Hij lijdt aan podagra, aan
allerlei kwalen, bovenal aan kindschheid. Hij verbeeldt zich,
dat ik met groote schatten uit Indie zal terugkomen —
en herkent in iedere jonge dame, die mijne moeder bezoekt, zijne schatrijke dochter Henriötte, die juist is aangekomen, om den suffenden Brij saard millionnair to maken.
Arms moeder !"
„Schrijf haar vooral vroolijk en opgewekt ! Wie weet of
we haar niet eenmaal onder betere omstandigheden morn
terugzien !"
„Outshoorn !" — klinkt het plotseling van de andere zijde
der tafel. — „Je bent ons nog het verhaal van je duel schuldig,
we zijn met alle bijzonderheden nog niet bekend !"
Het was Dubois, die dit verzoek opzettelijk zoo luide mogelijk uitsprak. De andere gasten schonken door nieuwsgierige
en vroolijke instemming aanstonds den zichtbaarsten bijval aan
dit voorstel. Outshoorn fluisterde nog een oogenblik met Henriêtte, en hief weldra aan:
„De aanleiding tot het duel is u bekend. Ik kan zeer kort
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zijn met de beschrijving van hetgeen den volgenden morgen
plaats greep. Men was overeengekomen, dat ik den heer van
Spranckhuyzen voldoening schuldig was voor de beleediging,
hem aangedaan. Zijn broer en Luitenant Reeve traden als zijne
getuigen op, ter-wijl de heeren Brandelaar en Schotzer mij
denzelfden dienst zouden bewijzen. Onderling word afgesproken,
dat we den volgenden morgen to halfzeven uren zouden bijeenkomen in de gemeenschappelijke mooning van de heeren Hector
van Spranckhuyzen en Schotzer, waar in de ruitne. achtergaanderij uitmuntende gelegenheid was tot verwezenlijking onzer
voornemens. Van Spranckhuyzen, de beleedigde, bepaalde het
wapen, de sabel. Ik vertrok daarna met Brandelaar naar het
Marine-hotel, en legde mij zonder groote zorg ter ruste. Ik
had zulk een vast vertrouwen in het goede recht mijner zaak,
en vond in den bijval der jongelieden, die getuigen -waren van
den twist, zulk een bevredigenden steun, dat ik door geene
bange ontroering in mijn slaap gestoord word. Brandelaar wekte
mij tijdig. Even na zes uren reden we naar Schotzer, die ons
zeer hupsch ontving. Hector van Spranckhuyzen had zich met
Reeve op weg begeven, om mijn tegenpartij op het terrain to
brengen. Daar ze nog niet gekomen waren, vingen we aan
met ontbijten, en moest ik tot mijne beschaming verklaren,
dat ik zeer weinig ervaren was in het gebruik van de sabel.
Mijne spanning klom van oogenblik tot oogenblik, en ik zweeg,
in verward gepeins verzonken ; werktuiglijk de gesprekken
der jongelieden volgend. Ons wachten duurde zeer lang. Men
zag op de horloges, men merkte aan, dat het lang na halfzeven was, dat het kwart voor zeven was, dat het zeer onridderlijk was zoo laat to komen. Tegen zeven uren reed een
huurrijtuig het erf op. Eerst steeg Reeve uit, daarna de heer
Eduard van Spranckhuyzen, eindelijk zijn broader. De drie
heeren schenen een hevigen twist to zaam to hebben gevoerd,
daar ze elkander met het zonderlingste stilzwijgen uit den weg
traden, terwijl Reeve op de heftigste wijze verklaarde, dat het
zijne schuld niet was, zoo men to laat kwam. Daarna werden
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de voorwaarden van den strijd geregeld. We stonden alien
in de betrekkelijk ruime achtergaanderij van de officierswoning, en daar de meeste meubelen waren weggeruimd, schoot
er voldoende plaats over tot een sabelduel. Voor het eerst
vestigde ik mijne aandacht op mijn vijand. Hij stond een
oogenblik zeer deftig en ernstig te spreken met Brandelaar —
hij rookte zeer snel en zenuwachtig, en lachte vrij gedwongen. Dat hij bleek was en bovendien buitengewoon vertoornd,
viel elk in het oog, van bijleggen of verzoening kon wel
geen sprake zijn. Luitenant van Spranckhuyzen verklaarde
met nadruk, dat de beleediging, zijn broeder aangedaan, zoo
ernstig was, dat er geene de minste termen bestonden voor
eene minlijke schikking."
Een zachte handdruk van Henriette deed Outshoorn even
ophouden, en niemand der aangezetenen nam het den verhaler
ernstig kwalijk, toen hij den vrijen arm om de leest zijner
geliefde sloeg, en haar kort maar vurig omhelsde.
„Ik merkte vervolgens met bevreemding op" — ging Outshoorn voort — „dat geen der beide secondanten een woord
met den jonkheer sprak. Hij verwaardigde zich volstrekt niet
mij aan te zien, en ontdeed zich met zekeren onverschilligen
zwier van zijn wit jasje en vest. Reeds lang stond ik gereed,
en wachtte met de uiterste spanning, dat de strijd zou aanvangen. Ik schaam mij niet te bekennen, dat ik zeer ontroerd
was. Ik vreesde niet zoo zeer voor den uitslag van 't gevecht, als wel voor de zaak zelve — dat ik een strijd zou
aangaan, welke ik in kalmer stemming zeker zou moeten
afkeuren. Maar ik sterkte mij met het denkbeeld, dat er omstandigheden kunnen samentreffen, die een duel onvermijdelijk
maken — en ge weet of de mijne van dien ernstigen aard
waren. E6ne gedachte bracht er bijzonder toe bij, om mij met.
kalmte en zedelijken moed te wapenen. Henriates naam was
op de laaghartigste wijze belasterd — en mij was het betrouwd
hare eer te herstellen. Had ik toen geweten hoe oneindig
veel meer ik te straffen en te vergelden had aan dien welge-
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manierden schobbejak, wellicht ware mijn arm nog een weinig
rapper en krachtiger geweest.
Het eigenlijk gevecht duurde zeer kort. Mijn vast voor,nemen was, mij niet door toorn te laten wegsleepen, maar steeds
op mijne verdediging bedacht te zijn. De schermutseling deed
mij van den aanvang rustig bij dit voornemen volharden.
Mijn vijand scheen eenige oefening op de sabel te bezitten.
Glimlachend sprong hij voor- en achterwaarts, en toch scheen
iedere zenuw van zijn gelaat in angstige beweging. Plotseling
gevoel ik, dat zijn wapen mijn linkerarm treft, terwijl ik op
hetzelfde oogenblik hem met de spits van mijne sabel in den
hals wond. Reeds waren Reeve en Brandelaar tusschen beiden
gesprongen en kleurde het bloed mijne hemdsmouw donkerrood. In een oogenblik hadden we ons overtuigd, dat de
wonde niet belangrijk was en, daar ik 't minst geene pijn
gevoelde, bond ik er mijn zakdoek stevig om heen. Jonkheer
Eduard van Spranckhuyzen had eene kleine kwetsuur, waaruit een paar droppels bloed te voorschijn kwamen. Te midden
van het duel en de eerste drukte daarna hadden we maar
eenige woorden zonder verband gesproken. De eerste, die de
stilte afbrak, was Schotzer. Met groote opgewondenheid noodigde
hij ons alien — daar nu aan de eer voldaan was — om een
glas champagne tot verzoening te drinken. Aanstonds verklaarde Reeve, dat hij gaarne bereid was mij een glas van
hartelijke gelukwensching toe te brengen, maar dat hij ten
stelligste besloten had, nimmer in eenige vriendschappelijke
aanraking, hoegenaamd, met den heer Eduard van Spranckhuyzen te komen, en dat hij dus zoo bepaald mogelijk weigerde aan dien mensch een dronk van heil te wijden.
Voor het eerst viel het mij nu in 't oog, Welk eene droevige figuur de handige schelm op dit oogenblik maakte. Niemand sprak met hem — zelfs Brandelaar niet. Hij hield de
lippen stijf op elkander geklemd, de oogen half gesloten, en
leunde tegen een houten pijler der pendoppo, terwijl ieder
hem den rug toe wendde. Er volgden eenige fluisterende ge-
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sprekken tusschen Reeve en luitenant van Spranckhuyzen, en
toen we ons wederom in de veranda bevonden en de kurk
der champagneflesch knallend omhoog sprong, zagen we plotseling de beide Van Spranckhuyzens zonder eenig afscheid in
't huurrijtuig stijgen, en zoo haastig mogelijk wegrijden. Men
vraagt me misschien, wat de oorzaak was dezer zonderlinge
houding. Nadat de champagne en de velerlei gemoedsbewegingen van dien morgen ons alien in een zeer intiem gesprek
gewikkeld hadden, verhaalde Reeve ons met de uiterste verontwaardiging, dat hij en Hector dien morgen daarom zoo
laat verschenen waren, omdat ze zich bijna vergeefs aan
's jonkheers woning vervoegd hadden. Want ze hadden hem
juist gereed gevonden, om met koffer en bediende een uitstapje naar Buitenzorg te ondernemen. Hij had een beleefden
brief voor mij gereed gemaakt, waarin hij schertsend uiteenzette, dat hij, als getrouwd man, zich moeielijk aan de kansen
van een tweegevecht kon onderwerpen, te meer daar het punt
in kwestie hem volkomen onverschillig was, en hij gaarne
a m e n d e honorable wilde doen over eene uitdrukking,
welke hij alleen schertsend gebruikt had, daar het hem nimmer gelukt was met Henriette zelfs het onnoozelste vriendschapsverbond te sluiten. Maar Hector en Reeve hadden hem,
eerst met redenen en dreigingen en eindelijk met geweld gedwongen in hun rijtuig plaats to nemen, daar zij hem uit achting voor zijn naam ten minste bewaren wilden, om zich door
dozen stap aan de algemeene verachting prijs to geven. Daar
mijne wond mij begon to hinderen, moest ik weldra vertrekken,
het overige is u alien bekendl"
„Op den dapperen strijder I" — had de gastheer geroepen,
toen Outshoorn zijne vertelling eindigde, en met geestdrift
hadden alien de glazen opgeheven en aangestooten. Er heerschte
bij allen de opgewektste en ongedwongenste feestzin. Zelfs
mejuffrouw Bokkerman no. 2 schaterde het uit, en dronk
twee glazen bourgognewijn. De eenige, die nog met zekeren
IV.
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ernst in de gesprekken deelde, was de landheer van TjiKoening — hij dacht aan zijne dochter en haar ongelukkig
huwelijk.
Intusschen had mevrouw van Weely Dubois dringend uitgenoodigd naar oud Neerlandschen trant een feestdronk op
het verloofde paar in te stellen. Het knallen der champagneflesschen gaf weldra het sein. Met zekere opgewondenheid en
blijden trots had Dubois deze taak aanvaard, en ieder luisterde
met aandacht, Coen hij zijne heldere en welluidende stem dus
deed hooren :
„Het leven is eene hoogst ernstige zaak, heeft een Amerikaansche Dichter gezegd in zijn beroemden .levenspsalm. Ware
hij in ons midden, hij zou beweerd hebben : het leven is een
hoogst ernstige zaak, vooral in Nederlandsch-Indie. Ernstig,
niet om onze bekende zucht tot vermaken en onze dansgeneugten, maar ernstig wegens den moeilijken kamp, welke
ieder wacht, die de eerste schreden in deze maatschappij komt
afleggen, na op jeugdigen leeftijd ons aller dierbaar Nederland
te hebben verlaten ! Ik heb er gekend, die, schoon met de
voortreffelijkste krachten toegerust, in dien kamp zijn bezweken — ik zie er heden, die even kostelijk begaafd, de luisterrijkste overwinning behaald hebben. Het jonge paar, welks
verloving in dit oogenblik door ons alien met zooveel geestdrift gevierd wordt, is het sprekendst bewijs mijner stelling :
het leven is eene hoogst ernstige zaak ! Betrekkelijk kort
waren beiden in ons midden, en buitengewoon zwaar was de
taak, die ze zich beiden zagen opgelegd. Outshoorn! je bent
een man, je hebt moed, je heb energie — ik ben er volstrekt
niet over getroffen, dat je overwonnen hebt. Maar wat mij
met onuitsprekelijke vreugde vervuld heeft, is de victorie uwer
geliefde Henriette ! Geheel alleen trad ze op in deze bonte
maatschappij, waar alles haar bijkans als vijandelijke macht
omringde. Elken aanval heeft ze zegevierend afgeslagen, ieders
achting verworven, ieders vriendschap gewonnen ! Daarom
dit glas aan u, bekoorlijke Bruid ! die we met zooveel leed-
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wezen uit onzen kring zullen zien veFtrekken. Dit glas aan
u, hartelijk geliefde vriendin ! die zoo dapper gestreden hebt en
zoo heerlijk gezegepraald ! Dit glas aan u, kloekmoedig soldatenkind ! je hebt de schoonste palm in den levenskamp gewonnen — en nu, we gunnen u af te trekken met militaire
eere, met vliegende vendels en slaande trom !"

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.
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