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John Cleland, de auteur van Fanny Hill, werd geboren in
1709, hij was een zoon van Kolonel Cleland. Zijn geboorteplaats was niet bekend. Door de spilzucht van zijn vader
bleef John zonder fortuin achter, maar hij had het geluk, dat
hij voordien een zeer goede opvoeding kreeg op de Westminster School, John was een ontwikkeld man. Al heel gauw
werd hij benoemd als consul in Smyrna, enkele jaren later
kreeg hij een soortgelijke functie in Bombay, maar al spoedig
moest hij door een ernstig conflict met zijn chefs Bombay
verlaten. Jammer genoeg in armoedige omstandigheden.
Terug in Engeland ging het hem heel slecht en vertoefde
hij meerdere malen als gijzelaar in een schuldgevangenis.
In 1749 publiceerde hij de eerste editie van Fanny Hill. Hij
kreeg hier 20 guineas voor (circa f 250.000. De uitgever
schijnt door de enorme verkoop f 120.000 winst te hebben
gemaakt. Later kwam van zijn hand uit „Memoirs of a Coxcomb."
Door het obscene karakter van zijn boeken werd hij voor het
Privy Council gedaagd, Als excuus beriep hij zich daar op
zijn armoedige toestand. De President gaf hem een reprimande maar ook een toelage van f 1200.00 per jaar, met de
vermaning dat hij moest trachten als journalist werk te yinden, of boeken van een hoger gehalte te schrijven. Inderdaad sloeg Cleland deze richting in. Hij schreef novellen,
toneelstukken en essays. Zijn talenkunde was formidabel, zijn
uitspraak uitstekend. Hij had altijd een groot aantal vrienden en was bekend om zijn humor en gezelligheid. Hij overleed op tachtig-jarige leeftijd.

MEMOIRES VAN FANNY HILL
DE EERSTE BRIEF
Mevrouw,
Hierbij wil ik u daadwerkelijk tonen, dat uw wil voor
mij een onverbiddelijke wet is. Hoe moeilijk deze opdracht ook mag zijn, ik zal me alle schandelijke perioden van mijn leven weer voor de geest halen. Een
leven waarin ik uiteindelijk tot een waardering ben
gekomen van de vreugde en kracht van de liefde, de
gezondheid en het geluk. In de bloei van mijn jeugd
ben ik in staat geweest door een makkelijk en overvloedig materiaal uit het leven lering te trekken en
dit te ontwikkelen tot een begrip waarmee ik zelfs
temidden van mijn losbandig plezier een groter inzicht kreeg op karakters en het leven dan normaal is
te noemen voor hen die deel uitmaken van mijn ongelukkig beroep en gewoon zijn om alle reacties als hun
aartsvijand te beschouwen en deze zo nodig zelfs te
vernietigen.
Het zelf dodelijk hatend, zal ik u toch, zonder meer
excuses aan te voeren dan strikt noodzakelijk, om u
een goed beeld van mijn rose perioden te geven, alles
met dezelfde ongeremdheid schrijven als ik het leven
heb geleid. De waarheid! De zuivere waarheid, dat is
mijn motto. Ik zal mij de moeite niet getroosten om
iets te verbloemen, maar de situaties precies zo af7

schilderen als ze in werkelijkheid tot mij kwamen;
zorgeloos en brekend met alle wetten van fatsoen die
echter nooit voor een intieme eerlijke vriendschap
als de onze gemaakt schijnen te zijn. Ik reken hierbij
echter op uw nuchtere verstand en uw levenservaring om zelf de preutsheid en de misplaatsheden op
het eerste gezicht te kunnen onderscheiden.
De grote onder de mannen met een goede smaak, zullen zonder schromen hun werkkamers behangen met
naaktschilderijen, alhoewel zij het volgens de algemene normen geen juiste wandversiering achten in
zitkamer of trappenhuis. Na genoeg vooruit te hebben
gelopen op feiten, start ik met mijn eigen verhaal.
Mijn eigen naam is Frances Hill. Ik ben geboren uit
bijzonder arme en naar ik vast geloof, bijzonder
eerlijke ouders in een klein dorp bij Liverpool in
Lancashire. Mijn vader, die een ongelukkige heup had
gekregen, bleek ongeschikt te zijn voor de zware en
geestdodende arbeid van het platteland. Met zijn
zelfgeknoopte netten bracht hij het tot een schamel
inkomen, dat maar nauwelijks vergroot werd door
mijn moeder die een dagschool had voor de meisjes
uit de buurt. Ze had al enige kinderen gehad waarvan er geen levensvatbaarheid had getoond, behalve
ik, die gezegend was met een goede sterke gezondheid. De opvoeding die ik tot mijn veertiende jaar
kreeg, kon erg volks genoemd worden; zij bestond uit
lezen, en schrijven, dat zich beperkte tot een onlees ,baar gekrabbel, waarbij de opleiding afgemaakt werd
met enige kennis van gewoon werken. Mijn kuisheid
bestond bij gratie van een onwetendheid van alle
kwaad en van een schuwheid onze sexe eigen. In deze

gevoelige levensfase verontrustten de dingen mij
meer door hun onbekendheid dan door iets anders.
Deze vrees wordt daarna maar al te dikwijls verjaagd
ten koste van de onschuld, wanneer men de man
langzamerhand wat minder gaat beschouwen als een
roofdier, dat op een prooi wacht.
Mijn moeder, die haar tijd moest verdelen tussen haar
leerlingen en haar schamele huishouding hield weinig tijd over om mij voor te bereiden of voor te lichten, bovendien scheen zij het door haar eigen onwetendheid van alle kwaad niet nodig te achten mij
daar tegen te beschermen, of daartegen te waarschuwen. In mijn vijftiende levensjaar overkwam mij het
allerergste: het verlies van mijn beide zo geliefde
ouders, die vlak na elkaar het slachtoffer werden van
de pokken. Mijn vader overleed het eerste, wat de
dood van mijn moeder alleen maar verhaastte en zo
bleef ik achter als een eenzaam weeskind zonder
vrienden (mijn vader was namelijk een Kentishman
die hier toevalligerwijs was gaan wonen) . Dit wrede
onderscheid dat voor hen zoveel moeilijkheden had
betknd,viluomjtebr,apzo'nmilde manier dat het toen weinig last opleverde maar
mij alleen tot een onopgemerkt wezentje maakte, een
situatie waarvan ik de waarde nog niet kon vermoeden.
Ik zal niet stilstaan bij de momenten van een natuurlijk verdriet over mijn groot verlies, dat mij op melancholieke ogenblikken overviel. De tijd en de onbezonnenheid van mijn leeftijd verdrongen deze verdrietige gedachten al gauw en maakten plaats voor het
plan dat vanaf het begin al in mijn achterhoofd had
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gezeten, naar Londen te gaan. Esther Davis, een jonge
vrouw die al enige tijd een bezoek had gebracht aan
vrienden die zij hier had en die nu weer terug ging
naar de stad, had mij al haar hulp en adviezen aangeboden om in Londen een passende werkkring te
vinden. Daar niemand in het dorp zich genoeg om
mij scheen te bekommeren en zich niet druk scheen
te maken over mijn nieuwe plannen en de vrouw
waar ik na de dood van mijn ouders was, mij eerder
aanmoedigde dan het af te raden, stond mijn besluit
vast de grote sprong in de wijde wereld, met name
Londen, te maken om er „mijn geluk" te zoeken.
Een stad, die de ondergang van vele avonturiers van
beide sexen van het platteland op zijn geweten heeft.
Bovendien liet Esther Davis geen moeite onbespaard
om mijn kinderlijke nieuwsgierigheid nog meer te
prikkelen met verhalen over wat er al niet in Londen te zien was; de Graven, de Leeuwen, de Koninklijke Familie, de heerlijke vrolijke toneelstukken en
opera's en alle andere voorvallen die zich in haar
atmosfeer afspeelden, waarvan de details alleen al
mijn hoofd op hol brachten.
Nog kan ik me zonder te lachen precies herinneren
hoe wij als arme meisjes in onze zondagse, stijve,
grove kleren, onschuldig maar toch niet zonder een.
bijsmaakje van jalouzie, de prachtige satijnen gewaden van Esther, haar geborduurde, met zijde afgezette
kapjes en strikjes en bandjes en haar schoentjes met
stiksels, bewonderden. Dit alles vertegenwoordigde
voor ons de grote stad, waar dit alles, naar wij meenden, voor het oprapen lag. Dit ging ook ik me nu
eigen maken! Dat stond vast.
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Ik koesterde geen enkel wantrouwen tegenover mijn
beschermvrouwe en bekommerde me niet over haar
motieven om mij te vergezellen naar de grote stad.
Op haar zo speciale manier vertelde zij hoe diverse
meisjes van het platteland zichzelf en hun familie
van een goede toekomst hadden weten te verzekeren.
Door hun onschuld goed te bewaren hadden enkelen
het zelfs zover weten te brengen, dat zij in de gunst
van hun meester kwamen en hem wisten te trouwen
en aan zich te binden met liefde en geluk. Geluk was
alles! Waarom zij wel en ik niet? Er waren er zelfs
die het zo tot edelvrouwe hadden weten te brengen.
Soortgelijke verhale - maakten mij nog ongeduldiger
om aan deze veelbe . vende reis te beginnen en mijn
woonplaats zo vlug mogelijk te verlaten die weliswaar mijn geboorteplaats was, maar die me toch onverschillig liet, nu de liefde er plaats gemaakt had
voor liefdadigheid, die ik ondervond bij de enige
vriend des huizes waarvan ik als laatste bescherming
en tederheid zou hebben te verwachten. Toch waren
zij eerlijk en gaven me bij mijn vertrek, na eerst een
afrekening van de begrafenis, onkosten en diverse
schulden te hebben gedaan, mijn hele vermogen terug.
Dit bestond uit een schamele garderobe in een kleine
doos gepakt en acht guineas en zeventien shillings in
zilver. Een groter fortuin had ik nog niet bij elkaar
gezien en ik kon me dan ook onmogelijk voorstellen,
dat dit ooit kon opraken. Ik was zo opgewonden over
mijn eigen rijkdom, dat ik maar met een half oor
luisterde naar alle goede raad die mij werd mee gegeven.
Eenmaal in de trein gezeten, moest ik me met enige
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tranen van vreugde of van verdriet door het afscheid
heen werken en door dit zelfde onbekende gevoel
drongen de meeste gebeurtenissen tijdens de reis niet
tot me door.
Behalve de zoete blik die de conducteur op mij liet
vallen en de medepassagiers, die vertederd werden
door de toegewijde Esther, die mij met alle denkbare
moederlijke zorgen omringde en mij tegelijkertijd
voor alle reiskosten liet opdraaien. Ondanks dit laatste bleef ik me toch nog zeer verplicht aan haar voelen. Zij zag er inderdaad wel op toe, dat wij nergens
overvraagd werden en alles zo goedkoop mogelijk
hielden, want dure uitgaven rr ,ken was nooit haar
zwakke punt geweest.
Het was tamelijk laat, toen wij op die zomeravond
Londen binnenreden. Op weg naar het logement werd
ik overvallen door een vreemd geluksgevoel en tegelijkertijd door een verbazing over al het lawaai, de
drukte en de mensenmassa die zich langs ons voort
haastte.
Wie kan echter mijn verbazing schertsen, toen wij
eenmaal met alle bagage in het logement waren en
mijn reisgezellin en beschermvrouwe, Esther Davis,
die mij tijdens de reis omringd had met haar zorgen
en nu zonder te waarschuwen mij de genadeslag zou
geven als was zij bang dat ik haar tot last zou zijn,
mij plotseling zo koel bejegende. Inplaats van haar
hulp weer aan te bieden waarop ik toch rekende en
die ik juist nu zo broodnodig zou hebben, scheen zij
haar taak als volbracht te beschouwen nu zij mij eenmaal veilig in Londen had gebracht en maakte zij
aanstalten om afscheid van mij te nemen. ik was zo
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diep getroffen en verslagen, dat ik niet meer bij
machte was haar duidelijk te maken, dat ik gehoopt
had van haar kennis van deze stad en hulp gebruik

te mogen maken. Mijn stilzwijgen heeft zij waarschijnlijk opgevat als een reactie op het naderende
afscheid en dit bewoog haar ertoe de volgende redevoering te houden:
„Daar we nu veilig in Londen waren beland, dat zij
helaas nu naar huis moest; ze raadde mij aan zelf ook
zo gauw mogelijk ergens mijn intrek te gaan nemen;
dat ik niet bang hoefde te zijn, dat er nergens meer
plaats zou zijn; dat zij in mijn plaats zo vlug mogelijk naar een arbeidsbureau zou gaan; en wanneer zij
iets voor mij wist mij zo vlug mogelijk zou berichten;
dat ik intussen naar een eigen kamer moest gaan uitkijken en haar het adres moest doen toekomen voor
het geval dat zij mij moest bereiken; dat zij mij veel
geluk toewenste en hoopte dat ik mijn naam niet tot
schande zou maken."
Hiermee nam zij afscheid en liet zij mij even hulpeloos achter als toen ik me tot haar had gewend.
Nu, volkomen radeloos en eenzaam, besefte ik pas
goed hoe zwaar dit afscheid in deze kleine kamer
was geweest en barstte ik in snikken uit, waardoor
ik me enigszins opgelucht ging voelen alhoewel het
mij mijn zelfvertrouwen niet terug had gegeven. Mijn
onzekerheid werd nog groter toen iemand van het
personeel verscheen en mij op een vreemde manier
vroeg of ik iets nodig had, waarop mijn onschuldig
antwoord, „nee", luidde. Maar of hij wist waar ik die
nacht zou kunnen overnachten? Hij beloofde er met
zijn bazin over te spreken en deze kwam me later,
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zonder acht te slaan op mijn verwarring, vertellen
dat ik hier wel kon overnachten voor een shilling
omdat ze wel veronderstelde dat ik morgen bij vrienden in de stad wel een onderkomen zou kunnen
vinden.
Hoe ongelooflijk klein hoeft de troost soms maar te
zijn waaraan iemand in een hopeloze toestand zich
vastklampt. De zekerheid van een bed voor die nacht
kalmeerde mij al. Met schaamte moest ik haar echter
bekennen, dat ik niemand in deze stad kende, maar
dat ik de volgende morgen me meteen naar het arbeidsbureau zou begeven. Hier had ik al mijn hoop
op gezet en verwachtte daar het passende werk voor
een plattelandsmeisje te kunnen vinden. Dat zou mij
in ieder geval behoeden om zonder geld te komen
zitten. Nu wat tot rust gekomen begon ik te twijfelen
of Esther inderdaad zo vreemd had gehandeld, of dat
het meer lag aan mijn onervarenheid en dat ik het
daarom misschien in een verkeerd licht had gezien.
De volgende morgen kleedde ik mij zo netjes en
smaakvol als mijn beperkte garderobe me dat toeliet,
gaf mijn koffer en een boodschap af bij de bazin en
begaf me op weg naar het bureau waar ik na enige
moeilijkheden, die te verwachten zijn bij een plattelandsmeisje van vijftien, tenslotte belandde.
Het bureau werd geleid door een al wat oudere
vrouw, die gezeten was achter een tafel waarop in
een perfecte orde diverse boeken lagen en enige lijsten met mogelijke werkadressen. Met mijn blik naar
de grond gericht en zonder ook maar op de andere
aanwezigen te letten, die er waarschijnlijk met de
zelfde bedoeling als ik zaten te wachten, naderde ik
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deze belangrijke vrouw en stak stamelend na een
diepe buiging te hebben gemaakt met mijn verhaal
van wal. Nadat zij mij met de ernst van een minister
helemaal had uitgehoord en haar blikken over mijn
figuur had laten glijden, gaf zij mij als enig antwoord
haar vraag te horen naar de vooruit te betalen shilling. Na deze te hebben ontvangen vertelde zij mij,
dat betrekkingen voor vrouwen uiterst schaar waren,
vooral daar ik zo tenger gebouwd was en niet geschikt leek voor zware arbeid; maar dat ze het even
in haar boeken zou nagaan en ik even moest wachten,
totdat zij enige andere klanten te woord had gestaan.
Deze ontmoediging die een dodelijke onzekerheid inhield, kon ik in mijn omstandigheden niet goed verdragen. Om wat meer moed bij elkaar te garen en
mijn gedachten wat af te kunnen leiden, hief ik het
hoofd wat op en liet ik mijn ogen door de kamer
dwalen waarna ik recht in het gezicht van een vrouw
keek (die door mijn ongelooflijke onschuld getroffen
scheen te zijn, gekleed in een fluwelen mantel midden in de zomer) , zonder hoed, dik en rood aangelopen en tenminste vijftig jaar oud, die gezeten was in
een hoek.
Ze bekeek me als wilde zij mij met haar ogen verslinden van top tot teen daarbij geen acht slaande op
mijn verwarring en verlegen blos, wat haar alleen
nog maar verzekerde, dat ik uiterst geschikt scheen
voor haar doel. Na enige tijd waarin mijn hele persoon en figuur aan een onderzoek was onderworpen,
dat ik van mijn kant zo gunstig mogelijk wilde laten
uitvallen door mijn beste gezicht te trekken en mijn
rug en hals te rekken, kwam zij op me af en sprak
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met grote ernst:
„Liefje, zoek jij werk?"
„Ja, en maar wat graag," antwoordde ik.
Hierna verklaarde ze dat ze eigenlijk naar dit bureau
was gekomen voor een dienstmeisje; dat ze dacht dat
ik daar wel geschikt voor zou zijn met enige aanwijzigingen van haar; dat zij op het eerste gezicht wel
aannam dat ik een serieus karakter had; dat Londen
een vreemde slechte stad was; dat ze hoopte dat ik
wel betrouwbaar zou zijn en me niet in slechte kringen zou gaan begeven; om kort te gaan, zij trok alle
registers open van een doorgewinterde vrouw, die
hun uitwerking op een onervaren en onschuldig plattelandsmeisje niet misten. Uit angst op straat te zullen staan ging zij op de eerste de beste aanbieding in
vooral omdat deze gedaan werd door zo'n serieuze
en betrouwbare vrouw als ik me maar kon denken.
Ik werd notobene aangenomen onder de neus van de
vrouw van het bureau, die nu enige blikken van verstandhouding en gebaren scheen te maken, die ik in
al mijn onschuld uitlegde als die van medeleven met
mijn plotseling geluk: maar, zoals ik later ter ore
kreeg, kenden deze twee dames elkaar zeer goed en
was dit de markt waar Mrs. Brown, mijn werkgeefster, zich meerdere malen vertoonde op uitkijk naar
enige nieuwe waren die zich kwamen aanbieden en
er haar keus uit te maken voor haar klanten en voor
haar eigen belang.
Madame, die bang was dat dit koopje langs haar neus
zou gaan of dat er iets tussen zou komen, vond het
beter om maar meteen met mij in een cab naar het
logement te gaan om daar zonder verdere verklarin16

gen te geven mijn bagage op te halen.
Na dit gedaan te hebben gaf zij een adres aan de
koetsier op van een winkel in de St. Paul's Churchyard, waar zij een paar handschoenen voor me kocht
en daarna de opdracht gaf naar haar huis in de
. . . straat te rijden, mij ondertussen bezighoudend
en opbeurend, zodat ik op het laatst meende het
grootste geluk te hebben gehad om te belanden bij
deze aardigste vrouw van de wereld en met deze gedachte volgde ik haar met het grootste vertrouwen
naar binnen, me voornemend Esther Davis zo spoedig
mogelijk op de hoogte zullen stellen van het geluk
dat mij te beurt was gevallen.
Ik ben er echter van verzekerd dat deze indruk nog
versterkt werd bij mijn entree in haar prachtige
zwarte hal waar twee spiegels in vergulde lijsten
hingen en waar op een kastje een paar prachtige schalen uitgestald stonden. Dit alles deed mij zeker zijn,
dat ik in een zeer vooraanstaande familie was beland.
Hier nam mevrouw weer de leiding op zich en vertelde mij, dat zij mij niet had aangenomen als een

gewone dienstmeid voor het huishouden maar mij
meer had geacht als gezelschapsdame voor haar zelf
en dit hield in dat ik van goede wil zou moeten zijn
en wat vrijer met haar zou moeten omgaan. Wanneer
ik een goed meisje zou zijn, beloofde zij voor mij beter
te zijn dan twintig moeders tegelijk. Waarop ik overal eenvoudig antwoord gaf met:
„Ja! Neen! Natuurlijk!"
Mijn meesteres belde nu en als antwoord daarop
verscheen de knappe dienstmeid die ons had binnen
gelaten.
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„Hier, Martha,” zei Mrs. Brown, „ik heb deze jonge
vrouw zojuist in dienst genomen om voor mijn linnengoed te zorgen; dus wijs jij haar even haar kamer en
behandel haar met het zelfde respect als je mij zou
doen, want ik heb een grote voorliefde voor haar opgevat en zal alles doen om het haar naar de zin te
maken."
Martha, die al tijd als een standbeeld had gestaan en
zeer vertrouwd was met dit soort opvoeringen, boog
en verzocht mij haar te volgen. Twee trappen verder
liet zij mij een mooie kamer zien, met een goed bed,
waar ik samen met een jong nichtje van mevrouw
zou moeten slapen en waar ik het vast zeer goed mee
zou kunnen vinden. Daarna raakte zij in een zo'n welbespraakte bui, waarin zij niet genoeg de loftrompet
over haar beste en brave en goede mevrouw kon blazen; en dat ik me zelf wel als zeer gelukkig mocht
besschouwen dat ik bij haar was beland; dat ik geen
betere plaats had kunnen kiezen. Al deze lof zou bij
iemand met meer levenservaring als ik had toch wel
enige achterdocht hebben gewekt, maar ik in al mijn
onschuld nam het maar al te vlug voor goed aan, zodat zij mij gelukkig liet zijn in mijn kooi en blind
maakte voor de tralies.
in het midden van alle instructies die mij gegeven
werden over mijn toekomstige werk, werden wij verzocht weer naar beneden te komen waar een keurige
tafel gedekt stond voor drie personen en waar mijn
meesteres mij opwachtte met een van haar favoriete
meisjes, een vooraanstaand persoontje in dit huis, dat
bestemd was om zulke onschuldige groentjes als ik
klaar te stomen voor de grote bestemming en vandaar
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natuurlijk haar plaats in mijn bed. Om haar wat meer
aanzien te geven had men haar de naam van nichtje
gegeven.
Hier onderging ik een tweede onderzoek, dat eindigde
in een overeenstemmende goedkeuring van Phoebe
Ayres, de naam van mijn aangestelde gouvernante,
wier zorg en toewijding mij van harte was aanbevolen.
Het eten werd nu geserveerd en als bewijs dat ik er
helemaal bijhoorde stond hare edelvrouwe er op dat
ik me bij hen voegde, door, zonder verdere tegenspraak te dulden, mijn gemompelde protesten weg te
wuiven.
De tafelgesprekken werden uitsluitend door de twee
vrouwen gevoerd, doorspekt met diverse dubbelzinnige opmerkingen die af en toe afgewisseld werden
met vriendelijke opmerkingen voor mij, dit alles om
mij zoveel mogelijk op mijn gemak te stellen en zo
tevreden mogelijk met mijn nieuwe situatie te doen
voelen, wat hen bij een groentje als ik zonder enige
moeite lukte.
Onder het eten werd ook besloten om mij enige tijd
uit het gezicht te houden totdat mijn nieuwe kleren,
passend voor mijn betrekking hier, klaar zouden zijn
en zij waren overtuigd dat de ruil van mijn plattelandse garderobe voor goede Londense kleren mijn
reeds volmaakte figuur alleen maar ten goede zou
komen.
Maar in werkelijkheid kon het Mrs. Brown niet zoveel schelen of ik gezien of aangesproken werd door
haar klanten of de dienstdoenden (zo placht zij haar
meisjes die zich over de klanten ontfermden te noe19

men), zolang zij maar verzekerd was dat zij een goede prijs kon maken voor mijn maagdelijkheid.
ik sla de momenten die volgden en niet belangrijk
zijn voor mijn verhaal over. De tijd tot het slapen
gaan, bracht ik door met mij te verheugen over de
dingen die in mijn werk bij deze goede mensen in het
vooruitzicht lagen. Daarna bracht miss Phoebe me
naar de slaapkamer. Zij merkte dat ik tegenzin had
om mij in haar bijzijn uit te kleden en kwam op mij
toe waarna zij mijn frontje en mijn jurk losmaakte,
waardoor ik al gauw de moed kreeg om mezelf verder uit te kleden en blozend bij het zien van mijn
eigen lichaam, alleen nog maar bedekt door een hemdje, schoot ik onder de dekens om mij zo snel mogelijk
aan haar ogen te onttrekken. Phoebe lachte en kwam
vrijwel meteen naast mij liggen. Zij was hoogstens
vijfentwintig jaar, maar wanneer men op haar uiterlijk zou afgaan zou men haar tien jaar meer geven
omdat de sporen van haar hard beroep zich reeds op
haar gezicht hadden afgetekend en hun verwoesting
begonnen aan te richten in haar hele gezondheid en
zij daardoor niet meer tot de beste klasse in haar
professie gerekend kon worden.
Door haar degeneratie liet zij zich een buitenkansje
van ontucht als dit toch niet door haar vingers glippen. Zij draaide zich naar mij en omheisde en kuste
mij met de grootste ernst. Dit was iets nieuws, iets

vreemds; maar het opvattend als een vorm van vriendelijkheid, mij onbekend, maar misschien gebruikelijk
in Londen, beantwoordde ik haar kus op mijn onschuldige manier om haar niet te kwetsen.
Hierdoor aangemoedigd, scheen het, of haar handen
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een eigen leven begonnen te leiden en dwaalden over
mijn gehele lichaam, wat mij noch schokte noch
waarschuwde.
De vleiende lofzangen die zij mij ondertussen toefluisterde droegen er toch niet toe bij om mij mijn passieve houding te ontnemen. Daar ik mij van geen
kwaad bewust was, vooral niet van iemand die zo
duidelijk haar vrouwelijkheid ten toon spreidde als
zij deed, door nu mijn handen te nemen en op haar
borsten te leggen die in al hun volheid haar sexe niet
verloochenden.
Ik lag daar zo volkomen kalm en passief als zij zich
maar kon wensen terwij1 haar vrijheid niets anders
bij mij teweegbracht dan een vreemd en tot dan toe
onbekend, plezierig gevoel. Iedere vezel van mijn lichaam scheen bereid te zijn haar handelingen goed
te keuren, die op iedere plaats waar zij vertoefden
een hitte als een voortkruipend vuur leken achter te
laten. Mijn ledematen schenen zich te ontspannen en
een eigen leven te gaan leiden, mijn ademhaling ging
sneller en onregelmatiger en zuchten ontsnapten mijn
keel; voor haar een bewijs dat deze onbekende ervaring door mij eerder werd aangemoedigd dan afgekeurd. Met een regelmaat kuste zij me onder het
uitroepen van: „O, wat ben jij toch een fijn wezentje!
Wat mag de man zich gelukkig prijzen, die van jou
een vrouw mag maken! 0! Was ik maar die man."
Deze zinnen weer onderbrekend met de heetste kussen die ik ooit van iemand van de andere sexe had
ontvangen.
Ik voelde me als in een andere wereld, verward, en
buiten mezelf; al deze nieuwe gevoelens waren teveel
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voor me. Mijn verhitte en verwarde gedachten maakten het me onmogelijk nog helder te denken, tranen
van plezier rolden over mijn wangen en bevredigden
mij enigszins.
Phoebe, de breed denkende veteraan voor wie geen
enkele vorm van plezier onbekend was, vond zoals
bleek in haar kunst om jonge meisjes voor dit werk
gereed te maken, een bevrediging van zo'n vreemdsoortige aard, die geen vergelijk kent. Het betekende
echter niet dat ze de mannen haatte of haar eigen sexe
prefereerde; maar als zij tegen een buitenkansje van
deze aard liep probeerde zij er al het plezier uit te
halen wat er uit te halen viel, ongeacht welke sexe
dan ook. Wat voor een plezier zij hieraan beleefd had
kan ik U niet zeggen, maar wel dat ik die nacht kennismaakte met een speling der natuur en voor het
eerst met de perversiteit en ik ervoer dat de omgang
en gemeenschap met een slecht iemand van de eigen
sexe soms even fataal is voor de onschuld als de aanranding van de andere sexe.
Maar om verder te gaan; toen Phoebe eveneens gekalmeerd was, begon ze mij voorzichtig het schema
dat mijn virtuoze meesteres had uitgedacht, voor te
leggen en uit al mijn onschuldige antwoorden hierop
kon zij zichzelf van succes verzekerd achten, tenminste wat mijn onwetendheid, goedgelovigheid en sensualiteit betrof.
Nadat zij meende mij voldoende te hebben voorbereid, Het zij mij met rust en viel ik door al deze heftige emoties in een diepe slaap, dromend van de meest
wellustige tonelen, die in werkelijkheid geen vergelilt: zouden vinden.
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De volgende morgen om een uur of tien ontwaakte
ik volkomen fris en vrolijk. Phoebe, die reeds op was
vroeg me hoe ik me voelde, hoe ik had geslapen en
of ik gereed was om te ontbijten. Mijn verwarring
bemerkend over alles wat er in de afgelopen nacht
was gepasseerd, vermeed zij zeer tactvol iedere opmerking over deze nachtelijke bedscène. Ik zei haar
dat ik zou opstaan als zij dat wilde en ieder werk zou
doen dat ze me zou opdragen.
Zij lachte. De dienstmeid bracht de thee binnen en
ik was net klaar met aankleden toen mijn meesteres
de kamer binnenkwam. Ik verwachtte een uitbrander
of mijn ontslag voor mijn late opstaan, maar kreeg
zeer tot mijn verbazing een compliment over mijn fris
uitgeslapen uiterlijk.
„Je bent een stuk schoonheid," (dit was haar manier
van uitdrukken) „snel zullen alle mannen om je heen
gaan draaien!"
Mijn antwoord: „dat kan ik u verzekeren", verlochende mijn opvoeding niet en was voor hen weer

een nieuwe aanleiding tot vermaak en verstevigde
hun overtuiging dat er nog heel wat levenswijze lessen aan mij besteed zouden moeten worden, wat hun
bijzonder streelde.
Wij ontbeten en er was nauwelijks afgeruimd, toen
twee stapeltjes kleren binnen werden gebracht; zoals zij het uitdrukten, mijn hele uitrusting.
Bedenkt u zich eens, mevrouw, hoe mijn kleine kokette hartje begon te bonzen bij het zien van een met
zilver geborduurde band, weliswaar gewassen, maar
die voor mij toch als nieuw leek, een kapje van Brusselse kant, de veterschoentjes en de rest allemaal het
23

fijnste van het fijnste, tweede hands goed. Bovendien
had mijn goede mevrouw Brown al meteen voor een
gelegenheid gezorgd waarop ik het zou kunnen dragen, beneden beyond zich al een zakenman, voor wie
ik mijn charmes de revue moest laten passeren omdat hij er niet alleen op stond om zijn pand eerst te
zien, maar ook dat, als ik hem zou bevallen, ik ook
meteen ter zijner beschikking gesteld zou worden,
omdat hem dit huis wel de moeilijkste plaats leek
om een maagd lang te bewaren.
Het aankleden en het voorbereiden werd overgelaten
aan Phoebe, die zichzelf uitsloofde om het mij maar
naar de zin te maken al was mijn ongeduld om mezelf
aangekleed te zien niet te temmen. Toen ik klaar was
en me in de spiegel bekeek was ik te natuurlijk en.
te ongekunsteld om mijn vreugde over deze verandering te verbergen. Een gedaanteverwisseling, in de
juiste betekenis van het woord, maar niet ten goede
weet ik nu, terwijl ik de eenvoud van mijn eigen
jurk nogmaals zie naast dit goedkope bonte gewaad
waarin ik mijn onwennigheid niet kon verbergen.
Phoebe's complimenten, die ook deels voor haar zelf
bedoeld waren omdat zij mij gekleed had, droegen er
toe bij om mij voor het eerst van mijn leven eens goed
te bekijken. Het is beslist op zijn plaats om u een
eerlijk beeld te schetsen van mijzelf in die tijd.
Ik was groot, maar toch niet te groot voor mijn leeftijd zoals ik al had gezegd, amper vijftien jaar oud.
mijn houding was kaarsrecht en mijn taille bijzonder
smal; mijn haar had een glanzende kastanjebruine
kleur en viel in natuurlijke krullen langs mijn nek,
waardoor de blankheid van mijn huid nog meer uit24

kwam, mijn gezicht was misschien iets te blozend
maar regelmatig gevormd en hield het midden tussen
ovaal en rond, het kuiltje in mijn kin was verre van
lelijk; mijn ogen waren zo donker als u zich maar
kunt voorstellen en hadden eerder een smachtende
dan een vurige uitdrukking, behalve op bepaalde momenten, zoals me werd verteld konden zij vlug genoeg vuur vatten; mijn tanden die ik altijd goed had
verzorgd, waren klein, spierwit en regelmatig; mijn
borstjes stonden op ontluiken en hielden een grote
belofte in te oordelen naar bun reeds stevige, ronde
vorm. Om kort te gaan, ik was bedeeld met alle
schoonheden, die men zich maar kon wensen. a geef
toe dat dit alles te veel neigt naar een zelfverheerlijking, maar moest ik moeder natuur niet dankbaar
zijn voor al deze gaven, die mij zoveel plezier en
geluk hebben opgeleverd?
Goed dan, uitgedost als ik nu was en niet beseffend
dat dit toebereidselen waren van een slachtoffer,
prees ik in al mijn onschuld nog eens extra alle goedgevendheid van mevrouw Brown; die wat ik nog vergeten ben te vertellen, zonder enige moeite mijn overgebleven geld van de reis tot de laatste cent had los
gekletst.
Na enige tijd met voldoening voor de spiegel te hebben gedraaid, werd ik gevraagd naar beneden te komen, waar mevrouw mij begroette en hoopte dat ik
veel plezier van mijn kleren zou hebben, die zoals zij
niet kon nalaten te zeggen mij als gegoten zaten en
mij een voornaam uiterlijk gaven alsof ik mijn hele
leven nooit anders gewend was geweest te dragen.
Daarna stelde zij me voor aan een neef van haar, die
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was opgestaan bij mijn binnenkomst en mij begroette
toen ik hem aankeek. Hij was wel een beetje in de
war toen ik hem als begroeting alleen maar mijn
wang toestak; een vergissing die hij meteen corrigeerde door zijn lippen op de mijne te drukken.
Om zijn figuur te bechrijven zouden woorden als
„lelijk" en „mismaakt" toch nog te kort schieten, lets
afstotelijkers dan deze man kan ik me niet bedenken
ooit gezien te hebben.
Stel je hem eens voor! Over de zestig jaar, klein en
vreselijk gebouwd, zijn huidskleur als van een lijk,
grote uitpuilende ogen als die van een gevangene,
een grote mond met twee afgebrokkelde tanden,
doodsbleke lippen en hijgend als een werkpaard. Zijn
afgrijselijke grijns maakte het beeld van een monster
kompleet. Al kon men hem nog maar nauwelijks een
man noemen, hij leek onder zijn gebrek zo weinig te
lijden, dat hij zichzelf nog steeds als niet te versmaden achtte en dacht dat iedere vrouw nog in een
brandend verlangen voor hem kon ontsteken. Door
deze eigendunk had menig vrouwmens grote sommen
van hem weten los te krijgen door hem te doen geloven, dat zij hem lief hadden, terwij1 anderen die minder moed bezaten en hun afschuw voor hem toonden
ruw door hem werden behandeld. Niet de behoefte,
maar zijn impotentie, hadden hem er toe gedreven
zijn bevredigingen op vreemdsoortige wijze te zoeken.
Wanneer hij zichzelf dan toch nog verstoken voelde,
door zijn eigen impotentie, van zijn gezochte genot,
werd hij overvallen door een driftbui en wreekte zich
meedogenloos op het voorwerp dat dat verlangen in
hem had opgewekt.
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Aan dit monster had mijn lieve beschermvrouw mij
dan toegedacht en had zij mij met opzet laten roepen.
voor deze show, omdat zij vaker voor hem als tussenpersoon was opgetreden en zijn smaak terdege
kende.
Achtereenvolgens liet zij mij voor hem staan, draaien,
mijn hesje losknopen, om zo haar waar aan te kunnen
prijzen en hem attent te kunnen maken op mijn blanke, pas ontloken boezem. Om kort te gaan zij gebruikte alle verkooptechnieken, die zij maar kon bedenken,
waarop hij zonder een oog van mij af te houden met
beleefde knikjes zijn goedkeuring bekendmaakte. Af
en toe waagde ik het hem vanuit mijn ooghoeken
gade te slaan maar bij het zien van zijn begerige blikken sloeg ik mijn ogen direct weer neer, wat hij waarschijnlijk opvatte als koketterie van een groentje.
Daarna werd ik weggestuurd naar mijn kamer, waar
Phoebe me opwachtte en bij mij bleef, wat de schok
die mij de zojuist doorgemaakte scène gegeven had,
wat verlichtte. Tot mijn grote schaamte moet ik bekennen dat ik door louter domheid of door mijn vol-.
komen onschuld nog steeds niet begreep wat mevrouw Brown met mij in de zin had, en ik nog steeds
niet begreep wat ik met die afschuwelijke man te maken had tenzij het betekende dat ik aardig moest zijn
tegen al haar familieleden.
Phoebe begon mij nu te polsen hoe ik over dat monster wel dacht en of ik hem niet zou willen als man.
lk antwoordde haar onomwonden dat ik helemaal
niet van plan was te trouwen en als ik plannen in
die richting kreeg, ik zelf wel mijn keuze zou willen.
bepalen uit mijn eigen stand. De aversie door dit mon-

ster van een chique mijnheer bij mij opgewekt deden
mij nu denken dat alle chique heren van het zelfde
soort waren als hij.
Phoebe gaf de moed echter niet zo vlug op. Maar terwijl zij doorging met al mijn bezwaren tegenover deze
man uit de weg te ruimen, had zij toch ervaring ge-.
noeg op dit gebied om niet tot de ontdekking te komen dat mijn afgrijzen voor hem niet zo vlug yid
weg te ruimen en mijn verkoop aan hem toch nog
wel de nodige haken en ogen zou opleveren.
Moeder Brown sprak intussen de prijs af met de oude
wellusteling die, zoals ik naderhand hoorde, vijftig
guineas bedroeg voor de kans om mij te veroveren en
nog eens honderd als hij het klaar speelde om zijn
geluk bij mij te vinden en mij te ontmaagden en wat
mij aanging, ik werd volkomen overgeleverd aan
mijnheers goeddunken en verlangens.
Nadat zij het met elkaar eens waren over de overeenkomst stond hij erop, door zijn verlangens zo gedreven, om die zelfde middag nog thee met mij te
mogen drinken en liet hij zich niet van dit idee afbrengen door opmerkingen als: dat ik nog niet helemaal voorbereid was op een dergelijke aanval, dat ik
nog te groen en te weinig getemd was in die twee
dagen dat ik hier was en dat een dergelijke schok te
groot voor mij zou zijn. Maar deels gedreven door
zijn ongeduld mij te bezitten en deels door angst dat
zijn maagdje in een huis als dit niet zo lang bewaard
zou blijven, wilde hij van geen uitstel horen. Aldus
was mijn veroordeling, zonder dat ik het wist, gesteld
op die zelfde avond nog.
Gedurende het eten deden mevrouw en Phoebe hun
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uiterste best hun neef zo veel mogelijk te loven en te
prijzen. „Hoe gelukkig mocht de vrouw zich prijzen
aan wie hij zijn adres zou geven. Hoe diep hij getroffen was door mij vanaf het eerste moment dat hij me
zag en dat, als ik mijn eigen geluk niet in de weg
wilde staan, een goede gooi kon doen naar een fortuin en ik voor altijd „binnen" zou zijn. Kortom, zij
trachtten in hem alle dromen die een jong onschuldig meisje als ik vaak had gehad, te bewaarheden.
De afkeer voor hem had zich echter zo diep in mij
geworteld, dat ik hun niet de hoop gaf van enig succes voor hun cliënt.
Het viel mij op dat de glazen aanzienlijk vlugger gevuld werden dan anders, waarschijnlijk om mij wat
voor te verwarmen voor de komende gebeurtenis.
Na hierdoor langer dan anders aan tafel te hebben
gezeten, kon ik me pas tegen zes uur terugtrekken op
mijn kamer waar de thee al gereed Week te staan.
Niet lang daarna ging de deur open en kwam mijn.
meesteres binnen op de voet gevolgd door het afschuwelijke monster met zijn, mij reeds zo bekende grijns.
Recht tegenover mij plaatsnemend bleef hij mij gedurende het thee drinken met zijn uitpuilende ogen
van top tot teen op zo'n manier opnemen, dat ik de
rillingen door mij heen voelde gaan en het mij volkomen verwarde. Deze reactie scheen hij weer toe te
schrijven aan mijn schuchterheid en onwennigheid
om met vreemde mensen om te gaan.
Na de thee maakte mevrouw bekend dat zij nog even
wat dringende zaken had af te wikkelen en verzocht
zij me om haar neef tijdens haar afwezigheid wat bezig te houden. Na zich eerst nog tot het monster te
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hebben gewend met het verzoek, lief en aardig voor
mij te zijn, maakte zij zich uit de voeten en Meet ill
achter met mijn mond open van verbazing en onuitgesproken woorden van verzet.
We waren nu alleen en bij dat idee voelde ik dat ik
plotseling begon te beven. Ik was zo bang, zonder
eigenlijk precies te weten waarom en waarvoor, dat
ik doodstil en als verstijfd op het puntje van de stoel
bij de kachel bleef zitten en niet wist wat te zeggen
en hoe te kijken.
Lang zou ik zo niet blijven zitten want bijna onmiddellijk kwam het monster bij mij op de stoel zitten en
sloeg zonder iets te zeggen zijn armen om mij heen en
perste hij zijn vurige lippen op de mijne. Geen enkele
weerstand en worsteling kon mij aan zijn mond onttrekken. Mij hierna te weinig welwillend en te koel
vindend, trok hij mijn hesje open legde alles bloot
voor zijn ogen en zijn handen. Nog steeds niet in staat
om mij van hem los te maken en nog steeds te overdonderd door dit alles, was ik niet bij machte iets te
zeggen of te schreeuwen. Hij begon me achterover
op een bank te drukken en ik voelde zijn hand reeds
boven aan mijn dijen die ik vast tegen elkaar gedrukt
hield en die hij nu van elkaar trachtte te krijgen.
. Toen. Plotseling verliet alle gelatenheid me en ik
sprong zo abrupt op dat ik hem verrastte. Ik gooide
me aan zijn voeten en smeekte hem me met rust te
laten, mij geen pijn te doen.
„Je pijn doen?" zei de bruut. „Heeft je meesteres je
dan niet gezegd dat ik van je hou? Dat ik erg lief
voor je zou zijn?"
,,Dat heeft ze inderdaad, mijnheer. Maar ik kan niet
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van u houden, ik kan het niet! Laat me nu met rust.
Ja ik zou van u kunnen houden als u me nu maar met
rust zou laten en weg zou gaan . . . " Maar al mijn gepraat was te vergeefs. Door mijn tranen of door mijn
verwarde openhangende kleding, schenen zijn lusten
weer opnieuw opgewekt te zijn en stortte hij zich
opnieuw hijgend op me met een kracht die mij languit op de divan deed vallen en waarvan hij gebruik
maakte om mijn onderrokken omhoog te gooien. Mijn
benen lagen bloot maar nog steeds vast over elkaar
gekruist. Met zijn knie trachtte hij ze van elkaar te
krijgen en zo bezit te kunnen nemen van mijn heerlijkheid. Plotseling voelde ik zijn hele gewicht op me
en ik kronkelde en verzette me uit alle macht om onder deze afschuwelijke last uit te komen en intussen
duizend doden stervend van de angst. Plotseling hield
hij op en sprong overeind. Hijgend en puffend herhaalde hij steeds, „oud en lelijk. . " In mijn angst en
verzet scheen ik hem deze woorden toegesnauwd te
hebben.
De bruut had, zoals ik achteraf begreep, tijdens ons
gevecht al zijn krachten verspeeld en kon door zijn
gebrekkige potentie het niet langer volhouden.
Daarna beval hij mij op te staan en snauwde mij toe,
dat hij mij het genoegen niet zou gunnen. . dat het
oude wijf maar een andere gek voor mij moest zien
te vinden . . . . dat hij niet zo stom was om nog langer
te vechten voor een boeretrien die haar maagdelijkheid toch al aan een boerekinkel in een hooiberg had
afgestaan en nu naar Londen was gekomen om haar
afgeroomde heerlijkheid nog eens uit te spelen met de
onschuld van een zogenaamd groentje. Nog nooit
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heeft een vrouw zulke beledigende woorden met zoveel plezier aangehoord als ik op dat moment deed.
Hoe duidelijk nu ook het spelletje werd dat mevrouw
Brown gespeeld had, had ik het nog niet ten volle in
de gaten en voelde ik me nog steeds zo aan haar ver
plicht, misschien wel uit angst op straat te worden
gezet, zonder geld en zonder vrienden.
Terwijl de visioenen van eenzaamheid en van honger
te sterven door mijn hoofd schoten, zat ik verslagen
met ogen vol tranen in het vuur te staren. De aanblik
van zo'n ongeplukte bloem en zoveel jeugd zette de
oude weer in vuur en vlam.
Na enige tijd vroeg hij mij op milde toon, of ik het
weer goede wilde maken voordat mevrouw terug
zou komen en met de belofte dat ik hem dan weer
goedgezind zou zijn, kuste hij me en grepen zijn handen naar mijn borsten. Maar mijn afschuw voor hem
werd zo hevig en gaf mij zo'n nieuwe kracht, dat ik
me van hem los rukte en hevig op de bel begon te
drukken voordat hij het had kunnen verhinderen in
de hoop dat de meid bij zo'n lawaai beslist meteen zou
komen kijken wat er aan de hand was. Op het moment dat zij naar binnen rende zag zij me uitgestrekt
op de grond liggen met verwarde haren en een bloedende neus gillend en trappend naar de geweldenaar
die zich nergens iets van aan scheen te trekken en nog
steeds zijn doel trachtte te bereiken.
Hoe vaak Martha soortgelijke scènes had meegemaakt, zij zou geen greintje vrouwelijk gevoel meer
hebben bezeten, wanneer zij dit onaangedaan had
kunnen gadeslaan. Zij zag ogenblikkelijk dat dit verder ging dan de bedoeling was en zij trok partij voor
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mij. Ze beval de man mijn kamer te verlaten en mij
tot mezelf te laten komen en dat zodra mevrouw en
Phoebe terug zouden zijn alles tot zijn tevredenheid
zou worden opgelost . . . dat er met dit arme kleine
ding niets te bereiken viel zonder geduld. . . . dat zij
hiervoor zelfs bang was en niet wist wat hierover te
zeggen . . en dat ze me niet meer zou verlaten tot
mevrouw en Phoebe terug waren.
Door haar vastberaden toon, zag het monster wel in
dat hem weinig overbleef dan zijn hoed te pakken en
de kamer te verlaten, wat hij deed onder luid gemompel en zenuwachtig trekkend met zijn apengezicht.
Toen hij verdwenen was, bood Martha al haar hulp
aan en wilde mij op bed leggen, wat ik weigerde uit
angst voor een mogelijke terugkomst van het monster,
die dan zo uiterst voordelig zijn kansen opnieuw zou
kunnen wagen. Na lang aanhouden en verzekerend
dat ik niet meer lastig gevallen zou worden, liet ik
me op bed neerleggen. Toen pas voelde ik hoe slap
ik was door alle angst en duizelig door de slagen. Op
de nieuwsgierige vragen van Martha kon ik geen antwoord geven, door de schok kon ik geen geluid meer
over mijn lippen krijgen.
Zo erg was mijn noodlot, dat ik zelfs op dat moment
nog veel schuldgevoelens ten opzichte van mevrouw
Brown had, alsof ik de boosdoenster was. Dit is misschien te verklaren doordat ik mezelf overladen voelde van schuldgevoelens bij de eerste aanval op mijn
maagdelijkheid.
De tijd totdat mevrouw Brown terugkwam, maakte
ik door in een angst die makkelijk te raden valt.
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Om ongeveer elf uur arriveerden de dames en na
eerst haarfijn door Martha te zijn ingelicht bij hun
binnenkomst, want de heer Croft (dat bleek de naam
van mijn belager te zijn) was het wachten beneden te
lang gevallen, kwamen zij naar boven gestormd. Mij
bleek, en met een bebloed gezicht vol merktekens van
het gevecht, op bed aantreffend, overlaadden zij mij,
zeer tegen mijn gevreesde verwachtingen in, met alle
tedere zorgen die maar mogelijk waren.
Mevrouw Brown trok zich kort daarna terug en
Phoebe kwam zolang naast mij liggen om bij stukjes
en beetjes het hele gebeuren nog eens, tot haar eigen
genoegdoening, van mij te vernemen en liet me daarna zonder verdere troostende woorden alleen achter.
Door alle spanningen en uitputting viel ik in een onrustige slaap, waaruit ik pas de volgende morgen laat
wakker werd, gloeiend van de koorts: een situatie
waarin het niet mogelijk was om een nieuwe aanvaller op mijn onschuld los te laten.
De bijzondere behandeling die zij mij in die dagen
gaven, waarschijnlijk ook voor hun eigen bestwil, om
mij weer zo vlug mogelijk op de markt te kunnen
brengen, maakte mij nog dankbaarder tegenover mijn
weldoensters. Ik was hen vooral dankbaar, dat zij
mijn brute overweldenaar, wiens naam ik niet kon
horen zonder mijn maag te voelen omkeren, uit mijn
buurt hielden.
Bij de jeugd helen de wonden vlug en na een paar
dagen was mijn koorts gedaald. Dit was vooral te
wijten aan het goede nieuws over mijnheer Croft, die
na een of andere zwendel waar fortuinen mee gemoeid waren, nu veilig opgeborgen was in de ge34

vangenis, zodat ik van hem voortaan weinig meer te
vrezen had.
Mevrouw Brown, die zijn vijftig guineas voor zo weinig moeite veilig in haar zak voelde en nu ook alle
hoop had laten varen op de andere honderd, begon
mijn handelswijze ten opzichte van mijnheer Croft
wat milder te bekijken. Mijn temperament had haar
weer nieuwe perspectieven gegeven en zij stond de
andere meisjes nu ook toe mij te bezoeken en gaf hun
de opdracht mij weer op mijn gemak te stellen, zodat
ik weer mijn volste vertrouwen zou schenken aan
mijn meesteres.
Afgaande op hun vrolijkheid en grappige verhalen,
begon ik langzamerhand jaloers op hen te worden en
zonder maar een moment aan de donkere kanten van
de zaken te denken begon mijn verlangen een van hen
te warden steeds groter te worden. Een ambitie die
van alle kanten natuurlijk werd aangemoedigd en ik
verlangde er naar zo snel mogelijk weer helemaal
beter te zijn zodat ik me bij hen zou kunnen voegen.
In het kort; alle voorbeelden in dat huis waren mijn,
natuurlijke onschuld aan het ondermijnen, het motto
,plezier' begon voor mij ook aantrekkingskracht te
vertonen. Vooral op een zo gernakkelijk beïnvloedbare leeftijd, maakte mijn degelijke ouderwetse opvoeding langzamerhand plaats voor hun principes.
Ik was weer gauw genoeg beter en kreeg toestemming om op bepaalde uren door het hele huis te dwalen zoveel ik maar wilde. Toch werd er wel degelijk
vorgewakt,dinmoetvrda
Lord B. ., uit Bath zou arriveren. De Lord die zich
altijd beschikbaar stelde voor dit soort gelegenheden
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werd door mevrouw Brown binnen de twee weken
verwacht en zou haar waarschijnlijk een beter handeltje opleveren dan dat met mijnheer Croft.
Intussen leefde ik z6 onbezorgd en had ik geen enkel
gevoel van spijt over mijn verblijf hier, dat als de
deuren open hadden gestaan, ik niet eens de neiging
zou hebben gekregen om uit mijn kooi te ontsnappen,
maar wachtte ik geduldig op iedere verder instructie
die mevrouw mij zou gaan geven. Wat haar en haar
agenten betrof, bewaarden zij het stilzwijgen over
mijn volgende bestemming.
Aan de ene kant preken over moraal in ontvangst
nemend en aan de andere kant het kleurrijke, onbezorgde en veelbelovende leventje om me heen waarnemend, konden zij geen betere leerschool voor mij
vinden dan als deze.
Tot nu toe hadden alleen de gesprekken van de meisjes over hun betrekkingen met de mannen hun slopend werk aan mijn onschuld gedaan en mij een
indruk gegeven van de duistere praktijken van hun
beroep. Maar mijn geprikkelde nieuwsgierigheid
deden mij daarbij nog eens de ene vraag na de andere
op Phoebe afvuren, die mijn leergierigheid alleen
maar aanmoedigde en mij in de geheimen van het
land van Venus inwijdde. En het zou in dat huis niet
lang duren voordat ik zelf ooggetuige zou zijn van
een scène die Phoebe mij nooit zo precies had, kunnen vertellen als ik het zelf zag.
Op zekere dag om ongeveer twaalf uur 's middags
beyond ik mij in een van de kamers van de meisjes
die grensde aan de kamer van mevrouw Brown en die
slechts gescheiden waren door een schuifdeur waar36

voor gordijnen hingen die maar gedeeltelijk gesloten
waren, toen ik plotseling geluiden in de andere kamer
hoorde.
Ik stelde mij zo op dat ik alles precies kon zien zonder zelf gezien te worden. Wie schetst mijn verbazing
toen ik daar de zo zeer hooggeachte moeder zelf
binnen zag stappen naast een grenadier te paard in
vol ornaat, een hercules figuur, die alleen als minnaars voor zeer ervaren vrouwen gelden.
Hoe stil, muisstil ik daar stond popelend van nieuwsgierigheid en tegelijkertijd doodsbang om ontdekt te
worden. Hiervoor zou ik geen angst hoeven te hebben
want mevrouw was zo verdiept in haar object dat zij
zich door niets zou laten afleiden.
Lachwekkend was het om haar plompe lijf op het
voeteneind van het bed te zien neerploffen, met haar
minnaar naast haar die een man van weinig woorden
maar meer van daden bleek te zijn en binnen de
kortst mogelijke tijd, na haar wat klinkende zoenen te
hebben gegeven, haar borsten te voorschijn toverde,
die neervielen tot bijna op haar navel. Nog nooit had
ik er gezien van zulke afmeting, slechte kleur en kwaliteit. De wildeman scheen ze echter met de meeste
inspiratie te vervullen en deed aanhoudelijk moeite
om ze met zijn handen te omvatten, wat hem maar
niet lukken wilde. Na er even mee te hebben gespeeld
drukte hij haar brusk achterover en gooide haar rokken over haar hoofd, dat rood zag van de brandy.
Met zijn rug nu naar mij toegekeerd, kon ik aan zijn
houding zien dat hij het terrein had veroverd en nu
begon het bed zo te kraken, dat ik maar nauwelijks
de zuchten kon horen, die mijn bloed en iedere vezel
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van mijn lichaam in brand leken te zetten.
Na hierover eerst allerlei verhalen van Phoebe te
hebben gehoord, was het niet verwonderlijk dat het
zien van de praktijk daarvan de genadeslag voor
mijn onschuld betekende.
Het ritueel was voorbij en voordat zij de kamer verlieten, gaf mevrouw haar minnaar eerst een klein
cadeautje. Ze vond nu eenmaal dat een trouwe klant
in ere gehouden moest worden en met het volle respect behandeld diende te worden. Mijnheer was zo
begunstigd, dat hij ieder meisje om de beurt tot zijn
beschikking gesteld kreeg inclusief madam zelf. Het
was geen wonder dat zij mij ver uit zijn buurt hield,
want indien mijnheer zijn oog op mij had laten vallen, had zij toch niet gedurfd om hem tegen te
spreken.
Zo vlug ik ze de kamer uit hoorde gaan, slipte ik mijn
schuilplaats uit en haastte me naar mijn kamer, waar
niemand mijn afwezigheid nog had ontdekt. Daar kon
ik uitblazen en bijkomen van alle emoties die de zojuist gepasseerde scène in mij hadden opgewekt.
Phoebe kwam laat naar bed, toen ik al lang sliep. Zo
vlug ik de volgende morgen echter wakker was,
moest ik mijn hart luchten over de scène waarvan ik
bij toeval ooggetuige was geweest.
Phoebe was niet in staat om mij mijn verhaal ongestoord te laten vertellen, haar lachbuien die ook deels
door mijn onhandige manier van vertellen werden
opgewekt, maakte dat ik steeds even moest pauzeren
alvorens ik me weer verstaanbaar kon maken.
Hierna vroeg ze of ik wist wie Polly Philips was. Ik
antwoordde dat ik haar kende omdat zij mij toen ik
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ziek was zo liefdevol had verpleegd en dat ik van
haar wist dat zij nog maar twee maanden hier in huis
was.
„Ja, juist haar bedoel ik. Zij wordt namelijk onderhouden door een jonge zakenman uit Genua, die de
lieveling is van een rijke oom en die bijna zijn hele
fortuin aan zijn neef zou geven als hij daarom zou
vragen. Deze oom nu heeft zijn vriend opgedragen
zijn neef op zakenreizen mee te nemen, om hem zogenaamd het zakenleven te laten leren kennen maar in
werkelijkheid heeft hij het gedaan om hem zoveel
mogelijk over de wereld te laten reizen omdat dat zijn
wens altijd was. Op een goede dag maakte hij bij
toeval kennis met Polly en hij scheen zo van haar
onder de indruk te zijn, dat hij het de moeite waard
vond om haar helemaal alleen voor zichzelf te houden. Hij zoekt haar nu twee of drie keer per week op,
hierboven in een van de grote kamers, waar hij van

haar geniet op een wijze die zijn herkomst uit een
warm land verraadt. Meer vertel ik je er niet over
omdat hij morgen weer verwacht wordt en je dan
met eigen ogen kunt zien wat zij doen, vanuit een
schuilplaats die niemand anders hier in huis kent dan
mevrouw en ik."
Je kunt wel geloven, dat in de opwindende staat
waarin ik nu verkeerde, geen enkel bezwaar had
tegen dit voorstel en dat ik verlangend uitzag naar
het veelbelovende moment.
De volgende morgen kwam Phoebe me om vijf uur
precies halen. We gingen zachtjes de trap op. Bij een
voorraadkast, waarin wat oude meubels en drank stonden, trok ze me naar binnen en sloot de deur achter
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mij, zodat we in het pikdonker zaten. Door een lange
spleet in de wand konden wij, gezeten op een kist, de
aangrenzende kamer tot in alle hoeken overzien. De
jongeman zag ik het eerst. Hij stond met zijn rug naar
mij toe en scheen een schilderij te bekijken. Polly
was nog niet gearriveerd. Korte tijd daarna hoorde ik
een deur open gaan en zag dat de jongeman bij dit
geluid zich omdraaide. Polly verscheen in mijn gezichtsveld. De jongeman liep op haar toe en groette
haar met de meeste tederheid en toewijding. Daarna
leidde hij haar naar een sofa recht tegenover ons en
schonk haar een glas wijn in. Het duurde niet lang of,
na enige kussen over en weer te hebben gegeven, trok
hij zijn overhemd uit. Dit scheen het signaal te zijn
waarop ook Polly had gewacht en ook zij begon zich
van haar kleren te ontdoen daarbij geholpen door zijn
vlugge en ervaren handen.
Toen hij haar zo in haar hemdje zag staan, had ook
hij zich in een minimum van tijd van alle kleren ontdaan en na haar nog eens te hebben omarmd ontnam
hij haar ook nog haar hemdje. Daar stond ze dan,
spiernaakt, met een kleine blos op haar wangen, die
mij verwonderde omdat ik dacht dat zij dit toch wel
gewoon was. Haar zwarte lokken hingen los over haar
blanke schouders en haar blos verdween langzaam.
Dit meisje kon niet ouder zijn dan achttien, zij had
een mooi klassiek gezicht en een perfect slank figuur,
haar twee borsten, die ik niet zonder jalouzie kon
bekijken, waren stevig rond en stonden parmantig
vooruit, haar buikje was al even stevig en verleidelijk
als haar benen. Kortom zij was een uitdagende
schoonheid, waar menig kunstenaar zijn vingers voor
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zou afbijten om deze schoonheid op een doek te mogen vastleggen.
De jonge Italiaan die niet genoeg kon krijgen van al
deze schoonheid, die zelfs een stervende oude man
nog buiten zichzelf zou kunnen brengen, liet zijn ogen
en zijn handen de vrije loop en verheugde zich steeds
opnieuw over ieder detail van zijn Venus.
Volgens Phoebe moest de jongeman ongeveer tweeentwintig zijn; hij was groot en goed gebouwd, met
brede schouders en borst en smalle heupen. Zijn gezicht was niet bepaald knap te noemen, maar had een
bepaalde schoonheid die niet nader valt te omschrijven. Misschien was het de olijfkleurige huid, of zijn
glinsterende grote zwarte ogen die hem die bepaalde
charme gaven. Zijn haar, dat te kort was om samengebonden te kunnen worden, hing in losse donkere
krullen in zijn nek. Op zijn borst vertoonden de zelfde
krullende haartjes zich, niet teveel, maar juist genoeg
om hem mannelijk en sterk te doen lijken.
De handelingen daarna gingen te snel en waren te
afwisselend om ze na te kunnen vertellen. Hun bewegingen waren zo vurig en hun omhelzingen zo intens,
dat zij het beiden niet meer lang zouden kunnen volhouden. Hun ogen leken vuur te schieten en ik kreeg
de indruk dat ze beiden buiten zichzelf waren geraakt.
Polly luchtte haar opwinding in kreetjes als:
„Oh, mijn hemel, dat houd ik niet uit . . . . "
Maar al gauw veranderde de geluiden in hartbrekende zuchten en werd het een stil spel van diverse ledematen. Zijn lichaam spande zich plotseling en het
moment van wegsterven in een gelukzaligheid scheen
aan te breken. Een geluk waarvan zij eveneens deel
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uit scheen te maken, te oordelen naar haar handen
die zich in zijn vlees leken te klauwen, haar gesloten
ogen en haar gelukzalige lach.
Daarna ging zij rechtop zitten en toonde ze met enige
uitgelaten omhelzingen haar blijdschap en dankbaarheid aan haar weldoener.
Wat mij betreft; ik kan niet precies omschrijven wat
er in mij was omgegaan bij het aanschouwen van
deze scène. Maar vanaf dat moment waren alle angsten, die ik tot nog toe voor een man had gehad volkomen verdwenen, en hadden plaats gemaakt voor
een intens verlangen om mij zo vlug mogelijk aan een
dergelijk geluk te kunnen overgeven.
Zelfs Phoebe, die al heel wat gewend was op dit gebied, kon bij zo'n opgewonden vertoning niet ongeroerd blijven. Uit angst dat men ons nu zou kunnen
horen, trok zij mij wat naar achteren.
Ze was volkomen tevreden over het effect dat deze
gebeurtenis op mij had gehad en mijn verlangen om
nog meer te zien van de twee geliefden, ontging haar
niet en zij gebaarde mij dat ik weer voor het kijkgat
kon plaatsnemen.
We hadden ze maar een paar seconden uit het oog
verloren. Maar toen wij weer keken stond het vast
dat een herhaling op komst was. De buitenlander zat
met zijn gezicht naar ons toe op de sofa en had Polly
op zijn knie. Zij had haar arm om zijn nek geslagen
en haar blanke huid stak tegen zijn donkere huid af.
Maar wie zou in staat zijn geweest om de vurige kussen die zij uitwisselden te tellen?
Jk hield het echter niet lang uit in het tweede bedrijf
van hun opvoering. Ik was zo opgewonden geworden
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en buiten mezelf gebracht door het schouwspel, dat
ik Phoebe omstrengelde, alsof zij mij de verlossende
bevrediging zou kunnen schenken. Zij voelde zich gevleid, maar kon zich de staat waarin ik verkeerde
goed indenken en trok me zachtjes mee naar de deur,
waar wij ongezien uit konden glippen. Eenmaal terug
op mijn kamer, kon ik me niet langer staande houden en gooide me voorover op bed met een intens verlangen en tegelijk met een gevoel van schaamte.
Om kort te gaan ik was rijp genoeg om door Lord
B . . . geplukt te worden. Alles zou echter een andere
wending nemen dan ik gedacht had.
Het was twee dagen na deze gebeurtenis, toen ik om
een uur of zes wakker werd en toen ik de slaap niet
meer kon vatten besloot ik om in de kleine achtertuin, waar ik me meestal terugtrok als er klanten
in huis waren maar waar nu een doodse stilte zou
heersen, wat frisse lucht te gaan happen. Phoebe sliep
rustig door en in het hele huis hing een doodse stilte.
Wie schetst mijn verbazing toen ik in de kamer beneden naast het smeulende vuur een jongeman zag zitten, met zijn benen op een andere stoel. Waarschijnlijk was hij hier met enkele vrienden binnen geko.
men, maar hadden zij hem achtergelaten bij mevrouw,
na zichzelf van een meisje en een bed te hebben verzekerd. Op de tafel stonden nog de resten van een
stevig drankfestijn.
ik kwam wat dichterbij om hem wat beter te kunnen
bekijken. Maar, mijn hemel! Wat aanschouwde ik
daar! Nooit zal ik de eerste indruk die hij op mij
maakte kunnen vergeten!
Denkt u het zich eens in, mevrouw. Een wezentje van
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ongeveer achttien á negentien jaar, met zijn hoofd
schuin achterover rustend op de stoel waardoor zijn
wanordelijke krullen over zijn voorhoofd waren gevallen en waaronder een gezicht tevoorschijn kwam
zo jong en vol ontluikende mannelijke schoonheid,
dat de aanblik mijn ogen en mijn hart raakte! Zelfs
de vermoeide trekken konden aan zijn edele gelaat
de jeugd niet ontnemen en gaven het juist de zachtheid die ik niet kan beschrijven. Zijn gesloten oogleden werden gesierd door de mooiste krullende lange
wimpers, waarboven geen penseel twee regelmatiger
wenkbrauwen had kunnen trekken en geen kunstenaar een mooier edeler voorhoofd had kunnen modelleren. Verder, een donker rode mond, vol als een rijpe
vrucht die mij uitnoodde hem te kussen, als ik niet
was weerhouden door schroom en respect, dat mij
overviel bij het aanschouwen van mijn echte liefde.
Bij het zien van zijn sneeuwwitte zachte borst onder
zijn openhangend hemd, werd ik bevangen door een
onbeschrijfelijk verlangen hem te liefkozen.
De liefde maakte mij zo bescheiden en vertederde mij
tot in mijn diepste gevoel. Met een bevende hand
zocht ik de zijne en wekte hem zo zacht mogelijk. Hij
staarde me verschrikt aan en vroeg daarna met een
stem zo zacht en mooi dat ik mijn hart voelde krimpen, „Mijn meisje, kun je me zeggen hoe laat het is?"
Ik vertelde hem het uur en waarschuwde dat hij zo
nog kou zou vatten in zijn open hemd. Hij bedanke
mij voor mijn bezorgdheid met zijn ogen. Ogen, van
een sprankelende schoonheid, waarvan ik de blik tot
in mijn hart waarnam.
Hij had de vorige avond te veel gedronken om, zoals
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hij zich bij zijn binnenkomst had voorgenomen, de
avond luisterrijk te besluiten in het bed van een van
de meisjes. Hij scheen van mening te zijn dat mijn
meesteres mij nu had gezonden om dit gemis goed
te maken. Al kon hij het zich bij een aanblik op mij
niet goed voorstellen dat ik een van de leden van dit
huis was, gaf hij mij toch een kus. Een kus, mijn
eerste kus! En toen hij mij vroeg of hij me gezelschap
mocht komen houden, werd ik zo bezeten van een
verlangen, dat het gevaar gesnapt te worden door
iemand in huis niet eens in mijn gedachten opkwam.
Het ging me zo aan het hart, om hem te vertellen,
dat het om redenen die ik hem niet kon zeggen onmogelijk was en dat ik zelfs niet met hem gezien mocht
worden en hem zelfs nooit meer zou mogen zien. Een.
zucht van spijt ontsnapte mijn lippen bij deze woorden.
Mijn veroveraar, die zoals hij me later vertelde zo getroffen was door mij, ondanks het feit dat hij wist
wat voor een leven ik leidde, vroeg mij of ik hem zou
willen toebehoren, dat hij mij zou onderhouden, een.
kamer voor mij in de stad zou zoeken en mij zou ontlasten van alle verplichtingen die ik zoals hij veronderstelde zou hebben aan dit huis. Hoe gevaarlijk zo'n
aanbieding van een volmaakte vreemdeling ook
mocht zijn, zijn zachte stem en mijn zojuist ontstoken
vurige liefde voor hem maakten mij blind voor alles
en mij onmogelijk hem iets te weigeren. Hij, voor wie
ik op dat zelfde moment wel zou willen sterven,
vroeg mij om mijn leven met hem te delen!
Mijn hart gaf mij de woorden in de mond. Ik zou hem

volgen waarheen en hoe hij maar wilde, ik was te
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zijner beschikking voor goed of voor kwaad. Ik heb
me achteraf vaak verwonderd, dat hij geen achterdocht koesterde jegens mij of vervuld werd van afschuw voor mij, toen ik zomaar zonder zelfs een minuut na te denken inging op zijn voorstel. Dat ik hierdoor in zijn ogen niet vreselijk goedkoop heb toegeschenen. Maar het geluk van de liefde had het zo geregeld, dat hij al enige tijd had uitgekeken naar een
meisje en dat ik precies beantwoordde aan al zijn
verlangens. De koop werd gesloten met een paar kussen en nu de zekerheid hebbend dat dit alles hem op
een beter tijdstip ter beschikking zou staan, gaf hem
geduld.
Ons plan was gesmeed. Ik zou de volgende morgen
om zeven uur naar buiten komen waar hij me aan het
einde van de straat zou opwachten met een rijtuig,
waarna hij later alles zou regelen met mevrouw
Brown, voor wie zoals hij dacht één meer of minder
niet veel zou uitmaken. Ik kon hem dit alles beloven omdat ik wist waar Phoebe de sleutel van de
buitendeur altijd weghing.
Ik drukte hem nog eens op het hart, dat hij niet
mocht laten merken dat hij mij had ontmoet en dat
ik de reden hiervan later wel zou uitleggen. Daarna,
uit angst met hem gezien te worden, nam ik met bloedend hart afscheid van hem en sloop terug naar mijn
kamer, waar Phoebe gelukkig nog diep in slaap was.
ik kroop onder de dekens, met een gevoel van angst
en geluk tegelijk.
Alle angst, voor een mogelijke ontdekking door mevrouw Brown en teleurstelling en verdriet, moesten
plaatsmaken voor een onbeschrijfelijk gelukzalig ge46

voel. Al zou zij maar voor één nacht kunnen toebehoren aan haar grote liefde. Hij zou haar kunnen misbruiken, hij zou het mogen! Hij was haar meester, gelukkig zelfs zou ze zijn om uit zijn handen zelfs haar
dood te mogen ontvangen!
Gedurende iedere minuut, die haar wel uren leken,
van de volgende dag waren haar gedachten met hem
bezig. Hoe vaak ging ik niet kijken hoe laat het was,
hoe vaak kreeg ik niet de neiging de wijzers vooruit
te duwen, alsof dat geholpen had. Wanneer ze mij
die dag beter hadden geobserveerd, dan zouden ze
hoogst waarschijnlijk een verandering in mij hebben
kunnen waarnemen. Vooral aan tafel, toen mijn lief
het onderwerp van gesprek was.
„Of ze die jeugdige bloesem de vorige dag ook hadden gezien en hoe prachtig hij wel was. Ze zouden
voor zo iemand wel willen sterven . . ." Al deze opmerkingen gooien als het ware nog olie op het vuur
dat ik zelf maar ternauwernood in bedwang kon
houden.
Mijn gedachten hadden de hele dag niet stil gestaan
en dat stelde mij in staat om meteen in bed in een
diepe slaap te vallen, waaruit ik de volgende morgen
om vijf uur verschrikt ontwaakte. Na mij aangekleed
te hebben telde ik de minuten die mij nog van mijn
geliefde scheidden. Eindelijk was het zo ver, gesterkt door mijn verlangen en mijn liefde sloop ik geluidloos de trap af met het veilige gevoel van de sleutel in mijn hand, die ik bij Phoebe had weggenomen.
Omdat zij, evenals ik zelf nog kortgeleden, niet had
verwacht dat ik hier weg zou willen gaan had zij
nooit enige moeite gedaan om de sleutel van de bui47

tendeur voor mij te verstoppen.
Met het grootste gemak opende ik de deur. Het geluk
van de liefde was met mij. Ik kwam ongezien op
straat, waar mijn geliefde reeds zat te wachten in een
rijtuig waarvan een deur was open gelaten. Hoe snel
ik bij hem was kan ik niet na vertellen. Het was alsof
ik vleugels had gekregen. In het rijtuig verwelkomde
hij me met een kus, de koetsier had reeds zijn orders
gekregen en reed onmiddellijk weg.
Mijn ogen vulden zich met tranen, maar tranen van
vreugde omdat ik me eindelijk veilig ingesloten voelde door zijn stevige armen, die me ieder gevoel voor
tijd ontnamen. Ik dacht aan geen toekomst, omdat
mijn hart teveel gevuld was door het geluk van het
moment. Hij was zacht en warm. Hij verzekerde me

van zijn liefde. Nooit zou hij me in de steek laten en
nooit zou ik deze grote stap waardoor ik me volkomen overgaf aan zijn goedheid en eerlijkheid behoeven te betreuren. Maar al deze zoete woorden konden mijn reeds zo grote vreugde slechts vergroten.
Ik was geheel en al gevuld met gelukzaligheid en
zo'n verlangen naar hem, dat ik deed wat ik deed
omdat ik niet meer anders kon.
Het leek een aantal seconden later te zijn, want van
tijd had ik geen idee meer, toen het rijtuig stil hield
voor een hotel in Chelsea, waar het ontbijt al voor
ons klaar stond.

De oude vrolijke hotelhouder, die het leven zeer
goed kende, at bij ons aan tafel mee en verzekerde
ons dat hij nog nooit zo'n mooi stelletje bij elkaar
had gezien als wij twee en dat hij in zijn vak heus
genoeg mannen en vrouwen samen had gezien. Al
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deze vrijmoedige opmerkingen, maakten toch weer
een angst in mij los om met mijn nieuwe meester alleen gelaten te worden. Het waren meer gevoelens
van een schuchtere zuivere liefde dan van een beschaamde angst voor mijn maagdelijkheid.
Ik had voor hem willen sterven, en nèg, en hoe viel
dit gevoel dan te verklaren nu ik op het punt stond
om mijn innigste wens in vervulling te zien gaan.
Mijn hart klopte van angst en van een vurig verlangen tegelijk. Deze tegenstrijdige gevoelens, van
schuchterheid en vurige passie, deden mij weer in
tranen uitbarsten, die hij toeschreef aan mijn plotselinge verandering en positie.
Na het ontbijt nam hij voorzichtig mijn hand en zei
met een veelbetekenende glimlach: „Kom, mijn liefste, ik zal je nu de kamer met het mooiste uitzicht
op de tuin laten zien." Zonder op een antwoord te
wachten, bracht hij me naar een zonnige grote kamer, waar een mooi uitzicht niet viel te zien, maar

wel een groot bed stond.
Charles (dat was de naam waarnaar mijn innig geliefde luisterde), sloot de deur en rende op me af,
sloot me in zijn armen. Met zijn lippen op de mijne,
trillend, hijgend en stervend van een zoete angst, tilde hij me op en droeg me naar het bed. Zijn ongeduldige verlangende handen maakten mijn hesje los.
Mijn borstjes kwamen bloot, stevig en mooi rond,
bloesems toebehorend aan een meisje van amper zestien jaar, regelrecht van het platteland en nog nooit
door iemand aangeraakt. Maar zelfs al deze schoonheid kon zijn verlangende handen niet bevredigen.
Mijn jurk en onderrokken verdwenen en daar lag ik,
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met al mijn heerlijkheden, voor zijn ogen klaar.

Ik liet me door hem betasten en bekijken, zonder een
woord van protest of tegen te stribbelen. Dit was
voor hem een bewijs te meer, dat hij geen groentje
uit het bordeel had gehaald. Tot nu toe had ik met
geen woord gerept over mijn maagdelijke staat. Stel,
dat ik dat v‘761 had gedaan, dan had hij eerder gedacht
dat ik hem voor onnozel versleet dan dat ik de waarheid sprak en ik inderdaad nog in het bezit was van
het dierbaarste en kostbare wat een vrouw maar eens
in haar leven kan verliezen en waar iedere man zo
ijverig naar zoekt om het haar zo vlug mogelijk te
ontnemen.
ik protesteerde zacht en maakte hem voorzichtig
duidelijk dat ik het niet kon verdragen, dat hij me
pijn deed! Nog steeds kwam het niet in hem op om
aan een mogelijke maagdelijkheid te denken en het
was voor hem volkomen belachelijk om mij, nadat
hij me uit zo'n huis had gehaald, naar mijn staat te
vragen.
Hij probeerde het weer, maar kon zich nog steeds
geen toegang verschaffen tot mijn heerlijkheid. Toch
maakte mijn grote liefde het me mogelijk om de ondragelijkste pijnen te verdragen. Uiteindelijk na nog
enige malen vruchteloos pogingen te hebben gedaan,
ging hij naast me liggen. Hij kuste mijn tranen op
mijn wangen weg en vroeg waarom ik zo tegenwerkte; of ik misschien beter gewend was. Dit forceerde
mij • om de waarheid bekend te maken, dat ik nog
steeds in het bezit was van mijn maagdelijke staat.
De waarheid wordt soms eerder geloofd dan men
aanvankelijk denkt.
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Charles, die al enigszins zelf in die richting had gedacht, overlaadde me nu met kussen en smeekte me
hem te geloven dat hij zo zacht en lief voor me zou
zijn als hij voor zich zelf zou zijn.
Hierna was geen offer mij te groot om hem ter wille
te zijn, wat voor een pijn het me ook zou kosten.
Nu, overvallen door zijn natuurlijke driften en verlangens, reikte hij naar succes.
Voorberid op de ergste pijn, kon ik mij met geen
enkele wilskracht nu nog langer beheersen en een
kreet ontsnapte mijn lippen, waarna ik me langzaam
voelde weg zinken.

Toen ik weer wat bijkwam, merkte ik dat ik geheel
ontkleed op bed lag in de armen van de lieve ontrover van mijn maagdelijkheid, die me nu een glaasje
likeur onder mijn neus hield. Hoe zou ik de veroorzaker van mijn heerlijke, hevige pijn iets kunnen
weigeren. Mijn ogen daarentegen schenen hem door
hun tranen heen te willen vragen, of dit nu de zoete
liefde was waarop ik zo lang had gewacht.
Maar Charles, voor wie ik door mijn grote gift zo
dierbaar was geworden, behandelde mij met de meeste liefde, zachtheid en voorkomendheid en deze zachtheid en warmte heelden mijn wonden. De zoete gedachten, dat ik hem nu toebehoorde en dat ik hem
zoveel ik maar wilde kon aanraken en zien, verdrongen ieder gevoel van pijn.
Toch was de wond, vers en diep geslagen, zodat Charles mij niet nogmaals wilde opeisen. Daar ik niet in
staat was een voet uit bed te zetten, laat staan om
enkele passen te lopen, bestelde hij het diner boven.
En of het nu de wijn, of het heerlijke eten was, ik
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voelde me steeds beter en een warme gloed van verlangen naar hem doorstroomde mijn lichaam.
Alsof hij het in mijn ogen had gelezen, vroeg hij me
nadat eerst alles, behalve de wijn, was afgeruimd, of
hij bij me mocht komen liggen. Zonder mijn antwoord
echter af te wachten kleedde hij zich al uit; een handeling die ik bij ieder vallend kledingstuk met een
groter gevoel van angst en plezier gadesloeg.
De heling van mijn wond en het verdwijnen van de
pijn scheen gewacht te hebben op zijn aanraking.
Ik voelde niets anders meer dan zijn warme lichaam„
dat ik tegen mij aandrukte en kuste met het verlangen, geen enkele plek onaangetast te laten. Mijn kussen waren van een vurige echte liefde en mijn verlangen naar hem was van een puurheid, die niet nader valt te omschrijven.
Hoe dikwijIs heb ik me daarna niet afgevraagd of een
geluk, als ik voelde, kon voortbestaan. En, of een
nacht van geluk en zaligheid, gevolgen die daarna
zouden komen, wel waard waren geweest.
Op deze manier kwamen wij samen de hele middag
door. Met kussen, omhelzingen, net als tortelduiven
spelend met elkaar: een vicieuze cirkel van liefdes" ,
speln.Darwdhtvonegsrd,wadoor Charles, voor een reden die ik nog niet weet,
zijn kleren weer had aangetrokken. Van het dek en
de lakens maakte hij een keurige tafel en zelf bediende hij mij. Hij had een enorme eetlust en scheen
er zich in te verheugen mij ook met grote trek te
zien eten. Ik was zo ingenomen met het geluk dat mij
te beurt was gevallen en zo in beslag genomen door
alle gevoelens waarin ik scheen weg te zwelgen, dat
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ik me geen moment afvroeg wat er met me zou gebeuren als Charles me zou verlaten.
Na dicht tegen elkaar te hebben gelegen, gepraat en
ons beiden volkomen aan het liefdesspel te hebben
gewijd, gaven onze doodvermoeide en bevredigde
lichamen zich uiteindelijk over aan een weldadige
slaap.
De volgende morgen ontwaakte ik laat, maar toch
nog eerder dan Charles. Voorzichtig maakte ik me
los uit de armen van mijn geliefde en uit angst zijn
zoete rust te verstoren hield ik mijn adem in en
stapte uit bed. Van zijn rust wilde ik gebruik maken
om mijn wanordelijke haar wat te fatsoeneren en de
kleren die her en der gekreukeld door de kamer lagen
nog zo veel mogelijk glad te strijken en ordelijk weg
te hangen. Ondertussen kon ik mijn ogen echter niet
van zijn slapende schoonheid afhouden en zo vlug ik
met alles klaar was, nam ik weer plaats naast hem
op bed. Het was nu klaarlichte dag, maar mijn geliefde sliep nog rustig door. De dekens en het laken
had hij door de warmte van zich afgeschoven en het
hele bed was één grote warboel, het resultaat van
onze wilde nacht.
Mijn ogen gleden langs zijn perfect gevormde lichaam,
dat nu geheel naakt lag en bij mij zo'n verlangen opriep, dat ik wenste, dat ik duizend ogen had om alle
schoonheid nog beter te kunnen opnemen.
Och, kon ik zijn figuur, zoals ik het nu nog voor me
zie, maar voer u uitschilderen! Een aaneenschakeling van alle denkbare mannelijke schoonheden. Stel
u zich zijn gezicht voor: zonder een enkele fout of
onregelmatigheid en zo fris als een pas ontloken
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bloem, waaraan het zachte dons op zijn bovenlip de
charme nog verhoogde. Zijn prachtige mond, waarvan
de lippen nu een beetje van elkaar waren, schenen
een nog zachtere en zuiverdere lucht uit te blazen
dan zij inademden: o, wat een verleiding om deze te
kussen!
Zijn nek, nu een beetje gebogen, werd omkranst door
zijn los krullend haar en vloeide over in zijn schou-e
ders en zijn prachtige body, die van een perfectie was
die niet te beschrijven valt. Zijn bouw verraadde zijn
stoere mannelijkheid, maar werd tegelijkertijd weer
in de schaduw gesteld door zijn zachte uiterlijk, zijn
blanke gave huid en volle zachte vormen. Op zijn
brede sneeuwwitte borst leken de tepels rozen, die
op het punt stonden uit hun knop te breken.
Het laken kon zijn prachtig gevormde heupen en zijn
platte strakke buik, die overging in een kleine zachte
welving, niet voor mijn ogen verbergen. Mijn ogen
bleven rusten op de plek, die mij mijn gelukzaligheid
had gegeven en waar ik ook nu met moeite mijn
handen van af kon houden. Ik wist dat bij de geringste aanraking van mij, alles zou gaan leven, iedere
rimpeling zou verdwijnen en veranderen tot glad
gepolijst ivoor.
Charles ontwaakte en draaide zich naar mij om, met
de vraag of ik goed had geslapen. Weer wachtte hij
niet op een antwoord, maar drukte meteen zijn lippen
op de mijne met de bekende vurigheid, die mijn
lichaam weer in vuur en vlam zette. Nadat ik al die
tijd mijn ogen tegoed had kunnen doen aan zijn
schoonheid, vond hij dat het nu zijn beurt was. Hij
vleidde me naast hem neer en trok alle dekens van
54

me weg, zodat zijn ogen én handen zich nu tegoed
konden doen aan alle giften die de natuur mij had
geschonken. Zijn handen lieten geen deeltje van mij
onaangetast; mijn harde, pas ontluikende borstjes,
mijn stevige en toch zo zachte huid, de regelmatige
trekken van mijn gezicht en regelmatige welvingen
van mijn figuur, dit alles wat hij nu aanschouwde,
maakte hem meer dan ingenomen met zijn nieuwe
aanwinst. Hij klemde me zo vast tegen zich aan van
plezier, dat ik het gevoel had dat ik zou stikken en
daarna bedekte hij me met ontelbare kussen. Kussen, die ook mij een vreugde op zich waren, waarvan
ik nooit genoeg scheen te krijgen en die eindigden in
een volledig genot en geluk. In zo'n hevig tempo
konden wij niet doorgaan en wij gaven ons over aan
een tijdelijke rust.
De morgen was hierdoor al zover verstreken, dat we
het ontbijt en de lunch weer moesten combineren.
In deze rustpauzes vertelde Charles meestal over
zichzelf. Hij was de enige zoon van een rijksambtenaar, die zijn kleine inkomen meestal dubbel uitgaf,
en zich weinig gelegen had laten liggen aan Charles'
opvoeding, hij had hem geen enkele opleiding laten
volgen, maar had wel gezorgd dat een goede positie
voor hem in het leger in het vooruitzicht werd gesteld, mits hij er zichzelf voor zou inspannen, waar
niet veel hoop op was. Op dit lage plan had deze
zorgzame vader nu de toekomst van zo'n veeabelo.
vende zoon gedacht, die op zijn beurt zijn jeugd op
die manier verlummelde. Daarnaast had hij ook niet
de moeite genomen hem de meest gewone waarschuwingen te geven voor alle ondeugden en gevaren, die
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iedere onervaren en goedgelovige jongeling in een
grote stad als Londen bedreigen. Hij leefde thuis en
werd met rust gelaten mits hij zijn vader niet om geld
kwam vragen en mits hij hem èn zijn vriendih met
rust liet. Verder was hij bijzonder aardig voor Charles. Hij kon wegblijven wanneer hij dat wilde en
ieder excuus dat hij opgaf werd door zijn vader aanvaard. De fouten die hij maakte werden of op een
zachte manier afgekeurd óf door de vingers gezien,
waardoor iedere vorm van serieuze controle of leiding afwezig was. Voor zijn geldelijke moeilijkheden
had Charles echter een grootmoeder, de moeder van
zijn overleden moeder, die zo aan hem verknocht was,
dat zij liever iedere shilling van haar kleine inkomen
met hem wilde delen dan het voor haar zelf te houden. Zijn vader was hier zeer over geërgerd, niet dat
zij hem nu zo buitengewoon bedierf, maar hem stak
het vooral dat ze Charles boven hem verkoos en al
gauw zouden we zien waartoe een jaloerse vader in
staat is.
Door de hulp van zijn grootmoeder werd Charles
ruimschoots in staat gesteld om er een tevreden
vriendinnetje op na te houden, die zoals het geluk
het wilde, ik zou zijn.
Wanneer er woorden tussen zijn vader en hem kwamen, dan kon ik me niet voorstéllen dat het aan hem
zou liggen. In ieder opzicht was hij kalm te noemen,
meegaand en sociaalvoelend. Bovendien bezat hij een
flinke dosis nuchter verstand, zonder een greintje
ijdelheid en een goed humeur, dat hem overal be-a
mind en geliefd maakte. Maar aangezien mijn liefde
en passie door zijn uiterlijk waren opgewekt, wist ik
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nog niets van dergelijke eigenschappen van hem,
maar ik zou nog genoeg gelegenheid krijgen die te
ondervinden. Maar nu terugkomend op mijn verhaal.
Na het eten, dat wij gebruikten temidden van een
enorme wanore, kleedde Charles zich aan en nam met
een hartstochtelijke kus voor enige uren afscheid
van me. Hij ging naar de stad om daar met een jonge
slimme advocaat zijn toestand te bespreken en daarna
met hem naar mijn toegewijde, vroegere werkgeefster,
mevrouw Brown, te gaan, waar ik gisteren de benen
had genomen. Hij wilde nu voor eens en voor altijd
alles met haar rechtzetten, zodat er van die kant, voor
ons beiden, niets meer te vrezen viel.
Zijn vriend, Templar, die na zijn verhaal aangehoord
te hebben met hem meeging, vond het toch beter om
inplaats van 'n verklaring te gaan geven 'n verklaring
te gaan halen.
Nadat ze binnengelaten waren, vlogen meteen alle
meisjes op Charles, die ze herkenden, af. Maar daar
niemand wist dat wij elkaar ooit hadden ontmoet,
vermoedde ook niemand dat hij iets te maken kon
hebben met mijn plotselinge verdwijning. Zij zagen
in hem evenals in de advocaat een groentje die zij
moesten versieren. Maar Templar die hen vlug genoeg doorzag, maakte er een eind aan door met een
zeer ernstig gezicht naar de oude mevrouw te vragen omdat hij met haar wat zaken had te bespreken.
Mevrouw werd onmiddellijk gehaald en toen zij alle
meisjes de kamer had uitgestuurd, vroeg de advocaat haar of zij kortgeleden een meisje, Fanny Hill
genaamd, die zojuist van het platteland kwam, had
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aangenomen onder valse voorwendsels als dienstmeisje. Daarna beschreef hij het meisje aan de hand van
alle gegevens die ik hem van tevoren had verstrekt.
Mevrouw Brown, die wist hoe zij in de stad bekend.
stond en die door haar beroep al met meerdere moeiWicheden te kampen had gehad en er zich toch steeds
had weten uit te redden, werd door deze vraag toch.
gealarmeerd, vooral toen hij verder ging en woorden liet vallen; als zederechter, Old Bailey, aanklacht
indienen over dit huis van ontucht, haar eens aan de
kaak te zullen stellen, enzovoort.
In de mening verkerend, dat ik degene was die de
aanklacht tegen haar zou indienen, hield zij zich van
de domme en liet duizend protesten horen. Om kort
te zijn, ze brachten hun mijn doos met spullen die ik
daar in de haast had achtergelaten. Wanneer ze niet
zo bevreesd was geweest voor een aanklacht tegen
haar huis, zou ze waarschijnlijk alles ontkend hebben en hen bovendien nog gedwongen hebben te betalen voor de gastvrijheid en de karaf met punch
waarvan zij echter niets gebruikt hadden.
Charles die de houding had aangenomen als een niet
geïnteresseerde vriend van de advocaat, alsof hij met
hem was meegegaan omdat hij dit huis kende, kon
op die manier het hele verhaal, dat ik hem al had
gedaan nog eens helemaal horen, maar dan verdraaid
en bekort op punten waar mevrouw toch niet zo best
uit de verf kwam. Phoebe, mijn lerares, was op dat
moment niet thuis en liep waarschijnlijk nog naar
mij te zoeken, anders was het verhaal waarschijnlijk
niet zo vlekkeloos afgelopen als mevrouw het wilde.
Deze hele onderhandeling had toch nog heel wat tijd
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in beslag genomen en vooral voor mij, in dit vreemde
huis achtergelaten, leken de minuten te kruipen. Toch,
was Charles zo attent geweest om de herbergiersvrouw, een moederlijk hartelijk type. te vragen mij
wat gezelschap te houden. Wij dronken samen thee,
en haar vrolijke verhalen deden de tijd omvliegen.
Toch, toen het donker begon te worden, voelde ik het
ongeduldige verlangende gevoel naar hem, weer in
me opkomen.
Lang hoefde ik daarop niet te wachten, bij het zien
van hem stierf het standje, dat ik hem bij zijn binnenkomst had willen geven, voordat het op mijn lippen was.
Ik was nog steeds aan bed gekluisterd en kon mijn
benen nog steeds niet bewegen zoals ik wilde. Charles
vloog op me af, sloeg zijn armen om me heen, en vertelde het hele verhaal van het succesvolle bezoek,
dat hij af en toe onderbrak met een kus.
Ik kon mijn lachen moeilijk houden, toen ik het verschrikte gezicht van de herbergiersvrouw zag, die in
de veronderstelling was dat ik gevlucht was voor
vrienden in de stad die misbruik van me hadden willen maken en waarvoor ik me nu schuilhield.
Wij aten daarna samen, maakten grappen en waren
uitbundig als twee kleine kinderen. Na hem mijn toekomstig geluk in handen te hebben gegeven, had ik
nog maar één verlangen, hem weer te bezitten.
Wij lagen alweer vlug in bed. Deze tweede nacht, nu
mijn pijn bijna verdwenen was, proefde ik voor het
eerst de zaligheid en het genot van het samenzijn
met mijn liefste: ik voelde me als in een andere wereld, tot de slaap ons beiden overmande en wij ons
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uitgeput en bevredigd overgaven aan enige uren rust,
waaruit wij alleen enkele malen ontwaakten om opnieuw elkaar toe te behoren.
Op deze manier, genietend van iedere minuut dat wij
samen waren, bleven wij tien dagen op dit adres in
Chelsea. Charles had intussen een goede reden weten
te bedenken voor zijn afwezigheid thuis en hield daarnaast het kontakt met zijn grootmoeder angstvallig
aan, want uit deze bron moest hij de mogelijkheden
puten om mij te kunnen onderhouden.
Charles verhuisde mij daarna, naar een eigen gemeubileerd flatje in D . . . . straat, St. James, waar hij een
halve guinea per week betaalde voor twee kamers en
een badkamer op de tweede verdieping. Hij had hier
al enige tijd naar uitgekeken, omdat deze plaats hem
geschikter leek om mij zo vaak als mogelijk was te
kunnen bezoeken dan waar wij eerst waren. Ik moet
zeggen dat ik de herberg in Chelsea niet zonder spijt
verliet, want de kamers, waar ik voor het eerst aan
Charles had toebehoord met alle andere prettige herinneringen, waren voor mij het dierbaarste plekje op
aarde geworden. Hier had ik tenslotte mijn grootste
schat verloren, een schat die een vrouw maar een
keer in haar leven kan verliezen.
Ik herinner me hoe fijn ik het nieuwe appartement

vond, maar waar Charles mij ook naar toe zou hebben gebracht, met zijn aanwezigheid zou ieder krot
een paleis voor mij betekenen.
Mevrouw Jones, die de kamers verhuurde, zat ons al
op te wachten en scheen goed van de tongriem te zijn
gesneden. Ze vertelde ons alle gemakken van deze
kamers, dat haar dienstmeisje ook voor ons zou wer60

ken, dat er op deze kamers tot nu toe alleen nog
maar mensen van aanzien hadden gewoond, dat onze
benedenburen een man en vrouw van de ambassade
waren en dat ik een zeer nette indruk op haar maakte
en we het goed met haar zouden kunnen vinden.
Toen ze me met mevrouw aansprak, kon ik niet helpen dat een blos mijn wangen kleurde. Charles had
mijn bonte uitdagende jurk, verwisseld voor een
mooie elegante eenvoudige japon, maar het woord
„mevrouw" deed mij toch nog zeer onwennig aan.
Hij had mevrouw Jones verteld dat wij in het geheim waren getrouwd, en dat hij het voor zijn vrienden nog niet wilde weten. Ik weet zeker dat dit oude
verhaaltje, door een vrouw als zij, die het leven
zeer goed scheen te kennen, werd doorzien. Zij scheen
zich van deze details weinig aan te trekken, voor haar
was de hoofdzaak, dat zij haar kamers voor een goede
prijs had weten kwijt te raken.
Ik zal een kleine beschrijving van haar geven, zodat
u zich enigszinds kunt voorstellen, wat voor een rol
zij in mijn leven zou gaan spelen.
Zij was ongeveer zesenveertig jaar, groot, mager en
had rood haar, waaronder een gezicht schuilging van
duizend in een dozijn. Als jong meisje had zij zich
door een oudere man laten onderhouden, die bij zijn
dood haar veertig pond per jaar voor haar hele leven
naliet. Zij had een dochter, die zij op zeventienjarige
leeftijd, als het ware had verkocht aan een man die
gezant was in het buitenland en zijn koopje met zich
mee nam. Hij behandelde haar echter met de meeste
eerbied en zachtheid en zij zijn daarna geloof ik in
het geheim getrouwd. Een feit dat mevrouw Jones
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nog steeds niet zeker wist, omdat een briefwisseling
tussen dochter en een moeder, die er niet voor terugdeinsde om haar eigen vlees en bloed te verkopen,
niet denkbaar is. Daar zij echter geen enkel geweten
scheen te hebben en haar enige zorgen „geld" betrof,
maakte zij zich hierover niet druk of misschien wel
omdat zij dacht dat zij met haar dochter toch nog
betere zaken had kunnen doen, wat haar meer zou
hebben opgebracht.
Onverschillig voor iedere vorm van plezier in het
leven, uitgezonderd dan de vreugde van het geld opstrijken, was zij een eigen koppelarij begonnen, waar
zij gezien haar ernstige en nette verschijning zeer
geschikt voor bleek te zijn. Wanneer zij op iemand
haar zinnen had gezet, dan ging zij voor niets uit de
weg voordat zij had bereikt wat ze wilde. Met alles
wat er in de stad gebeurde was zij op de hoogte en
zij hield zich buiten het koppelen van de twee sexen
ook nog bezig met het verstrekken van leningen en
andere geheimzinnige, winstgevende zaakjes.
Het huis waarin zij woonde had ze zelf ook gehuurd
maar ze haalde er, door de kamers weer onder te verhuren, nog grote winst uit. Bij het zien van ons, het
jonge mooie paartje, waren haar eerste gedachten
„hoe haal ik het meeste geld uit hen", en haar ervaren
oog had de situatie waarin wij verkeerden juist gezien en zij zou haar kans wel waarnemen.
Onder de vleugels van dit niets ontziende roofdier,
hadden wij nu onze nederzetting gekozen. Het zou
niet interessant voor U zijn en voor mij is het een
pijnlijke herinnering om alles op te sommen, alle
kleine dingen waarmee ze ons geld afhandig probeer62

de te maken en kleine onkosten die ze ons liet vergoeden. Charles even oneconomisch, onervaren en
goedgelovig als ik, vond het meestal makkelijker om
haar toe te geven dan er onenigheid over te krijgen.
Op dit adres, echter beleefde ik de heerlijkste momenten van mijn leven met Charles en werden alle
wensen die mijn hart en ziel maar konden hebben,
vervuld. Hij nam me meer naar de St. James schouwburg, de opera, gemaskerde bals en alle festiviteiten
die er al zo in de stad plaats hadden. Ik beleefde dit
alles met een dubbel plezier, omdat Charles mij alles
uitlegde en vertelde. Voor hem moesten mijn verbazing, verrassing en kinderlijk plezier, ook een geluk
betekenen. Mijn dagen regen zich in die tijd aaneen in
geluk en liefde.
Wanneer ik op feesten de andere mannen met mijn
adonis probeerde te vergelijken, dan was dat niet mogelijk, zo vielen zij in het niet bij mijn liefste. Verder
gingen mijn gedachten nooit uit naar andere mannen
en beperkte mijn belangstelling zich slechts tot Charles en tot alles wat met hem te maken had.
Mijn liefde voor hem was zo groot dat er geen plaats
was voor een sprankje jalouzie en zo gauw ik iets in
die richting voelde, leek mijn hart zo onder deze pijn
te krimpen dat ik ieder gevoel van jalouzie meteen de
kop indrukte. Al had ik voor dit alles geen directe
aanleiding. Op de diverse feesten waar wij kwamen,
stelde Charles mij aan zoveel vrouwen voor, vrouwen
van aanzien waarmee ik mezelf niet zou durven vergelijken, die alien zo'n buitengewone belangstelling
voor Charles toonden, dat deze gevoelens mij weleens
bekropen. Charles daarentegen toonde zich de meest
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trouwe en toegewijde minnaar die maar voor te stellen valt.
De pauzes tussen onze liefdesspelen, besteedde Charles door mij te onderwijzen in het leven, in ieder geval
tot in zoverre hij er zelf iets van afwist. Maar tegenover mijn onwetendheid en onervarenheid was hij
toch mijn meerdere. Hij wees mij op dingen, gaf mij
waarschuwingen en leerde mij kortom alles wat ik
als meisje van die leeftijd toch al had moeten weten
als mijn opvoeding normaal was geweest. Ik was een
goede leerling, ik hing aan zijn lippen om zijn woorden zo goed mogelijk in mij op te kunnen nemen. Af
en toe werd de les onderbroken door dezelfde heerlijke lippen, in de vorm van hartstochtelijke kussen.
Ik maakte vorderingen en was hem uiterst dankbaar
voor al zijn goede wijze raadgevingen, zodat ik op het
laatst zelf met vragen bij hem kwam.
Ik begon me wat zelfbewuster te gedragen, mijn
accent werd minder. Om kort te gaan, ik probeerde
zoveel mogelijk aan het meisje van zijn dromen te
beantwoorden.
Wat het geld betreft, waarvan hij mij alles gaf, kostte
het me iedere keer weer zoveel moeite om het te
accepteren en wat nieuwe kleren aanging was ik
zuinig op wat ik had en verlangde niet meer. Dit kon
hij alleen bewerkstelligen door te verzekeren dat hij
het ook voor zichzelf deed, omdat hij hield van vrouwen die er netjes en goed verzorgd uitzagen. Toch zou
ik alles hebben willen geven, als ik hem zou kunnen
onderhouden. Ik zou met het grootste plezier mijn
handen kapot gewerkt hebben voor hem, misschien
wel uit angst hem tot last te worden. Charles die dit
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scheen te voelen, deed zo veel mogelijk zijn best om
mij te laten denken dat hij het met het grootste plezier allemaal voor me deed.
Onze hospita, mevrouw Jones, kwam me geregeld opzoeken en wanneer Charles er niet was, kon ik geen
voorwendsel verzinnen haar niet te ontvangen. Het
had haar inderdaad niet veel tijd en moeite gekost om
uit te vissen dat wij helemaal niet getrouwd waren,
een situatie die haar niet ongelegen kwam met het
oog op de plannen die ze met me had en waarop ze
niet lang zou hoeven te wachten om deze ten uitvoer
te kunnen brengen. Tegelijkertijd zag haar ervaren
oog, dat het onmogelijk voor haar zou zijn onze aaneengesmede harten van elkaar te scheiden en dat dat
waarschijnlijk het verlies van haar beide huurders
zou betekenen. Zij wilde haar commissiegeld, dat een
van haar klanten haar had aangeboden in ruil voor
mij, niet in de waagschaal stellen.
Maar mijn afschuwelijke noodlot, zou haar gauw genoeg ter wille zijn. Ik was nu elf maanden bij het
Liefste Wezen van mijn leven, elf maanden die voorbij waren gevlogen in een roes van geluk. Maar zo
iets volmaakts was voorbestemd eens te eindigen. Ik
droeg toen ongeveer drie maanden het kind van onze
grote liefde onder mijn hart, in de mening dat dit
onze liefde alleen nog maar kon vervolmaken, was ik
niet voorbereid op een slag die me zou gaan treffen,
een genadeslag. Zelfs nu ga ik liefst nog zo vlug
mogelijk over deze afschuwelijke periode heen, die
mij nog steeds hetzelfde schrijnende verdriet doet
voelen als toen.
Twee dagen, die zo lang leken als een heel leven, heb
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ik op hem zitten wachten. Ik, die alleen kon ademen
en leven in zijn nabijheid en die nog nooit vierentwintig uur op hem had hoeven wachten, voelde de
angst in mijn hart groeien. De derde dag hield ik het
niet meer uit, ik was misselijk van het angstige voorgevoel, ik hield het niet meer uit en belde ten einde
raad om de vrouw, van wie ik als laatste enige troost
had verwacht, mevrouw Jones. Ik kon nauwelijks
woorden meer vinden om haar te smeken, uit te zoeken wat er met mijn geliefde was gebeurd. Zij stelde
mij gerust op een manier die me in het geheel niet
alarmeerde en beloofde haar opdracht te volbrengen.
Dit was niet zo moeilijk, omdat Charles' vader niet
ver van ons vandaan woonde. In een logement liet
mevrouw Jones een meisje, waarvan ik haar de naam
had gegeven, uit het huis van Charles komen en vroeg
haar wat er met de jonge heer aan de hand was en of
hij nog in de stad was.
Het dienstmeisje vertelde wat ze onder het personeel
had horen vertellen. Zijn vader had zijn zoon op een
zo wrede manier gestraft, omdat zijn grootmoeder
meer op zijn zoon was gesteld dan op hem. Hij had
geprobeerd om zich nu zo geruisloos en onopvallend
mogelijk van hem te ontdoen, door hem op de post
van een pas gestorven handelaar (zijn eigen broer)
op een van de plantages in de Zuidzee te zetten.
Zonder dat zijn zoon iets van zijn plannen vermoedde,
had hij het op een accoordje gegooid met de kapitein
van een schip en toen de zoon aan boord stapte in de
mening dat hij enige uren zou varen, was hij in werkelijkheid op een schip waar hij geen post mocht
ontvangen of versturen en werd hij strenger bewaakt
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dan een misdadiger.
op deze manier werd mij mijn liefste ontstolen, zonder dat ik van hem afscheid kon nemen of hem een
brief als troost kon schrijven. De enige brief die hij
kreeg was die van zijn vader met instructies voor zijn
werk op de verlaten post en een paar brieven van
aanbeveling erbij. Dit echter zou ik allemaal later pas
vernemen.
Het dienstmeisje had er nog aan toegevoegd, dat het
vertrek van de oogappel van de grootmoeder zeker
haar dood zou betekenen, zoals ook een maand later
uitkwam. Zij stierf van verdriet over de afwezigheid
van haar lieveling en weigerde voor haar sterven zijn
vader nog te ontvangen.
Bij mevrouw Jones' terugkomst, las ik in haar blik
een onverschilligheid en zelfs iets van opgeluchtheid,
wat mij deed hopen, dat zij mijn ongeruste hart zou
kunnen troosten met een goed bericht. Maar dit werd
een wrede desillusie. Het afschuwelijke koude mens,
bracht mij het verslag op een niets ontziende manier
en trof mijn hart zo diep als maar mogelijk was, door
er aan toe te voegen dat hij vier jaar op reis zou blijven en dat ik me er maar bij neer moest leggen hem
nooit weer te zien.
Ze had nauwelijks haar laatste zin voltooid of ik zag
alleen nog maar zwart voor mijn ogen en raakte buiten bewustzijn.
Deze toestand herhaalde zich nog vele malen en het
gevolg was dat ik het bewijs van onze liefde verloor
en een miskraam kreeg. Men sterft nooit op de tijden
wanneer men dat het liefste zou willen.
De niet belangeloze wrede zorg, waarmee ik werd
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overladen, redde mijn hopeloze leven; dat niet meer
als vroeger zou overvloeien van geluk, maar nu vervuld was met verdriet, angst en afschuw.
In deze staat verkeerde ik zes weken lang, mijn jeugdige leven zweefde tussen leven en dood. Maar ondanks dat mijn hele wezen dit laatste verkoos boven
een ongelukkig leven, herstelde mijn lichaam zich
tegen mijn wil in. Intussen voelde ik dat al mijn zinnen mij hadden verlaten en was ik er van overtuigd.
dat het gekkenhuis mijn bestemming zou gaan worden.
De grote heelmeester, de tijd wende mij eraan om
met dit grote, verdrietige verlies te leven en mijn aan
stukken gereten gevoel te beheersen.
Mijn hospita had al die tijd met veel toewijding voor
me gezorgd en alles gedaan wat ik maar wilde. Nu
ze me echter weer zag opknappen, wilde zij haar kans
waarnemen.
Op zekere dag, toen we samen hadden gegeten, feliciteerde zij me met mijn herstelde gezondheid, al
vond ze dat ik die aan haar had te danken, en gebruikte dit als inleiding voor haar grote aanval.
„Juffrouw Fanny, je bent nu weer opgeknapt en je
bent nog steeds welkom om hier te blijven wonen.
ik zit nu echter met een moeilijkheid. Zoals je al
hebt bemerkt, heb ik nooit een vergoeding gevraagd
voor alles wat ik voor je heb gedaan in de afgelopen
tijd. Maar nu heb ik plotseling bericht gekregen om
iets te betalen dat niet langer kan wachten." Hierna
overhandigde zij mij een rekening, waarop ze precies
alles had uitgerekend wat ze had uitgegeven voor mij,
aan apotheek, dieet en verdere verzorging, waarvan
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het eindbedrag drieëntwintig pond en zeventien sixpence bedroeg.
Ondanks het feit dat zij wist dat ik nog precies zeven
guinea's van Charles' geld overhad, vroeg ze me hoe
ik dit wenste te betalen.
Ik barstte in tranen uit en vertelde haar mijn omstandigheden en ik beloofde haar al mijn kleren te
zullen verkopen en haar de rest zo vlug mogelijk
terug te betalen. Maar mijn wanhoop maakte, dat zij
het mij nog lastiger ging maken.
Ze zei me, dat zij inderdaad zeer met mij meeleefde,
maar dat recht nu eenmaal moest wedervaren, hoe
zeer het haar ook aan het hart zou gaan om zo'n lief
jong meisje de gevangenis in te zien gaan . . . .
Bij het woord „gevangenis" voelde ik iedere druppel
bloed in mijn lichaam bevriezen en mijn angst werd
zo groot, dat ik wit wegtrok, als een misdadiger die
de plek van de misdaad terug ziet, en me weer door
een duizeling overvallen voelde.
Mijn hospita, die alleen maar de bedoeling had om
mij tot op zekere hoogte bang te maken, maar nu
bevreesd was, dat zij te ver was gegaan, begon me
op een wat vriendelijker en warmere toon toe te spreken. Ze zei me, dat het geheel en al aan mezelf zou
liggen als ze het zo ver zou moeten laten komen,
maar dat ze dacht een oplossing te hebben gevonden
voor mijn moeilijkheid. De oplosing zou een aardige
vriend van haar zijn, die zij voor deze gelegenheid
voor de thee zou uitnodigen, deze midag nog. Ik voelde me als een doofstomme, bedreigd en angstig.
Mevrouw Jones, die er van overtuigd was, dat ze me
nu genoeg aan het schrikken had gebracht en me rijp
69

had gemaakt voor haar plan, liet me in deze toestand
alleen achter. Haar oordeel zou juist zijn, want in
mijn oren trilde het woord „gevangenis" nog na en
om mezelf te redden zou ik me aan iedere strohalm
die zich maar voor zou doen, vastklemmen.
Zo zat ik een half uur lang, volkomen overgeleverd
aan mijn angst en wanhoop, toen mijn hospita weer
binnenkwam.
Ze begon me te troosten. „Alles zou wel loslopen en
minder erg blijken als ik wel dacht, als ik tenminste
voor mijn eigen bestwil zou handelen." Alsof het niet
zo belangrijk was, vertelde ze me daarna terloops
dat de heer, haar vriend, waarover ze het had gehad,
was aangekomen.
Zander verder op antwoord te wachten ging ze de
deur uit en kwam even later weer terug met een zeer
serieus uitziende man, waarvoor zij zeer al meerdere
malen als koppelaarster was opgetreden.
Deze heer maakte bij zijn binnenkomst een beleefde
buiging, die ik nauwelijks beantwoordde en daarna
nam mevrouw de leiding op zich om voor een vlot
verloop van deze eerste kennismaking te zorgen. Zonder dat er iets tussen ons gezegd werd, sleepte mevrouw twee stoelen aan, terwijl ik, als stomgeslagen,
de hele situatie zat te bekijken zonder dat het eigenlijk tot me doordrong.
De thee werd geserveerd en mevrouw die er geen
gras over wilde laten groeien stak meteen van wal
op een gezellige familiaire toon: „Kom kind, houd je
hoofd op en laat de zorgen je mooie gezichtje niet bederven. Zorgen zijn tijdelijk, ze zijn er om opgelost
te worden tenslotte! Deze zeer gefortuneerde heer
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heeft van je ongeluk gehoord en is bereid je te helpen. Grijp deze kans zonder verdere bezwaren, nu
deze zich voordoet."
Mijnheer, die mijn verbaasde angstige blik zag en
merkte dat ik geen antwoord kon geven, nam het
mevrouw kwalijk dat zij zo abrupt met het voorstel
voor de dag was gekomen, inplaats van het eens rustig in te leiden zodat ik het aanbod vrijwillig zou
accepteren. Na zich tot mij te hebben gewend vertelde hij, dat hij van het hele geval op de hoogte was
en zeer meevoelde met me, nu ik op zo'n jeugdige
leeftijd al getroffen werd door het ongeluk. Dat hij
allang zijn oog op mij had laten vallen, maar alle
hoop al had laten varen om met mij in contact te
komen daar ik zo toegewijd was aan een ander. Maar
zodra hij had vernomen dat zijn kansen zich hadden
gekeerd, had hij zich onmiddellijk hier naar toe gespoed en was zelfs veel eerder geweest om mij tijdens
m n ziekte op te passen als hij niet net op die tijd voor
zaken in Den Haag had gezeten. Zo vlug hij had vernomen dat ik weer hersteld was, had hij mijn hospita
verzocht mij aan hem voor te -stellen en hij maakte
zeer duidelijk, dat de manier waarop zij dit hele geval
had aangepakt hem niet beviel. Hij was even kwaad
over haar koude manier als ik ervan geschrokken
was. En om haar te tonen hoe hij haar handelswijze
afkeurde, en hoe weinig hij van plan was om van mijn
penibele situatie misbruik te maken, zou hij haar het
verschuldigde bedrag, onder mijn neus geven en mij
het bewijs van betaling overhandigen, zodat ik volkomen vrij was en los van iedere dwang van haar
kant zou beslissen of ik zijn aanbod zou accepteren of
'
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verwerpen. Hij hield niet van dwang.
Tijdens dit gesprek, nam ik de moed hem eens nader te
bekijken. Ik ontdekte dat hij er goed uitzag, goed g e.
bouwd was en goed gekleed ging in een eenvoudig
maatkostuum. Hij was ongeveer veertig jaar. Aan een
van zijn vingers droeg hij een diamanten ring, die
schitterde terwijl hij zijn handen bewoog onder het
praten en hem in mijn ogen nog voornamer maakte.
Kortom men zou hem kunnen beschrijven als een onopvallende, van huis uit zeer beschaafde man van
goede familie.
Mijn tranen die overvloedig bleven vloeien waren een
prachtig excuus om hem geen antwoord te geven.
Om het verdriet, dat hem zoals hij me later vertelde,
zo ontroerde, wat lichter te doen zijn nam hij zijn
chequeboekje uit zijn zak en schreef onder het toeziende oog van mevrouw Jones een cheque uit voor
het volle bedrag dat ik haar schuldig was. De extra
beloning voor haar koppelarij, zou hij later in het
geheim met haar afrekenen. Het rep gaf hij aan mij.
Toen mijn hospita de kamer had verlaten en ik alleen
achter bleef met deze vreemde heer, voelde ik geen
ongerustheid of paniek omdat ik door mijn verdriet
en deze plotselinge verandering van zaken nog helemaal stomgeslagen was en eigenlijk sinds het vertrek
van mijn geliefde niet meer wezenlijk scheen te voelen of te leven.
Deze heer, die geen groentje was in zaken als deze,
schoof naar mij toe en onder het mom van mijn tranen weg te vegen met zijn zakdoek, kuste mij me.
Van mijn kant kwam geen protest of verweer. Ik zat
stokstijf en werd me bewust dat ik voor dat bedrag
72

mezelf had verkocht, maar tegelijkertijd liet het me
volkomen koud wat er verder met mijn lichaam zou
gebeuren. Zonder zelfs maar het meest elementaire
verweer, wat iedere vrouw toch zou doen, te tonen
onderging ik tam alles wat deze heer maar aangenaam vond. Hij begon zich de ene vrijheid na de andere te veroorloven en zijn hand schoof nu onder mijn
hesje naar mijn borsten, die hij met tederheid betastte. Na geen weerstand te hebben ondervonden en
ontdekt te hebben dat alles precies zo was als hij zich
maar kon wensen, sloot hij mij in zijn armen en droeg
mij voorzichtig naar het bed waar hij me op neervlijde. Hij kon alles met mij doen wat hij maar wilde,
ik besefte niet eens wat hij deed en leek volkomen
van ieder gevoel gespeend te zijn, totdat ik plotseling
ontdekte dat hij zich al toegang had verschaft tot
mijn heilige der heilige. Eon overledene zou er net
zo weinig van hebben gevoeld als ik. Alle leven scheen
uit mij te zijn verdwenen, ik lag passief en onaangedaan te wachten tot zijn passie zijn hoogtepunt had
bereikt. Na mijn kleren weer wat in orde te hebben
gebracht, besefte ik pas goed wat ik zojuist met een
wildvreemde man op dat bed had ondergaan en ik
scheen volkomen buiten me zelf te raken. Ik trok aan
mijn haren, wrong mijn handen ineen en sloeg mezelf
op mijn borst als een bezetene.
Toen mijn nieuwe meester, want zo begon ik hem al
te beschouwen, mij deed verstaan dat hij me met rust
zou laten, kwam ik weer wat tot mijzelf en smeekte
hem weg te gaan en mij tenminste toch de gelegenheid te geven weer op verhaal te komen. Hij weigerde
dit, uit angst dat ik de een of andere domheid zou
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begaan.
Een driftbui drijft gelukkig altijd gauw over, vooral
bij vrouwen, en zo verging het mij ook. Ik barstte in
een complete wilde huilbui uit.
Had iemand me enige tijd geleden gevraagd of ik
buiten Charles aan een andere man zou willen toebehoren, dan had ik hem recht in het gezicht geslagen.
Maar onze principes van kuisheid, hangen maar al te
dikwijls af van omstandigheden. In mijn plaats gold
geloof ik een zwaarder excuus, omdat ik al tijdenlang
door een verdriet was gekweld en daar bovenop, onervaren als ik was, nog eens de schrik op het lijf gejaagd kreeg door het woord „gevangenis" en de rest
volkomen buiten mezelf om scheen te gebeuren.
Ik beschouwde mezelf zo volkomen in zijn macht, dat
ik me inpraatte met iemand die mij zo uit de moeilijkheden had geholpen ik niet het recht had, iets te
weigeren. Al gaf het me geen enkele vorm van plezier, ik dwong mezelf om zijn kussen en omhelzingen
te beantwoorden, hierbij was ik echter niet in staat
om het gevoel van afschuw voor hem én mezelf van
me af te zetten. ik deed het uit een gevoel van dankbaarheid voor wat hij voor me, op wat voor manier
dan ook, had gedaan.
Hij was zo voorzichtig dat hij er wel voor uitkeek om
mij niet weer opnieuw in een staat van woede te
brengen en nu zeker van zijn bezit, mij beetje voor
beetje tot het punt te brengen waarop hij de vruchten van vriendschap en medelijden zou kunnen plukken. Wat hij zichzelf later vaak heeft verweten, deze
tegronhbpluktdorzijnsegpa
bezit te laten nemen van een lichaam zonder ziel, een
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levenloos lichaam dat niet in staat was tot een enkel
gevoel, omdat het niet wilde geven noch wilde ontvangen.
Ik heb hem, de manier waarop hij zich meester had
gemaakt van mij nooit helemaal kunnen vergeven,
ondanks het feit dat hij als een reddende engel opdook.
Het was intussen al laat geworden, en de meid kwam
binnen om de tafel te dekken voor het eten. Gelukkig zag ik dat mevrouw Jones, die ik nu niet kon
luchten of zien, niet van plan was met ons mee te
eten. Zij had zich zelfs uitgesloofd om bij het eten
een fles Bourgognewijn in een koeler te laten brengen.
Toen de meid de kamer had verlaten, stond mijn
meester er op, dat ik in de luie stoel bij het vuur zou
plaatsnemen en indien ik zelf niet zou eten hem in
ieder geval daarbij zou gezelschaphouden. Ik gehoorzaamde terwij1 mijn hart aan stukken werd gereten
bij het vergelijken van de heerlijke onder-onsjes die
ik met mijn liefste hier had gehad en deze geforceerde
situatie waarin ik mij nu beyond door pure noodzaak.
Na gedurende het eten mij met woorden van troost
tot berusting in mijn lot hebben pogen te brengen,
begon hij over zichzelf te praten. Zijn naam was
H . hij was een broer van graaf Earl van L . . . .
Op aandrang van mevrouw Jones was hij een keer
langs gekomen om mij te zien en toen hij mij helemaal naar zijn zin vond had hij haar een commissieloon beloofd om zich koste wat koste aan mij te kunnen voorstellen. Wat uiteindelijk dan gelukt was en
waar hij geen moment spijt van had en nu hoopte hij
vurig dat dit met mij ook het geval was.
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lk had nu een halve patrijs verorberd en vier glazen
wijn gedronken op zijn aandringen omdat dit mij
weer vlug helemaal zou herstellen. Of er nu iets in
het eten zat of dat het de wijn was, ik weet het niet,
maar plotseling voelde ik weer bloed door mijn
lichaam stromen en begon ik de heer H. . . ., die ik tot
dusver met afschuw en gevoelens van haat had bejegend, met andere ogen te bekijken. Toch was er in
deze gevoelsovergang geen greintje liefde of verliefdheid te bespeuren, want voor iedere andere man dan
hij, die hetzelfde voor hij zou hebben gedaan, zou ik
hetzelfde gevoel koesteren.
Gelukkig bestaat er op aarde geen eeuwig verdriet.
Mijn verdriet was weliswaar niet verdwenen, maar
had zich tijdelijk op de achtergrond laten duwen en
mijn hart dat zoveel te verduren had gehad hoopte
op een verlichting van de zo lang gedragen last en
ook op een beetje plezier. Ik huilde weer een beetje
en voelde me hierdoor wat opgelucht en, al werd ik
niet vrolijk, mijn stemming mocht toch wel opgewekt
genoemd worden.
De mijnheer H . . , die deze verandering wel had
waargenomen, maar er wijselijk geen misbruik van
maakte, schoof zijn stoel tegenover de mijne en nam
heel voorzichtig mijn hand, die hij enige tijd in de
zijne hield gevangen. Daarna boog hij zich voorzichtig
voorover en kuste mij teder. Pas lange tijd daarna
voelde ik zijn zoekende handen op mijn hesje, dat hij
los maakte en waarna hij zijn handen liet glijden over
de vrijgekomen borstjes. De angst, om door een
vreemde betast te worden, bleef nu achterwege. Toen
zijn handen lager en lager gingen ondervond hij enige
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weerstand en de plek die hij eerst zo onbewaakt had
aangetroffen werd nu beschermd door mijn benen.
Ik vroeg hem op zachte toon, me met rust te laten
omdat ik me niet goed voelde. Maar mijn toon, die
eerder een natuurlijke dan een ernstige tegenstand
inhield, ontging hem niet. Hij adviseerde me om onmiddellijk naar bed te gaan en zou mijn hospita de
opdracht geven op mij te letten en zelf pas over een
uur terug te komen om te kijken hoe ik me voelde.
Weer stribbelde ik niet tegen en dat versterkte zijn
mening, dat ik al minder en minder mezelf zeker
begon te voelen van mijn eigen lichaam en wil.
Hij vertrok volgens plan en twee minuten later kwam.
het dienstmeisje binnen met een zogenaamde bruidsdrank, die bestond uit hete melk met wijn, en de
opdracht van mijn hospita deze drank in bed op te
drinken. Wat ik ook gehoorzaam deed. Ik voelde van
binnen een gloed in me opstijgen, ik begon te gloeien.
over mijn hele lichaam en er ontstak zelfs een verlangen naar een man in me.
Het meisje vertrok met de kandelaar, toen ik in bed
lag. Maar ze kon nauwelijks beneden zijn, of de deur
ging weer open en mijnheer H. . . verscheen op zijn
tenen, gekleed in een nachtgewaad en twee ontstoken kaarsen in zijn hand, voor mijn bed. Alhoewel
ik hem had verwacht, werd ik toch weer bevangen
door angst. Hij boog zich over mij heen en zei: „In
hemels naam, mijn meisje, wees niet bang. Ik zal
lief en zacht voor je zijn." Daarna kleedde hij zich
snel uit, mij tussentijds toch genoeg tijd gevend om
zijn donkerbruine huid, zijn krachtige ledematen en
zijn behaarde borst op te kunnen merken. Het bed

kraakte bij zijn nieuwe vracht. Hij lag aan de buiten
kant waar hij de kaarsen aan liet, uit angst dat een
van zijn zintuigen iets te kort gedaan zou worden.
Want zo vlug hij naast mij lag, wierp hij alle dekens
naar achteren en leek stomgeslagen bij het zicht van
mijn naaktheid in al haar schoonheid. Van top tot
teen bedekte hij me met zijn kussen.
Nu, van binnen behaaglijk warm en aan de buitenkant gespannen, verloor ik alle weerstand en verlangde ik zelfs naar de zo lang ontbeerde emotie.
Maar, oh, wat een verschil lag er tussen dit lichaamlijke bijna dierlijke genot, en het heerlijke geluk dat
ik had gevoeld bij het éénzijn met mijn warse liefde.
Wat een verschil was het of twee lichamen één waren, of dat twee harten samen smolten en samen
klopten in eenzelfde ervaren geluk. In dit geval was
er na het verlangde lichamelijke hoogtepunt verder
helemaal niets meer, maar wanneer het een daad uit
liefde is dan is het een machtige overkoepelende eenheid die over die daad wordt gespannen en waaruit
men tevoorschijn komt, met een nog grotere liefde
en een no intenser geluk.
Mijnheer H. . . ., die door dit soort verschijnselen niet
verstoord scheen te worden, was nauwelijks op adem
gekomen van zijn eerste belevenis of hij maakte al
weer aanstalten voor een herhaling, gedreven door
eenzelfde groot verlangen. Op deze manier hield hij
me voortdurend in touw tot vroeg in de volgende
morgen. En maakte hij me constant bewust van zijn
stevige ledematen, zijn brede sterke borst en sterke
spieren, kortom, van zijn hele mannelijkheid dat hij
mij voorgoed het beeld van de stijve dorre Lord ver78

joeg.
Mijnheer H. . . tevreden over zijn getoonde capaciteiten en het overvloedige genoten plezier, gaf me uiteindelijk over aan mijn verdiende nachtrust.
Al was hij enige tijd eerder wakker dan ik, toch liet
hij me met rust tot ik uit mezelf ontwaakte om tien
uur, voordat hij me opnieuw aan zich liet onderwerpen.
Om ongeveer elf uur, kwam mevrouw Jones ons een
overheerlijke soep, waarvan ze uit ervaring wist dat
we die wel hadden verdiend, op bed brengen. Ik zal
niet alle complimenten en toespelingen herhalen, die
zij ons deed. Bij het zien van haar, kon ik me nog
maar nauwelijks beheersen en voelde het bloed naar
mijn hoofd stijgen.
Mijnheer H. . . , die mijn houding begreep, zou me
niet lang in deze situatie laten zitten, en beloofde me
uit dit huis vol onaangename herinneringen weg te
halen, omdat hij zo op mij gesteld was geraakt. Hij
zou me naar een nieuwe flat brengen, waar hij de
zorg over mij geheel en al op zich zou nemen. Tot
hij terugkwam moest ik echter geen enkele uitleg
geven aan mijn hospita en liet hij zijn portefeuille met
vierentwintig guinea's, meer had hij niet bij zich, achter voor het geval ik ze nodig mocht hebben.
Hij was nauwelijks weg, of ik voelde mijn eerste stap
op het kwade pad in het volle gewicht op mijn geweten rusten. Nooit had ik mijn verhouding met Charles
in dat licht gezien. ik voelde me nu als het ware
meegevoerd worden door een stroom waaruit niet
viel te ontsnappen. Ik was vervuld van een schuldcomplex, tegenover mijn weldoener, maar vooral te-
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genover mijzelf omdat ik moest bekennen dat ik toch
plezier beleefde aan deze nieuwe relatie. Het ergste
van alles, waren echter de pijnlijke herinneringen aan
Charles, die mijn gedachten nu begonnen te doorkruisen. Ten opzichte van Charles waren mijn gevoelens
nog steeds het zelfde, een hopeloze liefde en een wanhopig verdriet. Het ergste was echter de wetenschap
dat ik hem niet langer waardig was. Samen met hem,
zou ik alle moeilijkheden hebben kunnen doorstaan
en overwinnen, maar zo slap en slecht was ik, dat
ik zonder hem al meteen op het slechte pad geraakte
en niet de moed had gehad om op hem te blijven
wachten.
Al had mijnheer H .. zich door een koop meester
weten te maken van mij, mijn hart was echter niet
te koop, en een relatie waarin het hart ontbrak was
gedoemd om kort te bestaan en oppervlakkig te blijven.
Om zes uur kwam mijn meester terug om me mee
te nemen naar een nieuw huis. Mijn spullen waren
gauw gepakt en het afscheid van mijn hospita was
kort, omdat geen van ons beiden spijt had over mijn
vertrek; ik, omdat ik blij was uit haar buurt te kunnen blijven en zij, omdat ik nu na deze goede koop
verder toch niet meer nut voor haar had.
Het huis waarin ik mijn intrek ging nemen, was het
eigendom van een zakenman die om de een of andere
manier verplichtingen had tegenover mijnheer H. . .
en hem nu de eerste verdieping gemeubileerd en wel
voor twee guinea's per week verhuurde. En hier werd
ik als zijn maitresse geïnstalleerd, waarbij ik zelfs
voorzien bleek te zijn van een eigen dienstmeisje.
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Hij bleef die avond bij me en we aten samen en gebruikten enige glazen wijn. Daarna hielp het meisje
me met uitkleden en ging ik naar bed, vlug gevolgd
door mijnheer H. . . . , die geen last van vermoeienis
van de vorige nacht scheen te hebben. Hij wilde deze
nacht, zoals hij het noemde, het nieuwe appartement
met mij inwijden.
De volgende morgen werden we laat wakker en ontbeten samen. Het ijs tussen ons was nu wel gebroken
en ik begon me iets meer op mijn gemak bij hem te
voelen. Het duurde ook niet lang of ik begon plezier
te krijgen in mijn situatie en leerde het genot kennen
van luxe. Ik werd door hem overladen met geschenken als zuiver zijden japonnen, oorbellen, paarlen
kettingen en gouden sieraden en een horloge, kortom
met zoveel kostbaarheden, dat ik voor hem een gevoel van gelukkige dankbaarheid kreeg en al is dat
geen liefde te noemen, het is toch een soort van
liefde.
Ik kon me nu als een echte maitresse beschouwen,
goed gehuisvest, met een ruim inkomen en voorzien
van alle luxueuze kledingstukken en sieraden.
Al bleef mijnheer H. . . even voorkomend en lief
voor me, op melancholieke ogenblikken kreeg ik toch
heimwee naar mijn jeugd en kreeg ik het verlangen
om onder mensen te zijn en wat ontspanning te hebben.
Mijn ontspanning zou geheel verschillend zijn van de
zijne, maar ik erkende in hem op alle gebied als
mijn heer en meester, dat ik het ondankbaar zou vinden jegens hem om er over te spreken. Al had hij me
al veel veranderd en bijgebracht, onze conversatie
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was uiterst beperkt en eindigde meestal in het zelfde
ritueel en werd onderbroken door lange zwijgzame
pauzes.
Mijnheer H. . . , die de vrouwen kende en bij wie er
al tallozen door zijn handen waren gegaan, bemerkte
deze onrust al gauw en zonder er verder een woord
over vuil te maken, willigde hij mijn verzoek in.
Hij organiseerde etentjes bij mij, waarop hij vrienden
van het zelfde slag met hun maitresses introduceerde.
Eenmaal in deze kennissenkring verzeild geraakt,
verloor ik al vlug mijn laatste schuchterheid, die nog
overgebleven was van mijn ouderwetse degelijke opvoeding en die juist zoals ik later zou onaervinden,
een van mijn allergrootste charmes was.
Wij bezochten elkaar over en weer en wisselden onze
verschillende ervaringen uit. Ons meest dankbare
onderwerp van gesprek was steeds onze voorstelling
van het leven van een gewone vrouw, in wier hoofd
het nooit opkwam om in haar man de tiran te zien,
en ze juist daardoor tot tiran maakt.
Onder al deze mattresses, waarvan ik nu ook deel uitmaakte, zou ik er echter niet een hebben kunnen
noemen die hun meester niet bedroog of hem niet
verafschuwde. ik had echter helemaal geen behoeften in die richting, misschien omdat mijn meester
geen spoortje jalousie vertoonde en me daardoor niet
aanspoorde om hem een streek te leveren en ook omdat ik niet te klagen had over zijn voorkomendheid,
zijn trouw, zijn beleefdheid en edelmoedigheid. Verder koesterde ik wel geen liefde voor hem, maar toch
een warme genegenheid en ik zou niemand hebben
kunnen noemen die ik voor hem in de plaats zou wil82

len hebben. Toch zou er spoedig een eind komen aan
mijn goedgelovigheid in al de eigenschappen die ik
kern toeschreef.
lk leefde nu ongeveer zeven maanden met hem samen, toen ik op een dag onverwachts terugkeerde van
een visite waar ik meestal lang bleef. ik vond de
voordeur open omdat het meisje van beneden met een
kennis stond te praten, dus liep ik door. Ze vertelde
me in het voorbijgaan dat mijnheer H. . . . al boven
was. ik liep boven door naar mijn slaapkamer om
mijn hoed en jas weg te hangen om in de huiskamer
daarna op hem te wachten, zoals gebruikelijk. Terwijl
ikmevanjtlode,achiknvrmd
geluid van mijn meisje Hannah in de aangrenzende
kamer te horen. Mijn nieuwsgierigheid was zo gewekt, dat ik voorzichtig naar de muur liep waar een
spleet me de gelegenheid gaf in de andere kamer te
kijken. Hier zag ik een scène, waardoor mijn verbazing dat ze me niet haden horen binnenkomen volkomen verdween. ik zag mijnheer H. . . . met man en
macht proberen om dit werkpaard van mij naar de
bank, die in de hoek van de kamer stond, te krijgen.
Hiertegen volgde een soort zwak verweer van mijn
meisje, zo zwak, dat ik het =elf nauwelijks kon verstaan. „Alstublieft, mijnheer, niet doen. . laat me
met rust . . . . Ik ben u niet waardig. . . . U kunt zich
toch onmogelijk afgeven met een arm meisje als ik
. . Mijn hemel, mijn mevrouw kan toch ieder ogenblik thuiskomen. . Ik zou dit niet mogen doen. ...
ik zal gaan gillen." Maar intussen liet zij zich gehoorzaam naar de bank brengen en zich met een plof vallen, waarna mijn meesters handen zo doortastend te
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werk gingen, dat zij wel voe3.de dat ieder ander verzet
niets zou uithalen en haar eigen plezier alleen maar
zou verknoeien.
Na gedaan te hebben wat gebeuren moest, ging zijn
alleriliefste weer rechtop zitten, streek haar rok en
schort glad. Mijnheer H. ., die zich toch moeilijk
een houding kon aanmeten, overhandigde haar wat
geld op een manier alsof hij haar smeekte over het
gebeurde nooit verder iets te zullen vertellen.
Wanneer ik maar een beetje van deze man had gehouden, dan was het mij onmogelijk geweest om zo'n
scène tot het einde toe te blijven volgen en was ik
de kamer in gestoomd als een bedrogen prinses, dorstend naar wraak. Dit was echter niet het gevail en
ik voelde dat alleen mijn trots hevig was gekwetst,
niet mijn hart. En ik had dit rustig kunnen aanschou wen omdat ik benieuwd was hoever hij wel zou
gaan. Ik was mij in deze zelfs van geen enkel gewetensbezwaar bewust.
Nu het vulgaire tafereel, dat ik had gezien, ten einde
bleek, trok ik me terug in mijn kamer en overlegde
wat ik zou gaan doen. Mijn eerste opwelling was natuurlijk, naar binnen te gaan en hen te verrassen,
omdat me dat het meest zou opluchten. Mau( bij
nader inzien leek het me toch beter om deze situatie
later op een beter moment uit te spelen, wamieer de
plannen die mijnheer H. . . . allemaal met me had,
wat meer vorm en zekerheid hadden gekregen en ik
minder kans liep iets te verliezen. Toch bleef het
verlangen om wraak te nemen bij mij aanwezig en
het plannetje dat in mijn hoofd was gegroeid, gaf
mij mijn koelbloedigheid weer terug. Ik zou een
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slechte maitresse zijn als ik dit spel van de volmaakte onschuld, niet zou kunnen spelen. Aldus sloop ik
terug naar de deur, die i.k met extra kracht dichtgooide, daarna ging ik naar mijn slaapkamer alsof
ik mij ging ontdoen van mijn jas en opende met een
onschuldig gezicht de deur van de woonkamer. Hier
vond ik het slordige meisje op de grond voor het
vuur druk bezig met het een of ander en mijn toegewijde beschermer ijsberend door de kamer, terwij1 hij
foot met het meest onverschillige gezicht alsof er
niets aan de hand was. Mijn spel deed onze sexe eer
aan. Ik liep op hem af, even onbezorgd en vriendelijk
als gewoonlijk. Hij bleef echter maar zeer kort en
vertrok na het excuus te hebben gemaakt dat hij die
avond onmogelijk bij me zou kunnen blijven.
Wat het wicht betrof, die was nu verder volkomen
onbruikbaar, als dienstmeisje bedoel ik. Gelukkig
gingen er geen twee dagen voorbij tot ik een goede
aanleiding kreeg om haar op staande voet te ontslaan, zonder dat mijn meester enige achterdocht zou
kunnen koesteren over het motief van mijn besluit.
Wat er verder van haar geworden is weet ik niet.
Maar de gulheid van mijn meester kennende, zal zij
zeker nog het een en ander van hem hebben ontvangen. Toch durf ik te beweren, dat hij verder niets
meer met haar heeft gehad. Zijn lusten die bij het
zien van een goed en weelderig gevormde werkvrouw, waren opgewekt had hij op het zelfde moment al bevredigd. De verandering van spijs was voor
één keer genoeg geweest voor hem.
Had ik zijn handelwijze in dit daglicht gezien, dan.
had ik juist gehandeld door haar alleen maar te ont,
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slaan, maar mijn wraakgevoelens waren sterker en
volgens mijn natuur wist ik maar een oplossing; met
de zelfde munt terug te betalen.
Ik hoefde geenszins lang te wachten om mijn plan
ten uitvoer te kunnen brengen. Mijnheer H. . had
juist twee weken daarvoor een jongeman in dienst
genomen, die kersvers van het platteland kwam, een
jaar of negentien oud was en nog zo fris als een pas
ontloken roos, goed gebouwd en om kort te gaan voor
een vrouw moeilijk te versmaden, zelfs als er geen
sprake zou zijn van een wraakneming.
Zijn werk bij meneer H . . . was uiterst eenvoudig.
Nadat hij hem mijn appartement had getoond, moest
hij alleen maar brieven en boodschappen tussen mij
en zijn meester verzorgen. Hoewel de positie van een
maitresse, niet de meest aangewezene is om respect
af te dwingen, zelfs niet bij de meest diepgezonken
of de meest onschuldige man ontging het me toch niet
dat deze knaap, die wellicht al over de verhouding
van zijn meester met mij was ingelicht door de andere
knechten, door mij in verwarring werd gebracht.
Onze sexe schijnt een speciaal zintuig te hebben om
ons daarop opmerkzaam te maken. Mijn figuur scheen
hem getroffen te hebben en onschuldig en onervaren
als hij was, scheen hij van zichzelf niet te weten dat
het plezier waarmee hij naar mij keek, verliefdheid
was. Als het gebeurde van mijn meester en mijn
dienstmeid, mij niet zo voor ogen had gestaan, dan
had ik hem alleen bekeken uit het oogpunt van zijn
frisse jeugdige verschijning, maar nu zag ik in hem
het aantrekkelijke werktuig om mijn schuld met
mijnheer H. . te vereffenen.
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Als voorbereiding tot deze grote geplande scène, zorgde ik er iedere keer voor, dat als deze jongeling een
boodschap kwam afgeven, hij me steeds of in bed of
juist onder het aankleden aantrof waarbij ik per ongeluk meer liet zien dan normaal. Soms liet ik hem
binnen komen als ik mijn haar aan het borstelen was,
soms liet ik mijn blote benen onder mijn kamerjapon
uitkomen, of mijn kous los raken die ik dan in zijn
bijzijn weer vastmaakte. De twinkeling in zijn ogen
vertelde mij dat ik vorderingen maakte en alles volgens plan verliep. De aanraking van zijn hand als ik
de brief aannam, deed dan meestal wel de rest.
Toen ik hem genoeg opgewonden achtte, begon ik
zeer directe en compromitterende vragen te stellen als:
„Of hij al een maitresse had en of ze mooier was dan
ik? Zou hij iemand als mij kunnen beminnen?" Waarop zijn gloeiende blos mij het antwoord gaf, waarop
ik had gehoopt, in al zijn eerlijkheid en onbevangenheid van een plattelandsjongen.
Toen ik meende, dat hij nu wel rijp genoeg was voor
de missie die ik hem had toebedacht, zorgde ik op een
dag waarop ik hem weer verwachtte dat er niemand
thuis was en ontving ik hem in de huiskamer. Zoals
verwacht, klopte hij aan en op mijn antwoord trad hij
bine.Ikvrzochtmdeupslon,
onder het voorwendsel dat hij de hele tijd open
waaide.
Ik beyond me toen op dezelfde bank, waarop mijnheer H zijn werk toendertijd had uitgevoerd, in
een doorzichtig gewaad dat losjes onordelijk mijn
lichaam bedekte en op bepaalde punten helemaal niet.
Hij, van zijn kant, bleef doodstil staan en staarde me
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schaapachtig aan. Hij was het voorbeeld van een
frisse onbedorven buitenjongen. Zijn krullend zwarte
haar omlijstte zijn gezicht en werd van achteren in
een lintje bijelkaar gebonden, zijn nieuwe zijden broek
zat strak om zijn stevige dijen, zijn witte kniekousen
lieten de goedgevormde gespierde kuiten eronder
zien. Zijn kleren die beantwoordden aan alle netheid
kwamen mij volkomen overbodig voor.
Ik vroeg hem dichterbij te komen en mij zijn brief te
geven. Hij kleurde tot achter zijn oren en reikte mij
de brief aan, terwijl hij zijn ogen niet van mijn borsten kon afhouden, die door mijn half gesloten japon
duidelijk zichtbaar waren.
Ik nam de brief glimlachend aan en trok hem aan zijn
mouw naar me toe. Met al zijn onschuld en onervarenheid tegen zich, wist hij niet wat hij moest beginnen. De blos steeg tot achter zijn oren en hij trilde
over zijn hele lichaam. Hij stond nu recht voor me en
terwijl ik zacht over zijn baardloze kin streelde,
vroeg ik hem of hij bang was voor vrouwen, en nam
tegelijkertijd zijn handen die ik op mijn borsten legde.
Ze waren nu eindelijk bedekt en gingen door mijn
hevige verlangen op en neer met mijn gejaagde
ademhaling. De ogen van de jongen begonnen nu
vurig te glinsteren en zijn wangen werden donker
rood gekleurd van opwinding. De opwinding snoerde
zijn mond en een blik in zijn ogen verzekerde mij, dat
ik geen teleurstelling had te vrezen.
Ik draaide mijn hoofd zo, dat hij niet aan mijn lippen
voorbij zou kunnen gaan zonder ze te kussen, wat hij
ook deed onophoudelijk met de grootste hartstocht.
Overrompeld door zijn eigen natuurlijke driften,
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kreeg hij moed en liet hij zijn hand ronddwalen.
Oh, het voelen van zijn gretige vurige handen ontnam
mij mijn laatste angst. Mijn benen spreidden zich als
vanzelf en gaven hem alle vrijheid. Daarna, een laatste ruk aan mijn rok en de weg lag open.
Ik lag nog na te denken en genieten van alle emoties
toen het langzaam tot mij door begon te dringen dat
het hoog tijd was dat we uit elkaar zouden gaan. Ik
overtuigde hem van de noodzaak hiervan en hij willigde het verzoek met evenveel spijt in als ik zelf
voelde. Vooral omdat hij weer voor een nieuwe aanval gereed stond. Maar het gevaar werd te groot en
na enige warme kussen en een waarschuwing om het
geheim te houden, dwong ik me zelf er toe hem weg
te sturen niet alvorens eerst de zekerheid van hem te
hebben gekregen dat ik hem om dezelfde reden weer
terug zou zien. Liefst zo vlug mogelijk! Ik stopte hem
een guinea in zijn hand, want meer durfde ik hem
niet te geven omdat dan de verzoeking om van zijn
avontuur te vertellen nog groter zou zijn voor hem.
Want juist de jeugd heeft de eigenschap graag te vertellen over veroveringen.
Dwaas en onbezonnen als ik was geworden door het
satanisch genoten plezier, bleef ik nog enige tijd op
de bank uitgestrekt na liggen genieten van het lome
gevoel dat nu heerlijk door al mijn ledematen stroomde en van het opgeluchte gevoel in mijn hart door
deze zoete wraakneming. Het kwam geen moment in
mij op om aan de gevolgen van deze daad te denken
of me ongerust te maken over de eerste stap die ik
nu had gezet op een weg die achteraf maar al te vaak
betreurd wordt. Ik had het hierbij moeten laten, maar

89

meegesleurd door het ondervonden plezier en eenmaal over deze eerste stap heen, verloor ik ieder gevoel van schaamte en voorzichtigheid.
Terwijl ik mezelf nog mijn onschuld zat in te praten,
kwam mijnheer H. . . . binnen. Het besef van wat er
zojuist was gebeurd, maakte de blos, die ik nog had
van alle opwinding, nog dieper en ontlokte aan mijnheer H. . . een compliment over mijn uiterlijk, een
compliment dat hij meteen daadwerkelijk kracht wilde bijzetten. Maar vrezend dat hij iets zou merken,
nam ik weer toevlucht tot de vrouwelijke list en
veinsde koorts en hevige hoofdpijnen en maakte hem
duidelijk dat ik een aanraking van hem niet kon
velen. Vriendelijk en meegaand als hij was, zag hij
verder van zijn omhelzingen af. Kort daarna kreeg ik
bezoek van een oudere dame, wat me zeer welkom
was en vertrok mijnheer H . nadat hij me had
gevraagd goed voor mezelf te zullen zorgen en wat te
blijven rusten.
Die avond liet ik een heerlijk heet bad met kruiden
en reukwater voor me klaarmaken, waar ik als herboren uit kwam. Geest zowel als lichaam waren weer
fris en vol energie.
Me daarna weer de oude voelend, riep ik mijn angsten
van die middag weer in de geest op, maar meer om er
zelf mee te spotten dan ze nog ernstig te nemen. Ik
voelde een soort triomf over mijn wraakneming en
gaf me geheel over aan de zalige herinneringen van
het genoten geluk, terwij1 het verlangen naar de herhaling hiervan me die hele nacht niet verliet.
De volgende morgen, zoals ik verwacht had, kwam
mijn allerliefst Will weer binnen om zich op order
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van zijn meester op de hoogte te stellen van mijn gezondheid. Ik had er weer voor gezorgd, dat mijn meisje weer enige uren weg zou blijven en wat de andere
mensen in huis betrof, die hielden zich altijd strikt
met hun eigen zaken bezig, zodat ik van hen niets te
vrezen had.
Alles had ik tot in de puntjes voorbereid, ik had het
zelfs zo uitgekiend, dat ik bij zijn binnenkomst nog in
bed lag. Bij het eerste gezicht, voelde ik al dat alles
weer volgens wens zou gaan verlopen. Mijn jonge
minnaar maakte inderdaad de indruk dat hij bezeten
was van zijn verlangen. Het feit dat ik hem zo beviel,
liet mij in het geheel niet onverschillig.
Zijn haar was zorgvuldig gekapt, zijn kleding was
brandschoon. Kortom zijn frisse voorkomen, van een
echte buitenjongen, zou voor geen enkele vrouw te
versmaden zijn geweest. Iemand die niet het verlangen zou koesteren om deze heerlijke jongen haar
gunsten te verlenen, zou ik van een slechte smaak
hebben verdacht.
En waarom zou ik het plezier dat ik schiep met dit
prachtige wezen, moeten onderdrukken en geen acht
mogen slaan op zijn puurheid, zijn verlangende ogen
en de vurige gloed die over zijn gezicht trok? Maar,
zul je zeggen, deze jongeman was toch ver beneden
je stand om je ermee af te geven. Maar, zal ik je dan
antwoorden, verschilt hij in werkelijkheid dan zo van
mij ? Ben ik niet veel lager aan te slaan dan hij ? Op
mijn leeftijd, bezeten door het verlangen te behagen,
verloren alle vooroordelen, alle begrippen van fatsoen, afkomst en waardigheid hun betekenis en dacht
ik alleen nog maar aan het genot dat hij mij kon
gl

schenken, en dat het geluk mij zomaar in de schoot
had geworpen (letterlijk en figuurlijk).
Mijnheer H.
hoge afkomst, zijn rijkdom en ontwikkeling, maakten dat ik me bij hem altijd wat gespannen bleef voelen. Een gemoedstoestand die hij
niet trachtte te veranderen door zich wat minder
te gedragen tegenover mij. In het geval met deze jongen was het heel anders, ik voelde me als het ware
op gelijke voet met hem staan, wat onze liefdesverhouding meer natuurlijkheid gaf en harmonieuzer
deed zijn. Men kan zeggen wat men wil, maar het
valt toch niet te ontkennen dat men voor degene
waarmee men het vrijste omgaat, toch de meeste genegenheid of liefde gaat koesteren.
Met dit gevoel als drijfveer, kon ik mij geheel en al
overgeven aan het plezier van de liefde, op iedere
gewenste manier, zonder schroom of angst. Mijn
grootste genot lag echter in het inwijden van een onbedorven onervaren knaap. In het voelen van zijn.
hartstocht, zijn natuurlijke pure driften die hem dreven naar de nieuwe ervaring, naar het hoogtepunt
dat hem als bezeten maakte.
Hij trad nu naar voren en stamelde zijn boodschap
verward, terwij1 het bloed hem naar zijn hoofd steeg
en zijn ogen brandden van verlangen bij het zien van
mij met de felst verlangende ogen die hij zich maar
had durven denken.
Ik stak hem glimlachend mijn hand toe die hij vurig
kuste. Na enige onbelangrijke zinnen te hebben gezegd, vroeg ik hem of hij naast me kwam liggen voor
de tijd die ik voor hem had vrijgemaakt. Het was
alsof ik een uitgehongerde uitnodigde aan een tafel,
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die bedekt was met al zijn lievelingsgerechten. In een
mum van tijd had hij zich van al zijn kleren ontdaan
en hevig blozend door deze nieuwe situatie stapte hij
voor het eerst in zijn leven naast een vrouw in bed.
Daarna nam het heerlijke voorspel een aanvang, dat
helaas door velen wordt overgeslagen en zo belangrijk
is om het genot van de liefde tot in al haar hevigheid
te kunnen proeven, maar dat hun ongeduldig verlangen naar de finale hen er meestal niet de tijd voor
geeft. Volgens de regels van het liefdesspel, zonder er
een onderdeel van over te slaan, kwamen wij tot het
onaardse gevoel, dat ons met nieuwe levenskracht
leek te vullen. Daarna wachtte mij weer de moeilijke
taak om me uit zijn gretige armen los te maken en
hem ervan te overtuigen dat hij zo vlug mogelijk
moest vertrekken. Met tegenzin trok hij daarna weer
zijn kleren aan, terwijl hij me tussendoor overlaadde
met kussen, strelingen en omhelzingen. Ook deze keer
was het weer gelukt om hem bij zijn meester terug te
doen keren, voordat deze hem had gemist. Toch had
ik hem niet laten gaan voordat hij het geld van mij
had aangenomen, weliswaar moest ik hem er toe
dwingen omdat zijn gevoelens hem deden weigeren.
Toen ik hem voorstelde om er een zilveren horloge
van te kopen, als aandenken aan ons heerlijke samenzijn, bezweek hij pas.
Hier moet ik me toch even verontschuldigen dat ik
u zo'n uitvoerig verslag heb gedaan van al mijn gevoelens van dat moment. Maar ik hoop dat u in aanmerking neemt, dat deze situatie een grote verandering bracht in mijn leven en, zoals u weet, ligt het
niet in mijn aard om de dingen waarvan ik heb geno-
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ten later door trots of fatsoen te verloochenen. Misschien hoor ik wel tot de laagste klasse, die zich deze
eigenschap door gebrek aan opvoeding of fatsoen zo
eigen hebben gemaakt, in tegenstelling tot hen van
hogere afkomst die zich maar al te vaak verschuilen
achter hun opvoeding en hAn idee van fatsoen.
Evenals de liefde, ontbrak aan mijn verhouding met
deze jongeling, nu ook verder ieder motief van wraak
en ik voelde me aan hem verbonden enkel en alleen
door mijn lusten, waarmee de natuur mij zowel als
hem zo gul had bedeeld.
Buiten zijn kwaliteiten als minnaar bezat hij bovendien een zachte natuur, was meegaand en boven alles
zeer dankbaar, aanhankelijk en discreet. Zijn grote
fout was zijn zwijgzaamheid, wat hij echter weer
goed maakte door des te meer te handelen, zodat ik
nergens over te klagen had.
Mijn geluk met hem duurde echter niet lang en eindigde plotseling door mijn eigen onvoorzichtigheid en
nalatigheid. Zo voorzichtig ik in het begin was zo
weinig voorbereidselen begon ik enige ontmoetingen
later te nemen, het feit dat iedere ontmoeting tussen
ons nog had plaats gevonden zonder ooit ontdekt te
zijn, maakte mij overmoedig. Ongeveer een maand
na het eerste samenzijn met hem, stond ik op een
morgen (een tijd waarop ik mijnheer H. bijna
nooit zag) , alleen gekleed in een hemd en onderrok,
in de badkamer. Will was bij me en we werden beiden
op dat moment overvallen door zo'n groot verlangen,
dat ik niet inzag waarom we niet ter plaatse tot de
handeling zouden overgaan. Daar ik echter had vergeten de kamerdeur af te sluiten en de badkamerdeur
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achter me dicht te doen, stond plotseling mijnheer
H . . in de deuropening en zag ons in deze wel zeer
compromitterende houding staan.
Ik gaf een gil en liet vlug mijn onderrok vallen, de
jongeman leek door de bliksem te zijn getroffen en
trok zo bleek weg alsof hij zojuist zijn doodvonnis
had horen uitspreken. Mijnheer H . keek van de
een naar de ander, uit zijn blik sprak minachting en
verontwaardiging. Hij sprak geen woord, draaide zich
om en ging weg.
Hoe ik ook in de war mocht zijn, het geluid van de
sleutel die in het slot werd omgedraaid, ontging mij
niet. Er was dus geen ontsnapping meer mogelijk,
alleen door de deur die via de huiskamer liep en waar
mijnheer H _ . . ons wachtte. Hij liep ijsberend door
de kamer, bij zichzelf overleggend wat hem te doen
stond.
Op hetzelfde moment, probeerde ik Will, die helemaal buiten zichzelf was van angst, nog wat op te
beuren als ik daarvoor ten minste nog de kracht had,
want ik had het al moeilijk genoeg met mezelf.
Het ongeluk dat hem nu ten deel was gevallen door
mijn schuld, voelde ik zwaar wegen en ik had er alles
voor gegeven als ik alle consequenties van deze zaak
op me had kunnen nemen en hij er buiten gelaten kon
worden. Natuurlijk stroomden mijn tranen weer
rijkelijk en als een standbeeld was ik gaan zitten, niet
bij machte iets te bedenken of te doen.
Uiteindelijk kwam mijnheer H . . . . weer binnen en
nam ons mee naar de huiskamer, waar hij op een stoel
ging zitten en wij als misdadigers die op hun vonnis
wachtten voor hem moesten blijven staan. Hij wendde
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zich het eerst tot mij en vroeg mij met een stem, die
noch boos noch zacht klonk maar volkomen koud en
onverschillig was, wat ik te zeggen had, waarom ik
hem op zo'n laaghartige wijze had bedrogen en dat
nog wel met zijn knecht en waar hij dit alles aan te
danken had.
Ik gaf mijn schuld volkomen toe en voerde als verdediging aan dat ik nooit het idee had gehad hem te bedriegen (wat de zuivere waarheid was) totdat ik hem
bezit had zien nemen van mijn dienstmeisje (bij deze
woorden kleurde een schuldbewuste blos zijn wangen). Dat ik toen niet bij machte was geweest om hem
uitleg te vragen, maar mijn gemoed alleen maar had
kunnen luchten in een plan om mij op hem te wreken, wat ik beslist niet goed wilde praten. Maar dat,
wat de jongeman betrof, hem geen enkele blaam trof
omdat ik het was geweest die hem doelbewust voor
mijn plan had uitgekozen en hem daarbij zelfs had
moeten dwingen om mij deze dienst te bewijzen en.
dat ik daarom hoopte dat hij zou weten te kiezen tussen de schuldige en onschuldige in dit geval en wat
hij ook met mij van plan was, hij eerlijk zou oordelen
over zijn knecht. Verder stelde ik me geheel tot zijn
beschikking en vroeg hem vergeving.
Mijnheer H. . . . die tijdens deze verklaring zijn hoofd
had laten zakken, herstelde zich onmiddellijk en zei
het volgende tegen mij:
„Mevrouw, ik ben uit het veld geslagen en geef toe
dat ik met gelijke munt door u ben betaald. Ik geloof
dat het verder weinig zin heeft, gezien uw en mijn
stand, om verder enige woorden vuil te maken aan
een uitleg over de verschillende posities die wij in96

nemen. Ik moet toegeven dat uw verstandige verklaring mijn aanvankelijk besluit heeft veranderd en

verder vind ik het voor u pleiten dat u alle schuld op
zich neemt en dat jonge warhoofd daar in bescherming neemt. Tot een vergelijk komen kan niet meer,
de belediging is te groot. Ik geef u een week tijd om
hier te vertrekken, wat ik u ooit geschonken heb,
blijft uw eigendom. Daar ik niet meer van zin ben om.
u nog te ontmoeten, zal ik de huisbaas u op mijn rekening vijftig guineas laten uitbetalen, waarmee alle
schulden zijn vereffend en waarmee ik u niet even
arm en berooid hoop achter te laten als ik u heb gevonden. Geef u zelf de schuld dat het allemaal zo is
afgelopen."
Daarna, zonder mij tijd te gunnen te antwoorden,
wendde hij zich tot de jongeman:
„Wat jou betreft, ik zal voor jou, terwille van je
vader, onderbrengen bij een vriend van me. De stad
is geen plaats voor zulke idioten als jij en ik zal je
vader zeggen, dat hij je hier niet terug laat komen, om
je hier tot de grond toe te laten bederven."
Bij deze woorden maakte hij aanstalten weg te gaan.
ik gooide me smekend voor zijn voeten. Hij scheen
toch wel geroerd te zijn, maar schudde me echter van
zich af en nam Will met zich mee, die volgens mij met
een koopje van deze kwestie af kwam.
Ik was nu weer aan mijn lot overgelaten en aangewezen op eigen inkomstenbronnen, die ik echter nog niet
had. Ik schreef brief na brief, spande kennissen
in om te bemiddelen maar op geen enkele manier kon.
ik hem bewegen, mij terug te zien. Hij had zijn onherroepelijke vonnis uitgesproken en mij restte niets
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anders dan daarin te berusten. Kort daarna trouwde
hij met een adellijke dame met een groot fortuin,
voor wie hij een voorbeeldige echtgenoot was. Dat
kwam mij later ter ore. Wat Will betrof, hij was onmiddellijk teruggestuurd naar zijn vader op het platteland. Hij was daar nauwelijks vier maanden of hij
trouwde met een welgestelde, rijke weduwe die een
eigen goedlopende herberg had, en ik weet dat ze over
één ding bij hem nooit te klagen zal hebben.
Ik had hem graag nog voor zijn vertrek een keer gezien, maar met de maatregelen die mijnheer H. . ..
had getroffen, was dat onmogelijk. Ik zou hem anders
toch bewogen hebben om in de stad te blijven en ik
had mij kosten noch moeite gespaard om hem bij me
te houden en voor hem te zorgen.
Mijn genegenheid voor hem was echter te groot om
deze zo maar van me af te kunnen schudden of zijn
plaats door iemand anders te laten innemen. Ik was
blij dat er niets ergs met hem was gebeurd, alleen
maar dingen die later voor zijn eigen bestwil zouden
blijken te zijn.
Wat mijn verhouding met mijnheer H_ . . betrof, zo
hard als ik eerst had geprobeerd om zijn genegenheid
weer te herwinnen, zo vlug kwam mijn oude onbezorgdheid weer terug en liet ik me weer troosten.
Want omdat ik nooit echt van hem had gehouden
berustte ik al gauw genoeg in het lot, naar welke vrijheid ik toch vaak had verlangd. Zo verzekerde ik me
zelf dat iemand met mijn figuur en schoonheid en
bovendien zo jong, beslist wel ergens aan de slag zou
kunnen gaan. En waarom zou deze schoonheid, die de
natuur mij zo rijkelijk had toebedeeld, mij niet ten
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dienste staan bij het voorzien in mijn eigen onderhoud?
Mijn vriendinnen onder mijn lotgenoten hadden al
gauw de lucht gekregen van mijn ongeluk en kwamen
me om de buurt opzoeken en gaven me de meest uiteenlopende adviezen. Ik kon me echter niet aan de
indruk onttrekken, dat er onder hun troostende woorden toch een geheim plezier schuilging. Zij hadden
mij tenslotte altijd benijd om de manier waarop ik
werd behandeld en onderhouden en het deed hun
giftige zielen (als ze die tenminste nog bezaten) goed,
mij verstoten te zien en het feit dat ik me er zelf zo
weinig van aantrok, moet hun beslist een doorn in het
oog zijn geweest.
Maar de tijd vorderde en ik wist nog steeds niet waar
ik mijn intrek zou nemen, toen mevrouw Cole mij
kwam opzoeken. Zij was een keurige, beschaafde oudere vrouw, die ik eens bij een van mijn kennissen
had ontmoet, die haar hulp kwam aanbieden nu zij
van mijn ongeluk had gehoord. Daar ik al vanaf het
begin een groot vertrouwen in haar had gehad, luisterde ik des te gretiger naar haar adviezen en naar haar
plannen.
ik had slechtere adviezen kunnen krijgen en ook in
slechtere handen in Londen kunnen vallen. Zij spiegelde me het leven voor dat ik zou krijgen als ik in
een slecht bordeel terecht zou komen en wees daarna
op de voordelen als ik me voor haar klanten beschikbaar zou stellen. Bij haar zou het leven plezier betekenen met uitspattingen van de meest vrolijke aard,
die zij toch steeds op een hoog niveau wist te houden
omdat niomand beter dan zij de zeifkanten van de
grote stad kende. Ze had zelf veel ondervonden en
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daarom was zij de aangewezen persoon om meisjes
met een beroep als het mijne te behoeden voor alle
gevaren waardoor wij nu eenmaal vaak worden be
dreig.Zjwasntvhilgeypdatmsj
als ons meestal exploiteren, maar zij was eigenlijk
tevreden met het inkomen dat haar kleine textielzaak opleverde. Zij was werkelijk te beschaafd om
zich uit een beroep, waarvan ze uit ervaring alle
moeilijkheden kende, haar inkomen te verschaffen.
Haar streven was, dit beroep op een smaakvoller en
beter niveau te brengen, waarin zij met haar kennis
en raffinement was geslaagd en waardoor ze nu alleen maar heren van hoog aanzien tot haar klanten
mocht rekenen; hun wensen werden ingewilligd door
een staf van zeer bekwame meisjes, die af en toe
aangevuld werd met een nieuwelinge als een van
de meisjes een goede bestemming had gevonden. Dit
scheen vaak te gebeuren, want een meisje dat onder
mevrouw Cole's hoede had geleefd en haar raad en
aanwijzigingen had opgevolgd, kwam meestal goed
terecht.
Aan deze charmante dame, vertrouwde ik mezelf nu
toe. Daar zij de heer H . . . zeer respecteerde, leek
het haar discreter om mij niet zelf af te Wen maar
dat te laten doen door een vriend van haar die me
naar mijn nieuwe adres in R — straat, Covent Garden
zou brengen, een levende buurt van Londen. Daar zou
ik een appartement krijgen boven een borstelmakerij,
vlak naast haar eigen huis. Zij had helaas geen plaats
over om mij bij haar zelf onder te brengen. Haar
huiseigenaar, die op de hoogte was van de stand
van zaken van deze meisjes van plezier, vond alles
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goed, zolang de hoge huur maar betaald zou worden.
De beloofde vijftig guineas werden me bij mijn vertrek in opdracht van mijnheer H . . . door mijn verhuurders uitbetaald. Ik had met hen nooit op vriendschappelijke voet geleefd, dus het afscheid van dit
huis deed me niet veel. Maar het feit dat dit weer
een vertrek was, gaf me toch weer even een brok
in mijn keel. Ik had voor mijnheer H . . ., van wie ik
me op het moment van vertrek volkomen en definitief gescheiden voelde, toch nog een dankbare brief
achtergelaten. Mijn meisje had ik de dag tevoren opgezegd, niet omdat zij afkomstig was van mijnheer
H. . maar meer omdat ik haar er sterk van ver-.
dacht iets te maken te hebben gehad met de ontdekking van mijn meester, daartoe waarschijnlijk gedreven door jalouzie.
Wij arriveerden in korte tijd bij mijn appartement,
dat beslist niet zo mooi en zo duur was ingericht als
mijn vorig adres, maar dat toch aan alle verlangens
voldeed, en maar de helft kostte en ook op de eerste
verdieping lag. Mijn koffers met kleren die toch wel
een waarde van twee honderd pond vertegenwoordigden, werden in mijn kamer gezet, waar mijn buurvrouw en gouvernante, mevrouw Cole, met mijn
huisbaas op me zat te wachten tegen wie zij mij afschilderde als de meest betrouwbare huurster die hij
zich maar zou kunnen wensen.
Aldus belandde ik op een eigen appartement, ging ik
voorzien in mijn eigen onderhoud en had ik mijn lot
in eigen handen. Het zou aan mezelf liggen of ik in
het grote leven van de stad ten onder zou gaan of
niet. Of ik het zou redden, of ik er al genoeg ervaring
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voor had opgedaan en welke gevolgen deze grote stap
opleverde zal ik uitvoerig vertellen in mijn tweede
brief aan u, want het lijkt mij nu hoog tijd om achter
deze een punt te zetten.
Geheel de uwe
Mevrouw, eindig ik met de meeste Achting.

Fanny Hill
Einde van de eerste brief.
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MEMOIRES VAN FANNY HILL
DE TWEEDE BRIEF
Mevrouw,
Wanneer ik u wat lang heb laten wachten op het vervolg van mijn verhaal, is dat alleen gekomen omdat
ik tijd nodig had wat meer tot mezelf te komen en
omdat ik de hoop koesterde, dat ik inplaats van mij te
dwingen deze bekentenissen te doen, ik van deze
zware last, waarvan de geslagen wonden mijn bewijs
zijn, ontslagen zou worden.
Ik kan me voorstellen dat u moe wordt en een, wal
ging voelt opkomen door verhalen die de uniformiteit
van avonturen van meisjes van plezier zo duidelijk
laat uitkomen. Maar bij dit soort onderwerpen is het
moeilijk om niet steeds in herhaling te vervallen.
Omdat de basis, hoe de uitvoering ook mag zijn,
steeds weer op hetzelfde neerkomt. Er is niet te ontkomen aan een herhaling van dezelfde soort beschrijvingen, uitdrukkingen en handelingen. Door herhaling van dezelfde handelingen verliezen woorden als,
plezier, hartstocht, genot en extase, ook hun betoverende kracht en betekenis en kunnen dan vervangen
warden door de minder pathetische woorden als beroepsplezier, dat eigenlijk de basis vormt van een
dargelijk leven. Ik wil echter wel verzekerd zijn van
de oprechtheid van het oordeel dat u zult vellen. Ge103

zien uw gevoelens, zal ik u steeds terdege voorbereiden en zo nodig het een en ander toevoegen, dat juist
of niet juist genoemd mag warden. Van de ene kant
zou ik u een droog verslag geven van alles en van de
andere kant voel ik me genoodzaakt om toch kleur
aan te brengen, daar waar ik in herhaling zou vervallen.
Wat u mij schreef, is een aanmoediging om door te
gaan met mijn verslag. Het is inderdaad juist verondersteld, dat het me niet makkelijk valt om aan één
stuk door uw nieuwsgierigheid te kunnen bevredigen
en om daarnaast toch nog een goede woordkeuze te
maken uit, platte weerzinwekkende vulgaire uitdrukkingen, en deze af te wisselen met kleine beeldspraken en zeer gevoelige omschrijvingen. Uw waardering
is voor mij weer een bewijs van uw vriendelijk en
warm gevoelig karakter.
Om mijn verhaal maar weer op te nemen waar ik het
had afgebroken, zal ik u nog vertellen dat ik die
avond laat aankwam in mijn nieuwe appartement, en
dat mevrouw Cole mij eerst hielp met alles op orde
te brengen en daarna bij mij bleef eten en mij de
beste raad gaf in verband met mijn nieuwe bestemming. Dat betekende dat ik veranderde van een privévoorwerp van plezier in een publieke vrouw, meer
voor een algemeen gebruik. Ik had het in mijn eigen
handen er gebruik van te maken om er beter van te
worden of om er plezier aan te gaan beleven, of beide
gecombineerd te beleven.
Daarna vertelde zij, dat het een algemeen aangenomen wet was, dat ik bij de eerste kennismaking altijd
moest doorgaan voor een maagd. Een status waarvan
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ik me bij de eerste beste gelegenheid daarna moest
ontdoen. Zij zou in die tussentijd uitkijken naar een
geschikte pummel, die mij van mijn gefingeerde
maagdelijkheid zou kunnen ontdoen tegen een goede
prijs dan! Daartoe moest ik haar hulp en advies goed
opvolgen. Al lag een dergelijke handelswijze niet
direct in mijn aard en voelde ik nog een soort weerzin
tegen deze opvoering, ik had mezelf zo aan deze
vrouw toevertrouwd dat ik haar raad blindelings op
zou volgen. Ik zou niet kunnen verklaren, waarom
mevrouw Cole zo'n invloed op mij kon uitoefenen.
Zij van haar kant verklaarde haar sympathie voor
mij, door te vertellen dat zij in mij haar eigen dochter
terugzag die zij op deze leeftijd had verloren. Het zou
waar kunnen zijn, misschien ook niet!
Ondanks het feit, dat ik haar een paar keer bij mijnheer H thuis had ontmoet waar ze me wat modeartikelen kwam aanbieden, had zij het toch klaargespeeld om mijn vertrouwen te winnen op zo'n manier
dat ik me nu geheel aan haar toevertrouwde. Ik zou
haar beslist tekort doen als ik u niet zou vertellen dat
ik bij haar in die tijd nooit anders heb ondervonden
dan, zorgzaamheid, warmte, oprechtheid, en dat ze,
hoe vreemd het ook mag klinken, er altijd op uit was
om in mijn voordeel te handelen.
Wij namen die avond afscheid, na een tot niets verplichtende afspraak te hebben gemaakt. De volgende
morgen nam mevrouw Cole me voor het eerst mee
naar haar huis. Op het eerste gezicht kon men al zien
dat uit alles een netheid, smaak en beschaving sprak.
In de hall, of liever gezegd in de winkel, zaten drie
jonge meisjes ernstig gebogen over naaiwerk. Dit was
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natuurlijk de vlag die de meer frivole lading diende
te dekken. Drie mooiere meisjes dan dezen bestaan
niet. Twee van hen waren hoog blond en de oudste van
hen zal net negentien zijn geweest en de derde, een
pikante brunette met prachtig glanzende ogen en een
perfect figuurtje, zal ook ongeveer even oud geweest
zijn. Ze waren allen gekleed in degelijke hooggesloten
mooie japonnetjes. Dit waren de meisjes die deel
uitmaakten van de kleine huiselijke groep, die door
mevrouw zelf flink onder controle werd gehouden
omdat zij de gevaren kende van jonge meisjes die
voor het eerst op eigen benen staan. Wanneer zij deze
novicen had getraind en opgevoed en er een van
hen niet van plan was zich te onderwerpen aan de
regels van het huis, dan werd zij zonder pardon eruit
gezet. Mevrouw Cole die haar keus niet alleen liet
bepalen door schoonheid, maar ook door het karakter,
had het zover gebracht dat zij nu allen een liefderijke
kleine familie vormden, waar gevoelens van haat,
jalouzie volkomen vreemd waren en waar iedereen
interesse had voor de andere en waar de een voor de
andere in de bres stond als dat noodzakelijk bleek.
Tegen deze leerlingen van haar nu vertelde ze dat ik
de nieuwe huurster was en dat ik in alle geheimen
van het huis ingewijd mocht worden. Waarna de
meisjes me een warme ontvangst te buurt deden vallen en zonder enige schroom of jalouzie hun goedkeuring uitspraken over mijn figuur. Iets dat me erg
onwaarschijnlijk leek van mijn eigen sexe, maar ieder
gevoel van afgunst scheen hun vreemd te zijn en zij
schenen geleerd te hebben iedere vorm van naijver
te onderdrukken en mij te zien als een algemene aan106

winst voor hun huis. Zij hadden het werk even opzij
gelegd en kwamen rond me staan en me van alle kanten bekijken. Mevrouw Cole ging aan haar dagelijkse
werk en vertrouwde me aan hun zorg en voorkomendheid toe.
De gelijkheid van onze sexe, ons beroep, leeftijd en
gedachten, schiepen al vlug een vriendschappelijke
sfeer, waardoor het leek alsof ik ze mijn hele leven al
had gekend. Ze namen me mee en toonden me het
hele huis, inclusief hun eigen kamers die overvloedig
en kostbaar waren ingericht, evenals de grote zitkamer waar regelmatig een uitgelezen bandje kwam
spelen op de gewone avondj es van plezier. Waar de
meisjes dan met hun galant dineerden en die tijd voor
hen zo aangenaam mogelijk probeerden te maken
door zich dartel voor hen op te tooien. Hun algemene
regels waren: geen preutsheid en geen jalouzie en
mocht de sfeer vertroebeld gaan worden door afgunstige gevoelens, dan moesten zij onmiddellijk alles
zo zien op te vangen dat de stemming weer beheerst
zou worden door de charme van onbezorgdheid en
luxe.
De scheppers en de ondersteuners van dit geheime
instituut noemden zich schertsenderwijs wel eens de
restaurateurs van de gouden eeuw met al zijn geneugten, voordat het normale seksuele plezier nog
was gebrandmerkt met woorden als schuld en spijt.
Zo vlug de avond dan viel werd het toneelspelen in
de winkel gestaakt en werd het doek opgehaald voor
het avondje van plezier. De meisjes legden hun serieuze kleren en masker af en begaven zich naar hun.
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tende galant. Er had echter geen man binnen hoeven
te komen die niet eerst door mevrouvt Cole gekeurd
en gewogen werd en door zijn karakter of discretie
niet haar goedkeuring kon wegdragen. Om kort te
gaan, dit was het veiligste, het netste en tegelijkertijd
het huis met de meeste mogelijkheden van heel Londen. Alles werd zo geregeld dat de beschaafde atmosfeer die er hing, toch geen kans kreeg om inbreuk te
maken op het meest losbandige plezier, een plezier
dat op zich al van smaak getuigde en met zijn raffinement de sensuele vaste klanten tot het uiterste lieten
genieten.
Ik bleef die dag bij mevrouw Cole en haar kring lunchen en ik kon nu van dichtbij gadeslaan hoe zij met
de meisjes omging; vriendschappelijk, zonder stijfheid
of geremdheid, andersom koesterden de meisjes voor
haar toch een warme liefde en een groot respect. Bij
de meisjes onderling was de verhouding al even soepel, zonder stekels van jalouzie of naijver, maar alles
vrolijk onbezorgd en natuurlijk.
Na het eten vertelde mevrouw waar de meisje nog bij
waren, dat vanavond een officiële ontvangst bereid
zou worden voor mij waardoor ik officieel opgenomen
zou worden in de zusterlijke gemeenschap. Er zou
rekening gehouden worden met mijn maagdelijke
staat en men zou er dubbel voor zorg dragen dat mij
de juiste man ten deel zou vallen, een over wie ik
beslist niet te klagen zou hebben.
In beslag genomen door al deze nieuwe dingen en attenties en vriendschap die mij zo plotseling ten deel
was gevallen, was ik niet bij machte om op haar voorstel in te gaan. Als bewijs van waardering voor mijn
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gewilligheid en meegaand karakter, werd ik overladen met omhelzingen en goedkeurende woorden als:
„nu ben je een lief meisje. . ." „Ik was mijn werk
met ernst begonnen. . . " „Ik was niet verwaand en
trots als een pauw. . ." „Dat ik de trots van het huis
zou worden. " en zo meer.
Na dit dus als geregeld te beschouwen, liet mevrouw
Cole me met de meisjes achter, die mij verder op de
hoogte zouden stellen van de verdere gang van zaken.
Ik zou diezelfde avond nog voorgesteld warden aan
vier van mevrouws beste vrienden, die zij had uitverkoren om deze eerste avond van plezier van mij mee
te maken. Ze verzekerden mij dat het allemaal jongemannen waren, zeer aangenaam en gerespecteerd.
Deze vier betekenden voor mevrouw haar hoofdinkomsten. Zij waren als het ware de oprichters en de
instandhouders van deze lusthof. Ze waren zeer edelmoedig en gaven aan de meisjes prachtige cadeaux
als zij hun een prettige avond hadden bezorgd.
Dit betekende niet, dat mevrouw verder geen klanten
meer had waarmee zij bepaalde afspraken had lopen,
maar zo bevoorrecht als deze vier was natuu&ijk
niemand, maar ook niemand was zo'n fijnproever en
kunstkenner op het gebied van vrouwen als zij. Aan
hen zou zij mij dus niet voor een maagd kunnen laten
doorgaan, wat voor hen geen bezwaar was want op
zo'n precaire situatie waren zij niet happig en daar
zouden zij nooit het geduld voor op hebben kunnen
brengen.
Opgewonden als ik was geraakt door alle Veelbelovende verhalen over de komende avond, voelde ik
mijn vrouwelijk gevoel weer dubbel in mij opkomen
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en ging ik naar mevrouw Cole toe om te vragen of zij
ook niet vond dat ik me thuis eerst wat moest gaan
opknappen.
Maar mevrouw Cole verzekerde me dat de heren te
veel kenners waren, dat zij zich beslist niet aan kleren en opsmuk iets gelegen lieten liggen. Deze fout
maken de meeste vrouwen, zij willen hun lichaam opsmukken en op zijn best kleden omdat zij denken dat
ze dan beter tevoorschijn komen, het tegendeel is
waar, al deze opsmuk bedekt vaak iedere schone natuurlijke vorm, die op zich niets nodig behoeft te
hebben. Dit nu hadden deze oude rotten in het schatten van vrouwelijk schoon wel degelijk door, onder
hun ogen zou men alleen maar waardering vinden
door zich in alle natuurlijkheid aan hen te tonen. Zij
wisten wat zij wilden, een rijke opgedirkte en geschilderde hertogin zouden zij laten staan voor een onbeschaafd, gezond en stevig gebouwde buitenmeid. Wat
dat betreft had de natuur me zo rijkelijk bedeeld, dat
ik het niet nodig had me tot kunstmatige hulpmiddelen te wenden. Mijn eindconclusie was dat voor
deze avond helemaal geen dure japon het meest geschikt zou zijn.
Ik had zoveel vertrouwen in het oordeel van mijn
meesteres, dat ik geen ogenblik twijfelde aan haar
juistheid van zien. Daarna las ze me nog eens de les,
dat het op de weg lag van het meisje gehoorzaam te
zijn en niet tegen te stribbelen tegen alle uiteenlopende smaken, de een hield van raffinement en de
ander daarentegen van ruwheid en verdorvenheid,
en dat het niet op de weg van het meisje lag dit te
beslissen, maar alleen maar de partner ter wille te
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zijn. Terwijl deze pathetische toespraak tegen mij
werd gehouden, bracht men de thee binnen en vulden
de meisjes weer de kamer.
Na over en weer gekletst te hebben, kwam er een met
het voorstel om op hun beurt van hun kritieke levensdag te vertellen, waarop zij hun maagdelijkheid
ruilden voor hun vrouwelijkheid. Er was nog genoeg
tijd over voordat het uur van afspraak was aangebroken. Het werd met aller instemming aangenomen
op voorwaarde dat mevrouw Cole gezien haar leeftijd,
en ik gezien mijn zogenaamde maagdelijke staat, vrij
gesteld zouden worden. Ik, tenminste totdat ik alle
formaliteiten van het huis was gepasseerd.
Degene die met het voorstel was gekomen, was Emily,
zij zou beginnen. Emily viel te beschrijven als een
schoonheid, blond en wat aan de mollige kant, haar
lichte blauwe ogen straalden een zachtheid uit en
niets kon mooier zijn dan haar zachte gevulde mond
die sloot over prachtige witte regelmatige tanden.
„Mijn vader en moeder waren en voorzover ik weet
zijn het nog arme boerenmensen op het platteland,
niet ver van de stad. Al hun liefde gaven zij echter
aan hun zoon en hadden mij liever uit dan in huis.
Ook ik had vaak gedacht het huis te verlaten, maar
was er nooit toe gekomen. Totdat een gebeurtenis mij
zou dwingen de wijde wereld in te trekken, ik was
toen vijftien. Op een dag brak ik een Chinese vaas,
de trots van hen beiden en daar ik op zijn minst een
flink pak rammel had te verwachten, ging ik op weg
naar Londen. Hoe zij over mijn plotselinge verdwijning hebben gedacht weet ik vandaag de dag nog niet
omdat zij nooit meer jets van zich hebben laten horen
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en ik ook niet. Mijn hele bezit bestond uit een paar
shilling, zilveren schoengespen en een zilveren vingerhoed. Met deze uitrusting en met als enige kleren
die welk ik aanhad, snelde ik langs de weg voort,
angstig omkijkend bij ieder geluid. Ik durf te zweren
dat ik twaalf mijlen hd gelopen voordat ik stopte,
door vermoeidheid en angst. Ik ging langs de kant
van de weg zitten en huilde bittere tranen over mijn
lot maar mijn angst om naar huis terug te gaan, naar
mijn ontaarde ouders was groter dan die om de onbekendheid tegemoet te gaan. Wat uitgerust door deze
kleine pauze en wat opgelucht door mijn tranen, besloot ik weer verder te gaan toen ik tegen een buiten-.
jongen opliep, die even als ik onder dezelfde omstandigheden op weg was naar Londen. Hij kon niet ouder
zijn dan zeventien, was goed gebouwd, kortom een
echte boerenzoon. Wij liepen enige tijd zwijgend
achter elkaar, toen wij plotseling tegelijk besloten
elkaar wat gezelschap te gaan houden tijdens de reis
tot aan ons einddoel. Of zijn bedoelingen helemaal
zuiver waren kon ik onervaren en onschuldig meisje
als ik was alleen maar aannemen.
Toen de avond ging vallen, zagen wij beiden in dat we
een oplossing voor de nacht zouden moeten vinden en
een onderdak ergens moesten zoeken. Daarna kwam
de vraag wat we moesten zeggen als ons iets gevraagd zou worden. Hiervoor dacht hij als oplossing,
dat wij ons voor man en vrouw zouden uitgeven. Ik
was blij met deze oplossing, maar dacht helemaal niet
aan de nodige gevolgen. Nadat we het hierover eens
waren geworden besloten we naar een herberg voor
voetgangers te gaan. Wij weken van de hoofdweg af
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en liepen op de herberg toe, waar een vreemde dikke
vrouw in de deuropening stond en ons uitnodigde bij

haar te overnachten. We waren blij dat we een dak
boven ons hoofd hadden. Gelukkig deed mijn reisgenoot het woord en bestelde nog wat te eten. Gezien
onze leeftijd, konden wij onmogelijk voor man en
vrouw doorgaan, maar daar werd niet verder naar
geïnformeerd.
Toen echter het uur van het naar bedgaan was aangebroken, zag ik zeer tot mijn blijdschap dat mijn
gezel hier even erg mee in zijn maag zat als ik zelf en
dat hij er ook zijn hoofd over brak hoe hij kon ver.
hinderen dat wij bij elkaar zouden slapen, iets dat
toch vanzelfsprekend was voor een echtpaar waarvoor wij ons hadden uitgegeven. Terwijl we allebei
iets zaten te verzinnen, pakte de herbergierster een
kaars en verzocht zij ons haar te volgen naar onze
kamer, die aan het andere eind van een lange gang
lag en helemaal afgezonderd van de rest van het huis.
Aldus werden wij beiden, zonder iets te zeggen, gepijnigd door angst. In een kamer waarin een groot
bed klaar stond, werden wij alleen achtergelaten gedoemd om samen de nacht door te brengen. Waarschijnlijk was hij even onbedorven als ik en had hij er
nooit over nagedacht, totdat deze gelegenheid zich
voordeed.
Voordat een van ons twee zich uitkleedde, blies hij
de kaars uit. En het koude weer dwong me wel om
in bed te stappen. Ik kleedde me uit en kroop onder
de dekens waar ik hem al genesteld voelde en de
warmte van zijn huid vond ik eerder aangenaam dan
alarmerend. Deze nieuwe situatie was zo nieuw voor
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me, dat ik de slaap niet kon vatten. Zelfs tot op dat
moment wist ik nog van geen kwaad. Maar, o, hoe
sterk zijn de driften der natuur, hoe weinig is er voor
nodig om ze op te wekken! De jongeling slipte zijn
arm onder mij en trok me naar zich toe, alsof hij ons
zo warmer probeerde te houden. De warmte die ik
voelde toen onze jonge borsten elkaar raakten, was zo
heerlijk en zo'n onbekende ervaring voor me. Door
mijn passieve houding aangemoedigd, nam hij de
moed mij te kussen, kussen die ik als vanzelfsprekend
beantwoordde, zonder de consequenties te kennen van
een beantwoording. Want overmoedig door mijn aansporing, gleed zijn hand naar mijn borsten daarna
naar dat deel van mijn lichaam dat zo kritiek is. Bij
zijn aanraking begon iedere vezel te gloeien, hij bleef
me strelen totdat hij te voortvarend werd en me pijn
deed, zodat ik moest protesteren. Daarna nam hij
mijn hand en leidde die, niet onwillig van mijn kant,
naar een plaats bij hem, op deze warme plaats hield
hij mijn hand. Dit was zijn manier om het verschil
tussen zijn en mijn sexe te laten merken. Ik werd
bang door deze ervaring en trok mijn hand terug.
Toch werd ik gedreven door een vreemde nieuwsgierigheid en vroeg hem waarvoor dat diende. Hij vertelde me dat hij me dat zou laten zien als ik hem zijn
gang zou laten gaan. Zonder mijn antwoord af te
wachten, en dit verhinderend door mijn mond te vangen in een kus, dwong hij me tot zijn doel. Door al
deze nieuwe ervaringen en deze laatste handeling,
lag ik volkomen passief, totdat een fel stekende pijn
me door het lichaam schoot.
Maar daar de pijn snel zakte, nam het verlangen toe
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en ik was weer vlug hersteld. En voor de ochtend
was aangebroken, was niemand me dierbaarder dan
deze roofridder van mijn maagdevlies. Hoe wij elkaar
toen trouw zwoeren, hoe wij ons toen voornamen bij
elkaar te gaan wonen, was oprecht gemeend. Eenmaal
in de stad, leefden wij inderdaad enige tijd samen,
tot het niet langer meer ging en het lot mij in deze
levensrichting stuurde, waarin ik veel te verduren
heb gehad door mijn goedgelovigheid en onervarenheid. Totdat ik hier in dit huis liefderijk werd oint ,
vange.Dithfrdsmethgld
onderwerp te maken, dus eindig ik hier maar mijn
levensverhaal."
Het was nu Harriet's beurt. Tussen alle vrouwen die
ik gezien had, zou ik niemand kunnen ontdekken die
het tegen het figuur van Harriet zou kunnen opnemen. Zij was een en al gratie en van hoofd tot voeten
van een symmetrie die men niet voor waar zou houden
als men het niet met eigen ogen zou kunnen zien. Zij
was hoogblond, had een prachtige blanke huid die op
de wangen een natuurlijke zachte bias vertoonde en
die nog witter leek door de twee gitzwarte ogen,
waardoor haar uitdrukking levendiger werd dan men
zo verwachten. Haar uiterst fijn gebouwde lichaam
deden haar lijken op een porceleinen danseresje met
naar liefde smekende ogen. Nu, gedwongen om haar
eerste grote ervaring te vertellen, kleurde een blos
haar zachte wangen terwijl zij haar prachtige glimlach voor ons ontvouwde.
„Mijn vader was een molenaar, in de buurt van New
York. Mijn moeder en vader stierven echter beiden
toen ik nog een kleuter was. Ik werd aan de zorg toe115

vertrouwd van een tante die weduwe en kinderloos
was en als huishoudster werkzaam was bij lord N. .
op zijn landgoed te . . . ., waar ze me met alle mogeljke liefde en tederheid opvoedde. Ik was nog geen.
zeventien, dus nu een jaar geleden, toen ik verscheidene aanbiedingen kreeg die een aanslag op mijn
onschuld betekenden, maar de natuur had mij de
gevoeligheid op dit gebied lang had onthouden. Ik
was nog nooit iemand van de andere sexe tegengekomen die mij op de een of andere manier iets deed,
of mijn nieuwsgierigheid opwekte zodat ik met hem
in contact zou willen komen. Hierdoor was ik tot op
die leeftijd volkomen onschuldig gebleven zelfs in
mijn gedachten. Verder stond ik net zo min stil bij
het huwelijk als bij de dood.
Mijn lieve tante bemoedigde mijn bedeesdheid aan en
hoopte mij zo lang mogelijk kinderlijk te houden.
De adellijke familie was al geen jaren meer hier op
het buitenverblijf geweest, dus mijn tante en ik en
twee oudere dienstbodes hadden er het rijk alleen. lk
voelde me heer en meester over het huis en de enorme tuinen, waar in mijlen geen ander huis te bekennen was dan een klein verlaten hutje of jachthuisje.
In deze ideale omgeving groeide ik op zonder enig
ongeluk of verdriet, tot op een dag dat ik mijn tante
slapend achterliet na het eten, zoals ik vaak deed, en
vertrok naar het kleine zonnehuisje even verder op
om daar wat te gaan lezen en werken. Het huisje lag
aan een kleine beek en daar eenmaal gezeten werd
ik overvallen door een loomheid en met mijn schooltas als hoofdkussen gaf ik me over aan een zoete
sluimering. Ik werd echter kort daarna opgeschrikt
116

door een plons in het water. ik stond op om te zien
watergbuds.Hwaezonv bur,
zoals ik later vernam, die gejaagd had en nu overvallen door de hitte behoefte had aan een koel bad.
Hij kleedde zich ter plaatse uit en nam een frisse
duik vanaf de andere oever in het water, waar hij
eerst al zijn kleren had verstopt onder een paar
bosj es.
Het eerste gevoel, dat me overviel bij het zien van
dit jeugdige welgevormde lichaam, was dat van verbazing en tegelijk van een onbekende vrees. Mijn
eerste opwelling, was naar hem toe te gaan, doch
mijn onschuld en mijn bedeesdheid hielden mij tegen,
uit angst dat hij me zou zien. Ik was dus gedwongen
op deze plaats te blijven tot hij zou vertrekken. Deze
tijd bracht ik door met koortsachtig te denken wat
voor houding ik zou aannemen als hij me toch zou
zien. Ik werd bezeten door een vreemd soort angst
en nieuwsgierigheid. Toch kon ik het opbrengen om
mijn ogen enige tijd neer te slaan. Maar, uit eigen
ervaring, kan ik nu zeggen dat het inderdaad waar
is, dat een voorwerp dat ons angst inboezemt tegelijk
ook een aantrekkingskracht op iemand uitoefenen
kan. Ik kon niet lang weerstand bieden, want nu ik
me eenmaal ongezien achtte, vestigde ik mijn blik
op het voorwerp van mijn angst en maagdelijke
vrees, de naakte man. Toen ik hem mijn eerste blik
toewierp, werd ik getroffen door zijn blanke zacht
gebronsde huid die glinsterde in de zon. De snelbewegende ledematen waren gespierd en soepel en
wanneer hij op zijn rug ontspannen dreef, zag ik hoe
zijn krullend haar zacht golvend op het water lag.
11'7

Dan overspoelde het water zijn borst en gladde buik,
waar ik aan de onderkant een donker fluwelig dons
opmerkte, waaruit kleine ronde vormen tevoorschijn
kwamen en iets dat in alle richtingen van de stroom
van het water meedeinde. Mijn natuurlijk instinct
hield mijn ogen op die plek gevestigd, hoe duidelijk
ik voelde dat het niet van pas kwam, kon ik mijn
ogen toch niet dwingen een andere kant op te kijken.
Zo gauw ik over mijn eerste angsten heen was, werd
ik overvallen door gevoelens van verlangen en een
vreemde opwinding die mij, als het ware onder deze
aanblik deed wegsmelten. Het vuur, dat zolang bij
mij had gesmeuld, kwam nu tot uitbarsting en deed
mij voor het allereerst in mijn leven mijn vrouwelijkheid voelen. Hij had zijn houding nu veranderd en
zwom op zijn buik met ledematen die zo mooi waren
dat ik mijn ogen nauwelijks kon geloven. Zijn prachtige haardos golfde op het water achter hem aan.
Ik was nu zo bezeten van deze aanblik, dat mijn
grootste angsten zich nu helemaal hadden omgezet
in de allergrootste verlangens, die deels door de warme brandende zon, mij het gevoel gaven of ik op het
punt stond flauw te vallen. Niet, dat ik nu precies
wist waarnaar ik verlangde, maar instinctief voelde
ik dat dit prachtige wezen mij alleen maar geluk zou
kunnen brengen. De wetenschap dat ik hem waarschijnlijk na deze keer nooit meer zo zou terugzien,
wakkerde mijn verlangen nog meer aan. Ik gaf mijn
ogen nog steeds de kost, toen ik plotseling zag dat
hij in de diepte verdween. Ik had wel eens iets gehoard over kramp, dat zelfs de beste zwemmers
hierdoor konden verdrinken. Het afschuwelijke idee
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dat dit met mijn zojuist verworven juweel zou kunnen
gebeuren, bracht mij buiten mezelf van angst en gaf

me vleugels om zo snel mogelijk bij de onheilsplaats
te zijn in de hoop dat ik het instrument zou kunnen
zijn waardoor zijn leven zou worden gered. Het nam
enkele minuten in beslag voordat ik aan de groene
oever was beland en daar wild en angstig om me heen
begon te kijken in de hoop ergens nog een spoor van
hem te vinden. Mijn angst en gespannenheid leken
mijn keel dicht te snoeren en daarna voelde ik me
duizelig worden en in een diepe duistere wereld getrokken worden. Ik was flauwgevallen. Het duurde
enige tijd voordat ik door een felle pijn tot mezelf
werd gebracht. Toen ik mijn ogen op sloeg kreeg ik
de verbazing van mijn leven, want ik vond mezelf
niet alleen in de armen van dezelfde jongeman maar
voelde hem op mijn lichaam liggen, hij had mij
even ontmaagd. Ongeacht mijn onmacht, enig verzet
te bieden of te kunnen gillen, had hij zich laten leiden
door de stem van verlangen en begeerte en naar zijn
einddoel gewerkt, mij daardoor echter van mijn
maagdelijkheid berovend. Maar bij het zien van hem
en bij het realiseren van mijn toestand, kon hij
met geen enkele mogelijkheid, wat de gevolgen ook
mochten wezen, mij daar achter laten. Wat hij toch
makkelijk had kunnen doen, ik was nog steeds niet
bij gekomen en lag daar als een aangeschoten stuk
wild op de grond, niet bewust van mijn toestand of
omgeving.
Maar de jongeman bleef bij me en zo vlug ik mijn
ogen open had, knielde hij naast me, kuste mijn hand
en smeekte me met tranen in zijn ogen hem te ver119

geven en bood al zijn hulp aan.
Al zou ik bij het eerste heldere moment, gedacht
hebben aan de meest bloedige wraak, het zou toch
niet lang geduurd hebben omdat ondanks de verzwarende omstandigheden waarin hij had toegeslagen,
ik het grootste verwijt aan mezelf zou moeten maken
omdat ik had gemeend zonodig zijn leven te moeten
redden, dat ik nu moest bekopen met een bijna even
groot verlies van mezelf.
Maar hoe snel verandert een passie soms en hoe weinig heeft het eigenlijk met de binnenste ziel te maken. Ik kon voor deze allerliefste misdadiger, die
even plotseling mijn liefde als mijn haat had opgewekt en nu hete tranen huilde over mijn handen, het
gevoel van medelijden niet lang onderdrukken. Hij
was nog steeds spiernaakt maar mijn schuchterheid
had een te grote klap gekregen, dat ik me daar nu
nog erg van ondersteboven kon voelen. Bij deze aanblik voelde ik mijn laatste beetje kwaadheid wegebben en werd vervuld door zo'n warme liefde voor
hem, dan dat ik niets liever deed dan hem te vergeven. Ik fluisterde vermanende woorden in zijn oor en
keek hem aan met ogen, die een verlangen uitstraalden inplaats van kwaadheid, en die hem er van verzekerden dat zijn vergeving niet meer lang zou uitblijven. Toch wilde hij zijn onderdanige houding niet
veranderen voordat ik hem officieel vergiffenis had
geschonken. Die ik hem, na smeekbeden en protesten, niet kon onthouden. Daarna kuste hij mijn mond.,
die geen weerzin toonde maar zijn kus warm beantwoordde. Nadat ik weer voorzichtig terug was gekomen op zijn barbaarse optreden, gaf hij 'ijn verkla120

ring die ik, beïnvloed als ik was, als verlichtende omstandigheden accepteerde.
Het scheen, dat zijn onderdompeling niets anders dan
een nieuwe soort sport van onderwaterzwemmen
was, waar ik nog nooit van had gehoord, iets dat hij
zo lang kon uithouden dat toen ik aan de waterkant
was beland hij nog geen enkele keer naar boven had
hoeven te komen voor lucht en toen hij dat wel moest
zag hij mij daar plotseling uitdagend uitgestald liggen aan de waterkant. Zijn eerste gedachte was, dat
een of ander meisje een grapje met hem wilde uithalen of hem trachte te verleiden, want hij was er
zeker van dat niemand daar in slaap had kunnen
vallen zonder dat hij dat zou hebben gezien. Zich wel
aangetrokken voelend tot een dergelijk spelletje, was
hij me genaderd en wist niet wat te denken van dit
avontuur toen hij me daar nog levenloos zag liggen.
Hij nam me op en bracht me voorzichtig naar het
zomerhuisje, waar hij me verscheidene malen probeerde bij te brengen totdat hij door de aanraking
van mij zich zo van een felle begeerte overvallen
voelde, dat hij zijn passie niet langer kon beheersen,
zich meester maakte van dit levenloze mooie lichaam
en er in alle eenzaamheid alleen zijn genoegens aan
beleefde. Daarna verliet hij me, maar bij de deur
draaide hij zich om, overvallen door een nog grotere
begeerte naar mij. Daar ik nog steeds buiten westen
was besteeg hem de lust mij nogmaals te bezitten
met zo'n kracht, dat ik door die pijn weer tot leven
kwam en hem zo aantrof bij me. Door zijn zachte
stem in mijn oor voelde ik deze gebeurtenis eerder
als een voorrecht dan als een ramp en mijn laatste
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weerstand verdween na deze afgelegde verklaring.
De jongeman ontdekte in mijn blik al de volledige
verzoening en haastte zich het bewijs ervan door mijn
lippen te verkrijgen. Zijn kussen waren zo vurig en
van zo'n oprechte tederheid, dat ik me voelde wegsmelten en niet meer bij machte was hem nog iets
te weigeren. Terwijl hij zijn strelingen zo kunstig en
geraffineerd mogelijk op mij toepaste, vergat ik de
pijn die ik had geleden en werd ik bezeten door een.
nieuwsgierig verlangen. Toch voelde ik me nog verlegen, bij het zien van het kleine instrument, dat ik
eerst zo geboeid in het water had gadegeslagen, dat
door zijn groeiend verlangen nu tot leven scheen te
komen en na enige strelingen en tedere voorbereidingen weer de plaats ging innemen waarop ik het
had aangetroffen. De aanraking van zijn naakte
prachtige lichaam, wond mij zo op dat ik al het
voorafgaande vergat en hem alles gaf wat er na het
stelen van mijn grootste schat, nog was overgebleven.
Hier, volgens de spelregels, zal ik eindigen. Ik voel
me echter weer zo aangedaan, dat het moeilijk is op
te houden. Ik wil er echter nog aan toevoegen, dat ik
thuis kwam zonder dat er iets was ontdekt of zonder
dat men de minste achterdocht jegens mij koesterde.
Mijn jonge berover ontmoette ik daarna nog vaak en
ging veel van hem houden. Zonder dat zijn fortuin de
drijfveer was, zou ik hem hebben getrouwd als het
ongeluk niet op mijn weg was gekomen en mij later
op deze weg had gezet via vele dramatische gebeurtenissen die ik nu liever niet vertel."
Louisa, de brunette die ik in het begin al had vermeld, kwam nu aan de beurt. Zij valt in het kort te
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beschrijven, als het mooiste en tederste en het tot
ieder hart aansprekende wezentje dat ooit gezien is.
Hier geef ik haar verhaal weer:
„Het meest praktische begin is natuurlijk mijn geboorte, die niet valt te verwaarlozen daar ik uit een
zuivere liefde ben voortgesproten. Een probeersel
van een reizende meubelmaker en de meid van zijn
opdrachtgever, met als gevolg daarvan een zwellende
buik en haar ontslag. Hij was niet in de gelegenheid
haar enige hulp te verlenen. Deze teleurstelling
trachtte zij te boven te komen door, mij na de geboorte
achter te laten bij arme familie leden op het platteland, zelf in het huwelijk te treden met een banketbakker hier in Londen. Na enige tijd had zij haar
nieuwe echtgenoot er echter van weten te overtuigen
dat ik een kind was van haar eerste gestorven echtgenoot en dit had als gevolg dat ik bij hen in Londen
mocht komen wonen. Ik was ongeveer zes jaar oud,
toen mijn stiefvader stierf en hij mijn moeder goed
verzorgd en zonder kinderen van hem achterliet. Mijn
natuurlijke vader was gaan varen, een feit waar ik
later pas achter kwam. Ik groeide op onder haar lief..
devolle doch streng wakende blik. Ik was nauwelijks
twaalf toen ik me bewust werd van een onrustig verlangen, dat met de dag scheen toe te nemen en alle
vreugde in meisjesachtige spelletjes en pleziertjes in
een klap vergalde. Mijn instinct begon mij in bepaalde banen te dwingen, terwijl alle verlangens zich op
één punt zo centraal gingen stellen dat ik me niet kon
vergissen voor wat voor soort spel ik nu een medespeler zocht. Ik gaf mijn ogen en oren die tijd zo de
kost dat ik al gauw tot de conclusie kwam dat de man
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alleen, bij machte was om mijn ongedurige verlangens te bevredigen. Maar omdat ik zo goed werd bewaakt en met zorgen werd omringd, pijnigde ik mijn
hersens met één ding af; hoe ik aan haar alziende
oog zou kunnen ontsnappen om zo vlug mogelijk het
zo fel begeerde en het zo onbekende geluk te kunnen
smaken. Uiteindelijk deed het toeval weer al het
werk. Op een dag dat wij bij een kennis van mijn
moeder aan de overkant hadden gegeten, nam mijn
moeder de invitatie aan om met haar naar Greenwich te gaan. Als bij influistering, veinsde ik hoofdpijn om aan een dergelijk uitstapje te ontkomen. Het
plan lukte, en hoe vervelend zij het ook vond zonder
mij te gaan, bracht zij me toch zelf even naar huis en
vertrouwde me toe aan een oude vertrouwde winkeldame (een bediende of andere man had ik nog nooit
hier in huis gezien).
„Nauwelijks was ze vertrokken of ik zei tegen de
vrouw dat ik even op het bed van een van onze huursters zou gaan liggen, omdat mijn bed nog niet was
opgemaakt, en verzocht haar me niet te komen storen
omdat ik doodmoe was en hoofdpijn had. Het feit dat
ik me met een andermans bed moest behelpen zou me
gunstig worden. Zo vlug ik in de slaapkamer was
maakte ik mijn knellende kleren los en gooide me
boven op het bed. Na mij de meest sensuele voorstellingen voor de geest te hebben gehaald en mijn eigen
lichaam te hebben betast op de plaatsen die daar het
meest om vroegen, verzonk ik nog steeds verlangend
naar een extase in een onrustige slaap. Kronkelend
door het bed en mezelf gooiend van de ene zij op de
andere, zou een buitenstaander gedacht hebben dat
,
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ik door de meest wellustige dromen werd bezocht,
wat niet onwaarschijnlijk was. En een buitenstaander bleek aanwezig te zijn. Want ik had nog maar
kort geslapen toen ik mijn hand geborgen voelde in
die van een jonge man, die naast mijn bed zat geknield en mij om vergiffenis vroeg voor zijn brutaliteit. Omdat hij de zoon was van de vrouw die hier
woonde, was hij langs de meid beneden gelopen en
rechtstreeks naar boven gegaan, zonder dat zij hem
had gezien. Toen hij me hier zo slapend had aangetroffen had hij zich eerst willen terugtrekken, maar
de wil om te blijven was sterker geweest.
Ik weet niet hoe ik de gevoelens van dat moment
moet uitleggen. Ze hielden het midden tussen een
vage angst en een grote blijschap en nieuwsgierigheid naar de afloop van dit avontuur. Hij scheen mij
als een van de hemel gezonden engel, zo mooi en jong.
Meer dan ik had gevraagd want mijn verlangens waren meer naar de man in het algemeen uitgegaan.
Intultief voelde ik aan dat ik niet teveel aanmoediging in mijn stem en blik moest leggen, al zei hij me
later dat ik een en al verlangen uitstraalde, maar dit
voornemen verdween als sneeuw voor de zon bij zijn
tedere voortvarende handen, zodat ik hem als een
stille wenk, mededeelde dat zijn moeder niet voor
laat in de avond zou terug komen. Een stille wenk
had hij echter niet nodig, bleek later, want ik had
beslist niet met een groentje te doen. De indruk die
ik tijdens mijn slaap op hem had gemaakt, zoals hij
me later vertelde, had hem zo opgewonden dat
ik meer te vrezen zou hebben voor zijn geweld dan
voor zijn respect en de minste tederheid in mijn stem
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had hem al doen besluiten uit deze gelegenheid te
halen wat er voor hem uit te halen viel. Toen hij zag
dat zijn kussen op mijn hand geen weerstand opriepen, herhaalde hij ze op mijn mond en vervulde mij
van zo'n grote passie dat ik me achterover liet vallen en hem met me meetrok. Hij lag naast me en de
tedere aanrakingen die toen volgden maakten dat ik
alle gevoel voor tijd verloor en tot een extase kwam
waardoor ik begon te hijgen en te gloeien. Wat voor
hem hèt teken was om zonder schroom tot de aanval,
over te gaan. Ik was bezeten door zo'n intens verlangen, dat er geen plaats over bleef voor angst dat bij
een meisje van amper dertien toch wel viel te verwachten. Hij duwde alles omhoog en vond daar het
instinctief verlangende lichaam in al haar schoonheid op hem wachtend. Mijn begeerten lieten geen
plaats voor verlegenheid, zelfs niet toen ik me van
mijn naaktheid bewust werd, integendeel mijn wangen kleurden nog heviger, niet van schaamte maar
van verlangen.
Aldus ging mijn vurigste wens in vervulling door
een pure toevalligheid. Want deze zoon die ik toevallig nog nooit hier had ontmoet, was met enkele vrienden in de stad en had besloten zijn moeder weer eens
op te zoeken. Wij kenden elkaar dus alleen maar van
horen zeggen. Toen hij me dus hier op bed vond kon
hij aan de hand van de beschrijvingen van zijn moeder op maken wie ik was. De rest weten jullie al.
Dit avontuur had verder geen gevolgen, de jongeman
verdween evenals andere keren daarna, ongezien.
Mijn hete sensuele aanleg, die maakte dat ik niet zonder de heerlijkheid van de liefde kon leven, zou mij
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echter fataal worden en bracht mij van het rechte
pad op het verkeerde waar me beslist het ergste van
het ergste niet bespaard was gebleven, als het lot mij
niet goed gezind was geweest en mij hier in deze veilige haven had doen belanden."
Hier eindigde Louisa haar verhaal. De vertellingen
hadden de klok snel vooruitgeduwd en het was nu
tijd dat de meisjes zich gingen voorbereiden op de
gebeurtenissen van deze avond. Ik bleef bij mevrouw
Cole tot Emile kwam zeggen dat het gezelschap was
gearriveerd en ons verwachtte.
Mevrouw Cole nam mijn hand en met een bemoedigende glimlach leidde ze me de trap op naar boven,
waar Louisa ons al tegemoet kwam met twee kaarsen
in de hand.
Op het portaaltje van het eerste gedeelte van de trap,
werden wij opgewacht door een jonge heer, knap en
goed gekleed, aan wie ik werd overgedragen voor
mijn eerste bijwoning van het avondje van plezier.
Hij begroette me met veel zwier en leidde me de zitkamer binnen, die zo overvloedig luxueus was gemeubileerd als ik nog nooit had gezien. Op de grond
tag een prachtig Perzisch tapijt en de verlichting was
zo kunstig en smaakvol dat men dit nog boven het
felle zonlicht zou verkiezen.
Bij mijn entree had ik het genoegen een gemompel
van goedkeuring door het gezelschap te horen gaan.
Een gezelschap, dat bestond uit vier heren, inclusief
mijn specialiteit (dit was de vakterm van het huis,
voor de galant die je begeleidde), de drie meisjes
alien gekleed in doorzichtige gewaden, de eigenaresse
van deze lusthof en ik. Ik werd verwelkomd met een
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kus van alle aanwezigen, waaruit die van de andere
sexe zich toch duidelijk lieten onderscheiden.
Ik was zo verward en bevreesd toen ik me door deze
vremdnoigl,atknedircs
was om deel te nemen aan hun vrolijke, onbezorgde
stemming, waaruit hun complimenten en aanrakingen
voortvloeiden.
Zij overtuigden mij ervan, dat ik helemaal in hun
smaak was gevallen, maar dat ik een fout had,
schuchterheid. Een fout die misschien voor velen een
speciale aantrekkingskracht heeft, maar die zij, liefhebbers van het uiterste genot in het liefdesspel, als
hun aartsvijand beschouwden en deze onmiddellijk
trachten te vernietigen waar zij dit verschijnsel ook
tegen kwamen. Dit was de proloog die men tot mij
hield, en die ik u niet wilde onthouden.
Temidden van al dit doldrieste en dartele vermaak,
opgezweept door muziek, werd het diner geserveerd
en nam iedereen zonder orde of ceremonie aan tafel
plaats. Naast mij kwam mijn galant te zitten. De
vrolijke sfeer en de wijn droegen er toe bij, dat al
mijn reserves spoedig verdwenen en er een levendige
maar toch zeer nette conversatie werd gevoerd, want
deze beroeps-liefhebbers wisten maar al te goed ieder
woord te vermijden tot het moment van handelen zou
zijn aangebroken. Dat neemt niet weg dat er in het
wilde weg druk gekust werd onder het eten of dat
men hier en daar een mannenhand druk doende zag
onder de hesjes van de meisjes, tot de atmosfeer zo
geladen was en de gemoederen van beide partijen zo
verhit waren, dat mijn begeleider voorstelde om de
speciale dans te gaan doen en dit werd door iedereen
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enthousiast ontvangen. „Want," zo zei hij lachend,
„ik geloof dat de instrumenten nu wel genoeg gestemd zijn." Eenmaal op dit punt aangekomen, voelde
mevrouw Cole die het leven maar al te goed kende,
dat de tijd aangebroken was, dat zij zich moest terugtrekken, nadat ze zich eerst had overtuigd dat de
sfeer voor het gevecht wel in orde genoemd kon worden. Zo gauw ze weg was, werd de tafel tegen die
wand geschoven en werd er een divan naar binnen
gedragen voor een plechtigheid, die ter ere van mij
gehouden zou worden, zoals mijn galant me verklapte. Bij deze gelegenheid zou ik voorgoed moeten af
rekenen met mijn schuchterheid temidden van alle
aanwezigen als ooggetuigen. Maar daar deze vuurdoop wel eens wat te zwaar zou kunnen zijn voor een
beginneling, had men besloten dat de anderen, die
reeds bekend waren met het ritueel, mij zouden voorgaan in de hoop dat ik hun voorbeeld zou volgen met
de galant die mij alreeds was toebedeeld. Natuurlijk
verzekerde men mij, dat het een feestje van plezier
was dus dat er niets opgedrongen zou warden en ik
volkomen vrij gelaten werd om mee te doen of niet.
Mijn gezicht vertoonde een grote verbazing, maar
mijn stilzwijgen gold als een instemming. Ik was nu
wel gedwongen om hen in alles te volgen.
De eerste die opstond om het bal te openen, was een
cavalerist met de mooie olijfkleurige Louisa. Hij geleidde haar naar de bank en duwde haar bezeten door
zijn verlangen en ongeduld ruw achterover, waar het
meisje in de meest gemakkelijke houding ging liggen,
met haar hoofd op een kussen. Zij scheen in haar
handelingen zo op te gaan, dat onze aanwezigheid
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haar niet in het minst leek te storen. Haar onderrokken, die nu omhoog waren geduwd legden de prachtigste dijen en benen bloot. Haar galant had zich inmiddels van al zijn kleren ontdaan en stortte zich op
zijn tegenspeelster.
Op dat moment ging het tweede paar zich gereedmaken voor hun optreden. Een zeer jonge knappe baron
met als tegenspeelster de lieve mooie Harriet.
En zonder te overdrijven, kan ik zeggen dat ik nog
nooit iemand van haar professie zo met liefde en toewijding haar spel heb zien spelen. Uit iedere handeling sprak een warmte en tederheid, die ontzettend
ver af stond van prostitutie. Maar wat nog verbazingwekkender was, was dat haar gekozen minnaar hierdoor volkomen in de war werd gebracht en bij zichzich een zelfde gevoel van liefde voor haar voelde
opkomen, een gevoel dat in de spelregels echter volstrekt als overbodig was gekenmerkt. Daar hij tenslotte mede schuldig was aan de totstandkoming van
hun regels, restte hem niets anders dan door te gaan
onder de ogen van iedereen.
Harriet werd daarna door haar minnaar van de
avond, naar de vrijgekomen sofa gebracht. Haar geliefde ging naast de sofa zitten. Harrie wierp mij
tersluiks enkele blikken van moed en verstandhouding toe. Haar minnaar sloeg zijn arm om haar heen
en kuste haar enkele malen zo vurig, dat zij zich opgewonden begon te voelen en daaruit de moed putte
om door te gaan met haar opdracht. Terwijl hij haar
kuste, duwde hij voorzichtig en langzaam hat:: hoofd
achterover tot het op het kussen rustte en volgde
zelf haar voorbeeld. Daarna, alsof hij de wens van de
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omstanders had geraden of volgens zijn eigen ver4
langens als trotse bezitter van zo'n mooie prooi te
werk ging, legde hij haar borsten bloot, maar met een
liefdevolle toewijding! Wat waren ze prachtig gevormd, zo zacht, rond en stevig, zo prachtig wit, zo
soepel en gewillig onder zijn aanraking. Na zijn ogen
en handen genoeg de kost te hebben gegeven, gleed
hij langzaam omlaag, terwij1 zijn ogen en zijn lippen
de hare vast hielden. . . .
Hij scheidde van haar met een gelukkige kus, voor
het geschonken plezier, waar tegelijkertijd een grote
liefde uit sprak.
Zo gauw hij zich van haar had verwijderd, snelde ik
naar haar toe en drukte haar gezicht, dat bloosde van
schaamte over het gebeurde, tegen me aan terwijl
mijngalthreswijnakt.
En nu werd Emily door haar partner uitgenodigd tot
deze liefdedans, welk verzoek het mooie wezentje
liefdevol inwilligde. Zij was hoog blond, zoals ik al
heb vermeld en haar zachte blossen maakte haar tot
het prachtigste voorbeeld van een buitenmeisje, dat
men zich kan indenken.
Haar galant legde haar borsten bloot terwijl zij nog
dansten. Hun blankheid scheen een nieuw licht toe te
voegen aan de kamer en hun schoonheid scheen het
bloed in de aderen van de omstanders te doen stollen.
Nadat haar minnaar zich tegoed had gedaan aan deze
prachtige vormen, zochten zijn handen de sluiting
van haar rok, die opensprong en haar in al haar
naaktheid aan ons toonde. Een lichte bios overschaduwde haar lieve gezichtje.
Zo vlug hij zich van haar had terug getrokken, snel131

den wij op haar toe en feliciteerden haar, wat hoorde
tot het officiële protocol onder elkaar. Het moet gezegd worden, dat tijdens deze opvoeringen alle
schuchterheid uitgebannen werd, maar er een streng
oog op gehouden werd dat de beleefdheid en toewijding aanwezig bleef. Van ruw optreden, of harde gevoelens tegenover onze belagers, mocht nooit sprake zijn. Nee, wij moesten er zelfs voor zorgen dat wij
onze galanten aanmoedigden en hen in trance brachten. De meeste mannen weten dat zij door ruw optreden of door gebrek aan respect vo r ons geslacht
hun eigen genoegens grotendeels verknoeien. En hier
waren de meisjes als hun minnaars terdege van doordrongen.
Mijn galant kwam op me toe en het zou nu mijn beurt
zijn om aan de wensen van mijn minnaar en van die
van het publiek gehoor te geven.
Hij groette me nogmaals, maar nu met een vleiende
ernst, die mij duidelijk deed voelen hoeveel hoop men
op mij had gevestigd. Ik zou moeten meewerken aan
het plezier van anderen, maar omdat het feest ter ere
van mij was gegeven, zou me van de kant van mijn
minnaar geen enkele dwang te wachten staan als ik
niet zou willen.
Als antwoord op hun hooggestemde verwachtingen,
zeikondrmtbefhaprn,dtikls
ik niet uitgenodigd was om aan dit spel deel te nemen, ik het toch gewild zou hebben na de goede voorbeelden die mijn voorgangers me hadden getoond.
Dat ik alles zou doen wat ze van me wilden. Maar
dat mijn grootste angst was, dat ik niet op zou kunnen tegen zoveel schoonheid as die zojuist door mijn
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medemeisjes ten toon gespreid was. lk meende wat ik
zei en deze eerlijkheid werd erg op prijs gesteld. Mijn
galant werd zelfs gecomplimenteerd met zijn geluk,
en, wat mij zeer vleide, duidelijk door de andere
heren benijd.
Tussen twee haakjes verdiende mevrouw Cole mijn
lofbetuigingen over haar smaak. Want voor mijn begeleider had zij geen betere keus kunnen doen. Deze
jongeman, aan wie ik was toebedeeld, was los van
zijn adellijke afkomst en grote rijkdom, bijzonder in
mijn smaak gevallen Goed gebouwd en groot, was
hij, met een knap gezicht dat door enkele overgebleven sporen van waterpokken juist dat mannelijke
kreeg waar ik zo van hield. Zijn gezicht dat toch een
zacht karakter verried, werd levendig door zijn glinsterende donkere ogen. Om kort te gaan, hij was het
soort man waar iedere vrouw zich onmiddellijk onweerstaanbaar tot aangetrokken voelde. Ik werd nu
door hem naar het midden van het toneel gebracht.
Ik was nog steeds gekleed in mijn ochtendjapon en
hij zou de rol spelen van mijn mannelijke kamenierster, wat mij gelukkig de taak ontnam om me zelf
uit te kleden. Mijn japon leverde geen moeilijkheden op en was los in een handbeweging, mijn bustehouder daarentegen gaf meer moeilijkheden, maar dit
werd opgeheven door Louisa die mijn minnaar een
schaar aangaf om de zijden banden door te knippen.
Daarna voelde ik mijn frontje helemaal open, zodat
alle ogen in alle vrijheid die zij zich maar konden
wensen van mijn schoonheid konden genieten. Op
dit punt beland, dacht ik dat de voorstelling ten einde
was, doch al gauw overtuigde mijn galant me van het
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tegendeel en smeekte me verder te gaan het weinige
wat me nog bedekte ook nog af te leggen en hen zo
een blik te gunnen op mijn complete schoonheid. Nog
steeds wat verward en niet in staat tegen te spreken
uit angst dat ik dan niet meer tot de hunne zou behoren gaf ik hem te kennen dat hij mocht doen wat
hij wilde. In een oogwenk zag ik mijn onderrok aan
mijn voeten liggen en voelde ik mijn onderhesje over
mijn hoofd getrokken worden. Hierdoor schoof het
kleine kapje van mijn hoofd en voelde ik mijn losse
krullende haren over mijn schouders vallen.
Zo stond ik voor de jury in al mijn natuurlijkheid,
ik was zelf overtuigd er niet zo gek mee voor de dag
te komen, waarvan ik de zekerheid kreeg uit de bewonderende blikken van de omstanders. Want op de
leeftijd dat een ander meestal van al zijn charmes
beroofd schijnt, was ik juist tot volle bloei gekomen.
Mijn borsten wezen recht voor me uit en toonden
duidelijk dat zij eigenlijk geen behoefte hadden aan
kunstmatige steun. Voor de rest was ik slank en
groot, maar vertoonde toch op de juiste plaatsen
stevige ronde vormen, die als het ware schenen uit te
nodigen om aangeraakt en gestreeld te worden. Ik
had rrijn onschuld nog niet zo ver verloren, dat ik me
nu in deze staat toch niet door een soort schaamte
overvallen voelde. Maar iedereen om mij heen, mannen en de vrouwen, ontnamen mij dit gevoel door hun
verheugde en waarderende opmerkingen, hun complimenten en hartelijke gelukwensenen. Al deze vleiende attenties gaven mijn gevoel van trots terug en ik
voelde door deze gelukwensen alsof ik zojuist voor
een examen was geslaagd, bovendien nog met lof!
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Mijn galant, die zich deze keer als mijn heer en meester kon beschouwen, wilde de nieuwsgierigheid van
de anderen en die van hemzelf tevreden stellen, daarom liet hij mij de meest verschillende standen aannemen terwijl hijzelf als een schoolmeester precies
op alle schoonheden aanwees. Tussendoor vergat hij
me niet te voorzien van duizenden kussen over mijn
gehele lichaam en hield hij zijn handen constant in
beweging. Mijn blos van schaamte begon nu plaats te
maken voor een blos van verlangen, zodat ik zelf deze
omstandigheden aangenaam ging vinden.
Mijn partner, die nu door de aanrakingen opnieuw
ontstak in een vurig verlangen, gooide plotseling al
zijn kleren uit. Hij was bezeten door een vuur en sloot
mij in zijn armen.
De toeschouwers die rond ons hadden gestaan tijdens
deze gebeurtenis hielpen me, toen alles achter de rug
was, snel in mijn kleren. Waarna ze me overlaadden
met dankbetuigingen en hartelijke kussen van waardering. Zij verzekerden mij dat ik na deze keer nooit
meer, of ik zou het zelf moeten willen, in het publiek
zou behoeven op te treden, dat ik nu tot de ingewijden behoorde en een van hen was geworden.
Het was een onverbrekelijke wet, dat iedere minnaar
aan het zelfde meisje bleef toegewezen voor de nacht.
Na enige bisquitjes en glazen wijn, thee of chocolade
te hebben gedronken, werd de partij opgebroken en
ging ieder paar naar zijn kamer. Mevrouw Cole had
voor mijn galant en mij een bed geïmproviseerd waar
wij tot vroeg in de morgen genoten van het geheimzinnige spel der liefde waar geen van beiden een eind
aan kon maken. Die morgen, na een stevig ontbijt,
135

vertrok de jongeman na mij nogmaals te hebben be.
en me te hebben verzekerd van zijn specialedankt
liefde voor mij. Daarna zonk ik weg in een lichte
slaap waaruit ik na korte tijd weer ontwaakte omdat
ik op wilde zijn voor mevrouw Cole zou binnen komen. Bij het aankleden, vond ik echter in een van
mijn zakken een portemonnaie die gevuld was met
vele guineas. Nog niet van mijn verbazing bekomen,
zag ik de deur opengaan en stapte mevrouw Cole
binnen, die ik onmiddellijk op de hoogte stelde van
mijn vondst, waarvan ik haar een deel wilde aanbier
den. Zij verzekerde mij, dat de jongeman me inderdaad zeer goed had bedacht, maar dat zij daar nooit
of te nimmer, onder geen enkele omstandigheid maar
iets van wilde hebben. Haar weigering was gemeend.
Zij probeerde me wel uit te leggen dat ik economi..
scher met mijn geld moest leren omspringen, omdat
ik tot hiertoe altijd door een ander was onderhouden.
Hierbij liet zij dit onderwerp van gesprek rusten,
maar begon mij te complimenteren over de vorige gezellige feestavond. Uit haar zeer nauwkeurige verslagen kon ik opmaken, en dat verwonderde me niet
omdat ik haar beter had leren kennen, dat zij vanaf
enplatsdircvowasgemktl
had gadegeslagen. Ik hoefde het haar echter niet
meer te vragen, omdat zij het uit haar zelf daarna
vertelde.
Plotseling ging de deur weer open en stormde de
hele troep lievelingen, mijn collega's en vriendinnen,
de kamer binnen en begonnen me weer van voren
af aan te overladen met wel gemeende loftuigingen
en liefkozingen. Ik ontdekte met plezier, dat de iafge.
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lopen nacht op geen enkel mooi gezichtje een spoortje
van vermoeidheid had achter gelaten en ze er allemaal nog even fris uitzagen als schoolmeisjes. Dit
hadden zij te danken aan de goede adviezen van onze
beschermster, bekenden zij. Daarna vertrokken zij
weer naar hun taken in de winkel en ging ik terug
naar mijn appartement, waar ik bleef tot het middagmaal.
Oner het eten werd ik onafgebroken geamuseerd door
de meisjes en dit gezellige samenzijn werd voortgezet tot vijf uur. Overvallen door een plotselinge vermoeidheid, bood Harriet me haar bed aan en ging ik
even rusten. Met mijn kleren aan genoot ik daar van
enige uren rust, waaruit ik werd gewekt door mijn
minnaar van de vorige avond, die na naar mij te hebben gevraagd meteen door naar boven was gestuurd.
In mijn kamer aangekomen, en mij slapende te zien,
ontdeed hij zich van zijn kleren en ging naast mij
liggen. Ik schrok even, maar bij het zien van zijn gezicht, nestelde ik me tegen hem aan.
Met deze adellijke jongeman leefde ik enige tijd in
een onafgebroken heerlijk geluk. Hij hield mij helemaal voor zichzelf, dat wil zeggen zolang onze bruidsmaand duurde. Want zijn vader die hem nodig had
voor zijn zaken in Ierland, nam hem van me weg. Ik
nam me voor hem te volgen, zo vlug hij zich daar
geïnstalleerd had. Maar hij koos de wijste weg en
beloofde me te laten komen zo vlug hij daar alles
had geregeld. Daarna vertrok hij, niet zonder echter
een groot cadeau te hebben laten bezorgen, dat echter mijn gemis van zijn aanwezigheid niet kon doen
vergeten.
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Deze gebeurtenis bracht een leegte in onze gemeenschap en mevrouw Cole maakte, tegen haar gewoonte
in, helemaal geen haast om die op te vullen. Zij begon
echter meer aandacht aan mijn positie te geven, in de
vorm van zoeken naar een geschikte partij voor mijn
voorgewende maagdelijke staat. Deze mogelijkheid
had zij al die tijd niet uit het oog verloren, maar zij
wachte nog steeds op de goede partij aan wie zij het
zou kunnen verkopen.
Maar weer zou ik zelf, zonder opzet, voor deze gelegenheid zorg dragen.
Ik had nu een maand doorgebracht in deze gezellige
familiekring en genoten van alle plezierige onderA
onsjes en feestjes met de meisjes. Hieronder beyond
zich Harriet sinds enige tijd niet meer, de jonge baron
had haar met zich mee naar huis genomen. De ongecompliceerde genegenheid, waaraan iedere vorm van
jalouzie vreemd was, was van beide kanten even
sterk. Zij waardeerden vooral mijn bescheidenheid.
Zo was mijn leventje, gemakkelijk en door de hele
familie bemind, tot op een zekere dag het avontuur
weer mijn pad zou kruisen. Ik was voor mezelf en
de meisjes wat fruit aan het kopen in een groentenzaak in Covent Garden en terwijl ik mijn keus maakte bemerkte ik dat ik werd gevolgd door een jonge
heer, wiens dure kleren mij het eerst opvielen en
daarna pas zijn bleek en mager uiterlijk. Het was
makkelijk om hem op te nemen zonder dat hij het
bemerkte. ik zag hem omslachtig van de ene mand
met fruit naar de andere lopen en mij zo naderen. Bij
de mand waar ik stond, hield hij stil en deed zijn eerste toenaderingspoging.
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Eerlijk gezegd was het niet vreemd dat men mij aanzag voor een degelijk ouderwets meisje, want ik had
noch de opgedirkte kleren noch de allure van een
stadse juffrouw. Ik was gekleed in 'n eenvoudige
witte linnen japon en droeg een strohoed, maar bovenal mijn natuurlijkheid nam iedere twijfel bij hem
weg omtrent mijn staat. Toen hij me aansprak en een
lichte blos mijn wangen kleurde, raakte hij nog verder
van de waarheid af. Ik antwoordde hem met een onschuldige eerlijkheid. Nadat het ijs nu gebroken was
tussen ons, begon hij andere vragen te stellen en uit
mijn antwoorden sprak zo'n kinderlijkheid, onschuld
en eenvoud, dat hij op dat moment gezworen zou
hebben voor mijn ongereptheid. De mannen, die
eenmaal door deze verlangens zijn gegrepen, zijn door
hun wensdromen meestal zo lichtgelovig, dat zij vaak
in onze handen vallen en misleid worden. Na enige
vragen, vroeg hij me of ik getrouwd was. Ik ant,
woordde hem dat ik me nog te jong achtte om daar
de eerste jaren nog aan te denken, terwijl ik er een
jaartje afdeed en me voor amper zeventien uitgaf. Ik
vertelde hem dat ik bij een modehuis in Preston in
de leer was geweest en daarna bij een kennis in de
stad zou gaan werken, die echter overleden bleek toen
ik hier aan kwam, zodat ik nu bij een ander modehuis werkzaam was. Alles wat ik had gezegd, lag niet
eens zo ver van de waarheid af en ik scheen zeer in
zijn gunst te vallen. Daarna informeerde hij zeer omslachtig naar mijn naam, naar de naam van mijn
werkgeefster en mijn adres. Na mij eerst overladen
te hebben met het beste en het duurste fruit, nam
hij afscheid van me.
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Zo vlug ik thuis was, vertelde ik het hele verhaal
aan mevrouw Cole, die reageerde met de juiste opmerking, dat als hij me niet achter na zou gaan er
niets verloren was en als hij het wel zou doen, wat ze
na mijn beschrijving van hem wel veronderstelde,
zij zou kijken of zij hem waardig achtte voor het spel.
In die tijd had ik verder niets anders te doen dan af
te wachten. Zij zou verder alles regelen tot in de
puntjes, zodat ik niets anders behoefte te doen dan
haar raad op te volgen.
De volgende morgen stapte hij inderdaad binnen onder het voorwendsel dat hij enkele overhemden wilde
laten maken. Terwijl ik hem mat neergeslagen ogen
enkele modellen toonde, bespiedde mevrouw Cole
hem en stelde vast dat hij zo van mij onder de indruk
was dat hij geen oog had voor Louisa en Emily die
naast mij zaten te werken. Hij probeerde mij in de
ogen te kijken, maar ik hield ze neergeslagen alsof
ik me schuldig voelde over mijn domheid dat ik hem
mijn adres gisteren had gegeven. Nadat hij mevrouw
Cole had gevraagd wanneer de hemden bezorgd zouden worden, zocht hij nog enkele spullen uit, waarvoor hij redelijk betaalde om maar een goede indruk
achter te laten.
De meisjes hadden geen moment onraad geroken,
maar mevrouw Cole met al haar ervaring op dit gebied verzekerde mij dat hij al volkomen verstrikt zat
in mijn netten en het nu alleen nog maar een kwestie
was van uitzoeken over zijn omstandigheden.
Met haar relaties in de stad, kostte haar dat niet veel
moeite. Die middag al wist zij mij te vertellen dat hij
niemand anders was dan mijnheer Norbert, gefortu140

neerd en in het bezit van een slechte gezondheid, die
hij zelf zo had geruineerd door zijn grote uitspattingen op sexueel gebied en die hem nu nog maar tot
weinig in staat stelden. Daardoor had hij zich geconcentreerd op de maagdenjacht en had in deze sport
al menig jong meisje geruïneerd. Hij bespaarde zich
geen moeite noch penny om te krijgen wat hij wilde,
daarbij zijn hand niet omdraaiend om het zo fel begeerde meisje weer even gemakkelijk aan de kant te
zetten als ze hem verveelde of als zijn oog weer op
een nieuwe prooi was gevallen. Hij liet de oude dan
aan haar lot over en trachtte, de nieuwe dan weer
door het geven van grote sommen geld te bemachtigen.
Mevrouw Cole concludeerde uit deze gegevens, dat
het zonde zou zijn als we deze gemakkelijke gelegenheid zomaar langs ons neus zouden laten gaan, zonder dat we daar de grootste slag uitgeslagen zouden
hebben. Want voor zo iemand achtte ze geen prijs
te hoog in ruil voor iemand als ik.
Dus vertrok zij op de afgesproken tijd met de hemden naar zijn appartement, dat rijk en erg luxueus
ingericht bleek te zijn. Na eerst de zaken met hem
te hebben geregeld, stuurde ze de conversatie in de
richting van haar personeel. Dat, zo verklaarde ze
hem, zo moeilijk was te krijgen en nog moeilijker was
te houden. Zij veronderstelde dat hij wel begreep hoe
moeilijk het was met buitenmeisjes Zodoende
kon het niet missen of het gesprek kwam op mij terecht. Mevrouw Cole, die de indruk wekte dat zij een
praatzieke vrouw was, vertelde hem de meest mooie
verhalen over mij, zo kunstig en natuurlijk, dat zij
141

hem zienderogen zag warm lopen voor haar plan.
Hij was nu zo opgewarmd, dat hij na veel moeite
voor de dag durfde te komen met zijn wens om met
mij in kennis te mogen komen. Mevrouw Cole, die
enige tijd had geveinsd hem niet goed te begrijpen,
had haar positie al bepaald. Zij reageerde op zijn
verzoek niet als een preutse, verontwaardigde vrouw,
maar nam de houding aan van de begrijpende vrouw,
die in deze wens niets kwaads vermoedde. Zij speelde
het wel klaar om eerst nog vier keer een ontmoeting
met hem te regelen, waarbij ze hem iedere keer weer
vertelde dat niets in die richting nog op succes voor
hem wees, maar dat zij zou doorgaan om mij te polsen. In die tussentijd, probeerde hij mij langs allerlei
wegen te ontmoeten, maar daar dat niet lukte, steeg
mijn persoonlijke waarde en de prijs.
Mevrouw Cole, was echter zo voorzichtig dat zij, voordat hij ervan af zou zien of iets zou ontdekken, zijn
aangeboden beloning voor het koppelen uiteindelijk
accepteerde. Dit deed ze echter niet zonder hem er
eerst van overtuigd te hebben, dat zij nog nooit zoiets
bij de hand had gehad en het voor deze keer dan wel
zou willen proberen.
Op deze manier leidde ze hem door alle moeilijkheden, wat noodzakelijk was om de uiteindelijke prijs
zo hoog mogelijk te kunnen stellen. Hij was zo bezeten door mijn schoonheid en zo verlangend naar mijn
juweel, dat hij zich recht in haar netten wierp en zich
accoord verklaarde met haar prijs, honderd guineas
voor het koppelen en driehonderd voor mij. Hij was
echter zo op de hoogte van de gang van zaken in een
grote stad dat hij uit ervaring wist toch voorzichtig
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te moeten zijn. Zijn passie had hem nu echter zo in
zijn macht dat hij blind scheen te zijn voor dergelijke
trucjes, zoals wij hem die nu leverden. Mevrouw
Cole verzekerde hem, dat hij nog zeer goedkoop uit
was met zo'n juweeltje als ik was.
Zij zou hem enkele keren toevallig met mij in contact brengen, alleen op fatsoenlijke uren van de dag,
natuurlijk. Een feit dat een nette indruk op hem
maake, passend bij mijn situatie.
Toen alle afgesproken punten nogmaals waren bevestigd en overeen was gekomen dat hij het volle bedrag
zou betalen op het moment waarop ik aan hem zou
worden uitgeleverd, restte er niets anders meer dan
het ten uitvoer brengen van het voornaamste punt.
Dat enkel bestond uit de afspraak met mij over het
vastgestelde uur waarop ik me vrij diende te houden.
Mevrouw Cole speelde met haar tegenwerpingen
klaar om deze finale bij haar thuis plaats te laten
vinden en niet op zijn appartement. Zij speelde haar
spel goed en geloofwaardig.
„Natuurlijk kon hij begrijpen dat zij het in het begin
niet zo graag deed, gezien haar goede naam en de
mogelijkheid dat de andere meisjes er iets van zouden
merken, maar haar verantwoording voor mij kon
haar niet anders doen handelen enz .... "
De nacht werd vastgesteld. Intussen telde hij ongeduldig de dagen, en liet mevrouw Cole geen ogenblik
voorbijgaan zonder mij deskundige raad te geven en
alle zorgvuldige voorzorgen te treffen om mijn onderneming maar van succes te verzekeren. Alle maatregelen om mijn maagdelijkheid zo geloofwaardig mogelijk te maken werden getroffen. Gelukkig hielp
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moeder natuur mij daarbij een handje, want op de
plaats waar het op aan zou komen was ik erg smal
gebouwd zodat daar geen moeilijkheden te wachten
zouden staan.
Alles was dus perfect geregeld toen mijnheer Norbert
zich op de afgesproken avond precies om elf uur
meldde en met zeer veel geheime gebaren en in stilte
door mevrouw Cole zelf naar haar slaapkamer werd
gebracht, waar ik helemaal ontkleed op haar ouderwetse bed lag. Ik hijgde een beetje, niet uit angst
zoals hij dacht, maar meer uit opwinding over deze
spannende onderneming.
Mevrouw Cole had nauwelijks de kamer verlaten of
mijnheer Norbert sprong op me af. Ik trok de dekens
over mijn hoofd en weerde een lange tijd zijn kussen
af. Het moet gezegd zijn, dat een valse maagd soms
overtuigender is dan een echte. Daarna gingen zijn
handen onder de dekens naar mijn borst. Ik verweerde me met tanden en nagels. Hij veronderstelde, dat
hij meer kans zou hebben als hij naast mij in bed lag
Daarom ontdeed hij zich van al zijn kleren en schoof
onder de dekens.
Ondertussen gluurde ik naar hem. Zijn postuur verried op geen enkele manier de maagdenjager in hem.
Zijn kleren maakten hem magerder dan hij in werkelijkheid bleek te zijn. Hij was nu ongeveer dertig jaar.
De voorafgaande jaren hadden hem gemaakt tot het
zwakke soort mannen die zich alleen nog maar beperken tot een vlak dat zo dichtbij dat van aanranding
ligt. Al zijn jeugdig vuur had hij verloren zien gaan
in de overmatige eisen die hij jaar in jaar uit aan zijn
lichaam had gesteld.
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Hij was nauwelijks in bed, of hij trok de dekens, die
ik strak om me heen geklemd hield, van me af. Niets
restte me toen meer dan een laken, waardoorheen hij
zich overtuigde dat geen enkele voorzienigheid was
getroffen. Deze slechte controle verbaasde mij, zoiets
had ik niet verwacht van iemand die zo doorgewinterd scheen te zijn als hij.
Hij verwijderde deze laatste barrière en trok daarna
het kleine hemdje, dat mij alleen had bedekt, weg.
Ik speelde mijn rol zoals een echt onbedorven angstig
meisje zou handelen in deze omstandigheden. Ik vertoonde alle angsten en verweer, die van een meisje
verwacht worden wanneer zij zich voor het eerst met
een man in bed bevindt. Wat hij allemaal wel had verwacht gebeurde: hij kreeg nauwelijks een kus en ik
duwde zijn hand iedere keer weer van mij af. Toch
kon hij zich in de korte tijd dat ik ze daar liet verwijlen overtuigen van hun volheid en hun sterkte. Na
al deze afweringen, werd hij ongeduldig en wierp zich
op me en zocht de weg naar de verlossing van zijn
gekwelde verlangens. Ik protesteerde hevig in alle
bewoordingen: „Dat ik nooit had gedacht dat hij zo
met een meisje zou durven omgaan. . . „Ik was geruineerd . . . „Ik had niet geweten dat dit zou gebeuren . . . . „Ik had dit anders nooit gedaan. . . ." Intussen hield mijn benen stevig gesloten. Uiteindelijk
bereikte hij de zo fel begeerde plaats waarvan hij
zich uiteindelijk verwijderde door mijn onophoudelike protesten. Ik antwoordde hem verlegen: Dat ik
had gedacht dat mij me zou vermoorden. . . „Ik ben
nog nooit in mijn leven zo
......" „Ik verbaas me erover dat u zich niet even erg schaamt als
145

" Al deze kinderlijke reacties en invallen die ik
ik
geschikt achtte voor een zo juist bedreigde onschuld
gingen erin als koek.
Ik deed hem geloven dat ik uiteindelijk zwichtte voor
zijn aanhouding in woord en daad, en liet hem gaan.
Ik wachtte echter niet tot het laatst. Voor die tijd gaf
ik een gil, alsof hij me zojuist een steek in mijn hart
had toegebracht, sprong zo plotseling overeind,
dat hij onmogelijk het zadel kon houden en van er
aftuimelde. Hierdoor geërgerd, maar op het zelfde
moment ook aangenaam getroffen door mijn dartelheid, durf ik te zweren dat hij me des te liever vond,
ondanks zijn gestoorde bruiloft. Vurig en door een
niet te beheersen verlangen bezeten, komt hij weer
bij me en terwijl hij me smeekt geduldig te zijn begint
hij me te strelen en me op mijn gemak te stellen. Ik
liet hem in de waan dat mijn, geveinsde, woede van
zojuist hierdoor wat verdween en stond hem met veel
moeite toe om een nieuwe poging te wagen. Weer viel
ik niet uit de rol die van mij verwacht werd en ik
zuchtte en smeekte hem me met rust te laten en dat
hij me pijn deed en dat hij me zo zou vermoorden.
dat ik beslist zou sterven_ " Het was niet moeilijk
om te ontdekken dat juist deze moeilijkheden en tegenwerpingen het voor hem zo aantrekkelijk maakten
en waaraan hij meer plezier beleefde dan aan een
liefdevolle toegeeflijkheid. Deze ontdekking bracht
mij er toe om hem nog extra lang verstoken te laten
van alle genot. Hij bleef zichzelf, en mij daardoor ook,
vermoeien totdat hij zich opnieuw in staat achtte
voor een succesvolle aanval en ik vond dat het spel
lang genoeg had geduurd. Hem dicht tegen me aan
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voelend, de weg enigszins voor hem vrijmakend liet
ik hem voor hij er zelf erg in had de vesting bezet
ten. Door deze plotselinge verlossing, werd hij klam
over zijn hele lichaam, en werd hij overvallen door de
moeheid van zijn atletische bezigheden. Ik daarentegen barstte in snikken uit en vervloekte hem hardop
om zijn wreedheid en ruwheid. Hij scheen zo doodmoe
te zijn, dat hij na een liefdevolle omhelzing als een
blok in slaap viel. Nadat ik me had overtuigd van
zijn slaap, volgde ik voorzichtig alle aanwijzingen van
mevrouw Cole op, die het bewijs van mijn maagde
lijkheid zouden moeten geven.
In beide spijlen van het bed waren, heel kunstig en
onzichtbaar zelfs voor het meest argwanende oog,
twee kleine schuifladen aangebracht die geluidloos
opensprongen als men op een verborgen knopje drukte. De bewijzen waren voldoende om er de eer van
een heel leger meisjes mee te redden. Na een druk
op dezelfde knop verdween het bezwarende bewijs
weer even geruisloos als het tevoorschijn was gekomen. Alleen de mogelijkheid van zijn ontwaken was
de enige risico van een ontdekking die ik liep. Maar
als altijd was het lot mij weer goed gezind, hij bleef
slapen als een roos.
ik was nu overtuigd dat ik niets meer te vrezen had
en ik gaf me in alle rust over aan mijn slaap. Ik kon
echter niet vermoeden dat mijn rust van zo'n korte
duur zou zijn, want na een half uur bleek mijn minnaar (laat ik hem zo maar noemen) al weer bekomen
te zijn van zijn vermoeienissen en mijn slaap niet te
respecteren, ja zelfs bereid te zijn voor een nieuwe
aanval. ik ontwaakte door zijn omhelzing en prote147

steerde tegen deze activiteit, voorwendend dat ik nog
niet was bekomen van de ellende die hij me had bezorgd. Ondertussen klaagde ik dat ik het niet nog een
keer zou kunnen verdragen, en dat ik hem de wreedste van alle mannen vond.
Bij deze woorden trok hij het dek van mij af en bij
het zien van de bewijzen van zijn succesvolle aanval
van zojuist werd hij overvallen door een vreugde en
opwinding. De illusie was compleet. Geen moment
twijfelde hij er aan dat hij de oorzaak was geweest
Het idee dat hij degene was geweest vervulde hem.
met tederheid. Hij kuste me en troostte me en verzekerde me ervan dat ik de volgende keren niets dan
plezier zou beleven nu dit eenmaal voorbij was. Toch
toonde hij enige spijt over alle beroerdigheid die hij
me had laten doorstaan.
U zult zich afvragen of ik aan deze hele affaire zelf
nog enig plezier heb beleefd? Ja en nee. Juist voor
het diepste punt moest ik al mijn gedachten en hande
lingen strikt in de gaten houden en al deze berekeningen hebben mij practisch niets ander doen voelen
dan alleen maar de handeling op zich. Daarbij kwam.
nog dat ik voor deze man geen enkel gevoel koesterde, of misschien hoogstens gevoelens van medelijden
met zijn slechte physische toestand.
Door zijn tedere troostende woorden ging ik wat meer
leven tonen en deed hem enige zeer natuurlijke vragen over mijn conditie. Vertederd door mijn kinderlijkheid kreeg hij weer lust om zijn woorden kracht
bij te zetten, maar mijn protesten, dat ik nog niet over
de pijn die hij me had bezorgd heen was, waren genoeg om hem tevreden te stellen. Gelukkig begon het
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nu te dagen en ontkwam ik aan verdere aanvallen tot
mevrouw Cole binnenkwam. Hij stelde haar in toonaarden van lof op de hoogte van zijn vreugde en tevredenheid en beloofde haar dat zij de bewijzen zelf
wel zou zien.
U kunt zich misschien voorstellen hoe een volleerde
vrouw op dit gebied, zo ongekunsteld, geschokt en
preuts kan reageren. Ze gaf hem te kennen dat ze blij
was dat alles naar wens was verlopen. (Dit meende
zij werkelijk). Dat zij nu toestemming gaf om de volgende ontmoeting bij hem plaats te laten vinden,
wanneer hij daar behoefte aan had, maar dat ze wel
hoopte dat ik bij haar bleef werken omdat ik toch
steeds als ideaal „een goede echtgenoot" voor ogen
moest houden. Daarbij gaf ze hem te kennen dat ze
het veiliger vond voor haar naam (in werkelijkheid,
voor de ontdekking van alles wat in dit huis plaats
vond) dat verdere ontmoetingen niet meer hier plaats
zouden vinden. Mijnheer Norbert), die dit alles zeer
redelijk voorkwam, koesterde geen enkele argwaan
en was maar al te graag bereid om met haar voorstel
in te stemmen.
Hierna werd ik eindelijk aan mijn lang verbeide rust
overgelaten, terwijl mevrouw Cole hem ongezien het
huis liet verlaten. Later toen ik ontwaakte kwam zij
binnen en gaf me alle lof die me toekwam. Volgens
haar geweten weigerde zij ook nu in alle ernst iedere
vorm van deelname aan het bedrag wat ik had ontvangen.
En zo was ik weer in mijn vroegere staat van „vaste
maitresse" beland, altijd op tijd aanwezig zijn wanneer hij me liet roepen en nooit verlaat of verhinderd
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door andere bezigheden zodat hij nooit enige relatie
tussen mevrouw Cole en mij zou kunnen vermoeden.
Daarbij werd hij druk beziggehouden door zaken in
de stad, zodat hij te weinig tijd overhad om zijn neus
in mijn zaken te steken.
Afgaand op mijn eigen ervaring, kan ik beweren dat
niemand het zo goed heeft als zij die verbonden zijn
met mensen die op hun laatste sexuele krachten leven. Geen offer is hen te groot en hun toewijding en
gulheid is onbeschrijfelijk. Vooral wanneer men hen
met bewijzen weet te overtuigen dat er aan hen niets
mankeert en men, met steeds nieuwe handelingen,
hun begeerte steeds weer weet te wekken. Hun ongeluk ligt op de momenten dat ze gaan denken en
zich zorgen gaan maken, zodat de natuurlijke impuls
op de achtergrond gaat raken, of op momenten dat
men de draak met hen steekt, dan zijn zij een gemakkelijke prooi van een ander die dan al het werk dat
door een ander is voorbereid, kan afmaken.
Mijnheer Norbert, die van deze ongemakken was
voorzien, had meestal de grootste moeite om tot zijn
extase te komen ondanks zijn grote verlangen naar
mij.
Op zekere avond, ik kan het niet helpen dat me dit
nog zo goed bijstaat, keerde ik van hem huiswaarts.
Toen ik de hoek van de straat omsloeg werd ik plotse..
lingbetrpdonjgezma.Ikdro
weer mijn bescheiden keurige japon, die ik meestal
aantrok als ik me rusteloos voelde, waarschijnlijk om
zo mijn gemoed wat te kalmeren. Om door te gaan:
hij sloeg zijn armen bruusk om me heen en kuste me
op de mond, vurig en lang. ik keek hem aan met
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ogen die begonnen te gloeien van woede over zijn
brutaalheid, bij het zien van zijn knappe gezicht en
zijn prachtig mannelijk figuur, veranderden mijn
ogen en vroeg ik hem op een te zachte toon, wat dit
te betekenen had. Waarop hij met dezelfde eerlijkheid en brutaalheid antwoordde dat hij me een glas
wijn wilde aanbieden. Wanneer ik niet zo verhit was
geweest door de onbevredigende pogingen met mijnheer Norbert, had ik hem zonder meer geweigerd. Nu.
echter gedreven door mijn opgewekte passie, zijn figuur en zo u wilt door nieuwsgierigheid naar de af.
lopvanditur,semko.Htgafen
nieuw soort van opwinding nu ik als een gewone
straatprostituée werd behandeld. De zeeman stak zijn
arm gemoedelijk door de mijne en liep, op een manier
alsof hij me al jaren kende, naar een taverne even
verderop. Daar werd ons een kleine ruimte aangewezen aan het eind van de gang. Mijn zeeman was zo
voortvarend, dat hij nauwelijks kon wachten tot de
bestelde wijn binnen was gebracht. Hij gaf me een
flinke kus en maakte tegelijkertijd mijn hesje open
zodat mijn borsten plotseling bloot kwamen, daarna
schoten zijn handen op de meest belangrijke plaats
af. Ondertussen zoekend naar een mogelijkheid om
zijn praktijken te volbrengen. Daar de inrichting van
de kamer alleen bestond uit wat gammel stoelen en een nog gammeler tafeltje tilde hij me op en
zette hij me met mijn rug tegen de muur.
Toen deze ceremonie voorbij was en ik wat afgekoeld
was, begon ik koortsachtig na te denken over een mogelijkheid om van deze aardige maar toch brute
vreemdeling af te komen, temeer daar hij er op aan
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begon te dringen om de avond net mij door te brengen ten einde onze kennismaking daadwerkelijk wort
te zetten. Zijn stem die verried dat hij geen enkele te- ,
genwrpizoudl,makteijbng.Ius
waakte ik ervoor dat hij niets van mijn onrust zou
bespeuren, maar zei hem dat ik eerst even langs huis
zou moeten gaan om mijn afwezigheid voor die nacht
te melden, maar dat ik daarna meteen weer bij hem
terug zou komen. In de mening dat ik een van die ongelukkige straatwezentjes was, die verantwoording
voor al hun doen en laten schuldig zijn, stemde hij
toe. Hij beloofde hier op me te zullen wachten en in
die tijd wat te eten.
Maar toen ik bij mijn thuiskomst alles aan mevrouw
Cole vertelde, en deze mij wees op alle mogelijke gevaren waaraan ik mijn gezondheid door deze plotselinge opwelling had blootgesteld, nam ik mij voorgoed
voor om nooit meer in een dergelijke situatie te belanden en bracht ik de daarop volgende dagen in een
vreemde ongerustheid door.
Ik had nu bijna vier maanden met mijnheer Norbert
samen geleefd. Een tijd die ik verdeelde tussen aangename feesten bij mevrouw Cole en toewijding voor
mijn edelmoedige meester, die mij steeds rijk beloonde zodat ik me alle plezier en luxe van het leven kon
permitteren. Hij bekende me dat hij in mij alles verenigd had gevonden wat hij voor die tijd in verschillende vrouwen had moeten zoeken en hij daardoor
ieder verlangen naar een nieuw gezicht had verloren.
Maar wat nog belangrijker was, ik had hem door
controle en regelmatigheid van zijn abnormale voorliefde afgeholpen. Ik had hem zijn gezondheid groten-152

deels terug bezorgd, door hem met mate van het
plezier des levens te laten genieten. Deze verandering
van zijn hele wezen stemde hem nog gelukkiger dan
mij en ik zat als het ware op rozen bij hem. Hij wist
niet hoe hij zijn dankbaarheid jegens mij moest uiten.
Mijn fortuin leek gemaakt, als niet weer een plotselinge gebeurtenis mijn levenspad zou kruisen.
Zijn zuster, Lady L , had hem gevraagd haar gezelschap te komen houden tijdens een reis naar een
kuuroord. Omdat hij voor haar altijd een grote genegenheid had gekoesterd, kon hij het haar niet
weigeren. Met een zwaar hart nam hij afscheid van
me, na mij eerst een grote som geld te hebben gegeven en me te hebben verzekerd dat het een afwezigheid zou worden van hoogstens een week. Dit liep
echter anders uit, het zou de langste reis worden die
iemand maar eenmaal in zijn leven hoeft te maken,
want eenmaal aangekomen in het kuuroord werd hij

tengevolge van overmatig drankgebruik overvallen
door delirium, die vier dagen duurde en waaruit hij
niet meer tevoorschijn kwam. Wanneer hij maar een
moment bij kennis zou zijn geweest, dan had hij misschien bij zijn laatste wil aan mij gedacht.
Aldus verloor ik mijn beschermengel. Daar ik echter
in het bezit was van de makkelijke aard van iedere
vrouw van plezier, kwam mijn vrolijke onbezorgde
aard weer snel terug en keerde ik, weer een ervaring
rijker, terug naar de veilige haven van mevrouw
Cole.
Hier ging alles nog zijn gewone gang, de afspraken
werden daar nog steeds even veelvuldig gemaakt en
mevrouw Cole leidde haar lusthof nog steeds met de
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zelfde liefdevolle strenge hand. De meisjes Louisa en
Emily speelden nog even keurig hun dubbelrollen en
Harriet zocht me vaak op. Bij die gelegenheid sprak
ze altijd over haar nog voortdurend gelukkige leven
met haar zo tedere en toegewijde jonge baron, die zij
ondanks het feit dat hij haar beschermer was toch
was gaan liefhebben als een echte vrouw haar man
zou doen.
Al die tijd had ik geen vaste afspraken en bracht ik
mijn tijd door met het doen van dingen die me op
dat moment aangenaam voorkwamen.
Tot op zekere dag mevrouw Cole bij mij langs kwam
en met de openhartigheid die haar zo eigen was, een
probleem kwam voorleggen. Een zekere mijnheer
Barville was in de stad gekomen en hij had voorheen
altijd gebruik gemaakt van haar huis. Steeds had zij
een geschikte tegenspeler voor hem kunnen vinden,
maar dat bracht altijd enige moeilijkheden met zich
mee omdat deze heer behept was met een wrede voorkeur waardoor hij zichzelf alleen maar bevredigd zag
als iemand hem over zijn hele lichaam slaag gaf en
wat erger was dat hij hetzelfde diende te doen met
zijn tegenspeelster. Wie echter de moed had om hem
deze gunsten te bewijzen, beloonde hij altijd ruimschoots. De moeilijkheid was echter dat hij bovendien
nog sterke voorkeur had voor de persoon die bereid
was om hem deze pijnlijke liefdesbetuigingen te geven en in ruil van hem te ontvangen.
Voor deze onderneming kon mevrouw Cole mij toch
niet zo gewillig vangen. a had geen enkele geldnood
dus ik zag me niet direct zo genoodzaakt om me haar
diensten aan te bieden, temeer daar ik nooit nieuws154

gierig was geweest naar dergelijke ervaringen. Maar
waarom ik uiteindelijk toch deze pijnlijke uitnodiging
aanvaardde, zou ik u niet precies kunnen uitleggen.
Het komt eigenlijk meer op een plotselinge dwaasheid
die me uitdaagde voor dit experiment, maar tegelijkertijd ook als een bewijs van mijn moed tegenover
mevrouw Cole.
Mevrouw Cole die nu niet verder zou behoeven te
zoeken naar een geschikte persoon was me hoogst
dankbaar en de andere meisjes die het later vernomen prezen mij om mijn moed en behulpzaamheid.
Toch aanvaardde zij mijn aanbod niet zonder mij
terdege alle nadelen voor ogen te hebben gehouden,
omdat haar geweten haar dat opdroeg. Ik bleef echter
bij mijn besluit, omdat ik voelde dat zij mij uit liefde
waarschuwde en overtuigde haar dat ik het serieus
meende en het niet voor haar zou doen.
Dankbaar voor mijn aanbod verzekerde ze me dat
alles ruimschoots vergoed zou worden. Om verder
alle vooroordelen, die men heeft uit normen van fatsoen over dergelijke afwijkingen, in een reëler daglicht te stellen, stelde zij alleen vast dat God vreemde
kostgangers heeft rondlopen en dat dezen het in het
leven zelf meestal het zwaarst te verduren hebben.
Ik behoefde echter geen woorden van troost of aanmoediging meer, ik had mijn woord tenslotte al gegeven en was genoodzaakt om de opdracht te volbrengen. De nacht van de ontmoeting werd vastgesteld
en ik was terdege ingelicht wat ik zou moeten doen
en hoe ik me zou moeten gedragen. De zitkamer die
voor deze gelegenheid was uitgekozen was schaars en
fantasieloos verlicht. Bij mijn binnenkomst zat de
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jongeman al op me te wachten. Ik was gekleed in een
loshangende jurk; dit op aanraden van mevrouw Cole
met het oog op de te doorstane moeilijkheden, van
top tot teen in het wit: ondergoed, kousen en muiltjes. Ik voelde mij als een offerlam op weg naar de
brandstapel.
Zo vlug mijnheer Barville me zag, stond hij aangenaam verrast op, stak mij de hand toe en vroeg verbaasd aan mevrouw Cole, hoe het mogelijk was dat
zo'n lief teer wezentje zich wilde opofferen voor zijn
krankzinnige voorkeur. Mevrouw Cole, die in zijn
ogen las dat zij er het beste aan zou doen hen zo snel
mogelijk alleen te laten, gaf hem een eenvoudig antwoord en verliet de kamer, nadat zij hem eerst
dringend had verzocht consideratie te hebben met een
onervaren meisje als ik. Terwijl zij met elkaar praatten, had ik de gelegenheid om deze ongelukkige jongeman, die zijn plezier uit slaag putte zoals een
jongen zijn gehoorzaamheid, gade te slaan.
Hij was hoog blond en had een regelmatig uiterlijk.
Ik schatte hem op ongeveer twintig jaar, drie jaar
jonger dan hij in werkelijkheid was. Zijn gezicht was
rond en had een frisse kleur, waardoor hij mij aan de
figuur Bacchus deed denken, vooral omdat zijn gezicht een combinatie was van strengheid en vrolijkheid. Zijn kleding was eenvoudig en liet niet vermoeden dat hij in werkelijkheid een fortuin waard was.
Zo vlug mevrouw Cole weg was, kwam hij naast mij
zitten en keek mij aan. De uitdrukking van zijn gezicht was zacht en vrolijk, die plotseling overtrokken
werd door een schaduw. Later toen ik meer van deze
man ging begrijpen, wist ik dat de oorzaak van deze
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verandering lag bij een innerlijk conflict. Van de ene
kant haatte hij zichzelf om zijn bijzondere verlangens
en van de andere kant werd hij op hetzelfde moment
door dat verlangen heftig bezeten, waarin hij zijn
extase alleen maar kon bereiken door hevige folteringen.
Na verontschuldigingen aan te hebben geboden en
mij bemoedigend te hebben toegesproken, om de komende scènes met zelfbeheersing te doorstaan, stond
hij op en ging ik de werktuigen halen die in een kast
lagen. Zijn uitrusting, die bestond uit verschillende
zweepjes, die alle gemaakt waren van twee of drie
samengebonden berkentwijgen, nam hij in ontvangst
en bekeek ieder werktuig afzonderlijk met de groatste voldoening.
Mevrouw Cole had mij weliswaar enkele aanwijzigingen gegeven over de vreemde afwijking die deze
klant had, waarvoor zij het vreemde woord flagellant
gebruikte, maar wat ik in dit half uur te doorstaan
kreeg, deed mij het hart in mijn lichaam omdraaien.
In mijn hele droevige loopbaan had ik iets dergelijks
niet meegemaakt. En, ik moet eerlijk bekennen, dat
ik dit in mijn verdere leven ook nooit meer hoop mee
te maken. Het vreemde van alles was, dat mijn cliënt
mij zeer dankbaar was voor het genotene. Ik voor mij
had een geheel andere opvatting van genot, en de
wijze waarop deze rampzalige man zich na de kastijding in de zachte kussens van de divan liet zakken
liet mij een huivering door de leden lopen.
Er verliepen tien minuten waarin het tot mij doordrong dat deze man niet tevreden zou zijn of het tafereel zou herhaald moeten worden, ditmaal met mij als
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lijdend voorwerp. Daar ik zeker wist dat mevrouw
Cole vanuit haar schuilplaats alles volgde, durfde ik
mij niet verzetten tegen de uitvoering van zijn plan-

nen.
Ik hoef niet te zeggen, mevrouw, dat het niet van
harte ging. Terwijl ik hem te kennen gaf, dat ik mij
helemaal tot zijn beschikking stelde was de moed wel
in mijn hoofd maar nog niet in mijn gevoel. Zoals de
meeste lafaards het gevaar uit angst tegemoet lopen,
zo verlangde ik naar de uitvoering van de oorzaak
van mijn angsten. Toen hij de angst in mijn ogen las,
verzekerde hij me, dat ik het beslist niet hoefde te
doen en dat hij zich dat zelfs zeer goed kon voorstellen daar ik maar een teer wezentje was van het zwakke geslacht. Ik voelde mij in mijn trots gekrenkt en
gaf hem te kennen dat wij moesten doorgaan. Nu,
mevrouw, wat ik in het nu volgende kwartier te doorstaan kreeg, valt met geen pen te beschrijven. Toen
ik nog heel jong was, heb ik eens iets uitgehaald, dat
de woede van mijn vader opwekte, ik kreeg toen een
flink pak slaag, maar dat valt geheel in het niet bij de
afstraffing die ik nu kreeg. Ik kan er nu nog zelfs niet
over uitweiden, de herinnering eraan bezorgt mij nog
wel eens een nachtmerrie.
Ik had geen enkel protest geuit of kwaadheid getoond,
maar ik had me voorgenomen om me nooit meer voor
zo'n experiment te laten gebruiken.
U kunt zich voorstellen hoe mijn rauw geslagen vlees
aanvoelde en hoe ik hijgde van pijn. Ik vergat bijna
de pijn door de voldoening die de complimenten van
mijn beul mij gaven.
Zo vlug ik mijn kleren weer had gefatsoeneerd, werd
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een smakelijk etentje door mevrouw Cole zelf binnen
gebracht. Ze zette het blad voor ons neer zonder iets
te zeggen en verdween snel, zodat ze ons niet in verlegenheid bracht. Want in deze vreemde momenten
zou de aanwezigheid van een derde ons te veel zijn
geweest.
Ik ging zitten en voelde tot mijn verbazing nog steeds
medelijden voor mijn slager, want zo beschouwde ik
hem, en was in het geheel niet verontwaardigd door
zijn van genoegen glimmende gezicht.
Het eten, dat wij in alle stilte gebruikten, en de heerlijke wijn schenen het leven weer in me terug te doen
vloeien en de felste pijnen begonnen wat af te nemen,
zodat ik mijn goede humeur weer terug voelde komen.
Mevrouw Cole, die door deze affaire meer en meer
met mij was ingenomen, bezag me nadien als een.
meisje naar haar hart, dat nergens voor terug deinsde. Door mijn constitutie, na deze zware beproeving,

gaf zij zich nog meer moeite om voor mijn welzijn te
zorgen. Hiervoor had zij haar oog laten vallen op een
nieuwe galant die een volkomen tegenovergestelde
smaak bleek te hebben dan mijn laatste en stelde mij
aan hem voor.
Het was een ernstige, eenzame oudere figuur, die als
grootste genot het kammen van fijne strengen haar
had. Daar ik helemaal in zijn smaak scheen te vallen,
zocht hij me iedere dag op, op het uur waarop ik
toilet maakte. Ik maakte mijn haar dan los en liet de
rest aan hem over om er mee te doen wat hij wilde.
Meestal hield hij me een uur of langer bezig. Hij
speelde er mee, haalde er langzaam en voorzichtig
steeds weer opnieuw de kam door heen, draaide er
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krullen om zijn vingers van en kuste deze langdurig
en herhaaldelijk. Verder werd er van mijn kant niets
verwacht. Voor mij was dit een experiment, waarin
het woord sex niet voorkwam. Een ander vreemd
zwak van hem was, dat hij me overlaadde met dozijnen witte glacé handschoenen, die hij zelf over mijn.
handen schoof en waarvan hij dan later de vingeruiteinden afbeet, een voor een. Aan al deze ziekelijke
afwijkingen besteedde mijn oude heer meer aandacht,
dan de meesten doen aan hun gewone lusten. Dit duurde enige tijd zo voort, totdat een paar hevige hoestbuien mij verlosten van de meest onschuldige liefdesaffaire die ik ooit in mijn leven heb gehad.
Al deze gemakkelijke bijbaantjes stelden mij in staat
om rustig te leven en weer een soort van zelfrespect
op te bouwen. Ik gedroeg me netjes en zorgde dat
mijn uiterlijk zijn frisheid niet verloor. Ik respeeteerde me zelf en had geleerd over mezelf te waken.
In dit opzicht verschilde ik van Louisa en Emily, die
ondanks hun levensopvattingen, toch niet goedkoop
genoemd konden worden.
Louisa en Emily, zouden op een zekere avond naar
een gemaskerd bal gaan. Louisa had zich gekleed als
een schaapherderinnetje en Emily als een schaapherder. Voordat ze vertrokken kwamen zij zich aan
mij tonen en ik moest toegeven dat ik nog nooit zo'n
mooie jongeling had gezien als Emily met haar prachtige slank gevormde ledematen. Zij bleven die avond
enige tijd in elkaars gezelschap maar toen Louisa een
oude bekende tegenkwam liet zij Emily aan haar lot
over. Gekleed als jongeling kon haar dan ook weinig
overkomen, tenminste dat dacht zij. Zij slenterde
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enige tijd tussen de gasten, waarvan zij niemand kende en ging daarna naar een tafel in een der lokalen.
Door de warmte begon haar masker haar te hinderen
en trok zij het af. Ze stond daar nauwelijks enige
seconden of een mooie jongeman kwam op haar af,
die een praatje met haar begon te maken. De jongeman begon, aangemoedigd door haar vrolijke onbezorgde natuurlijke aard, haar te omhelzen en nam
haar daarna met zich mee naar een afgelegen bank
aan het eind van de zaal. Hij dwong haar teder naast
hem te zitten en begon haar handen te strelen, door
haar mooie blonde haren te woelen en haar in haar
wangen te knijpen. Alles speelde zich af op zo'n luchtige manier, dat Emily, dive , gewend was aan een hardere behandeling, plezier begon te krijgen in dit
minnekozen en inging op zijn uitnodiging.
Maar dat was de grap. Hij zag haar inderdaad aan
voor de jongeling die zij voorstelde en Emily die haar
klederdracht volkomen was vergeten, nam al deze
complimenten in ontvangst alsof ze aan haar als
vrouw waren gericht.
Deze dubbele vergissing duurde zo lang voort, dat
Emily verhit door de drank en zijn strelingen de
waarschuwing van mevrouw Cole vergat en zich blindelings toevertrouwde aan de gunsten van deze
vreemdeling. Zij zag in hem niets anders dan een bijzonder welopgevoede en nette knappe jongeman. Zijn
geaardheid viel door de maskerade inderdaad ook
moeilijk te raden. Van zijn kant zag hij zijn wensen
in gedachten al in vervulling gaan. Deze jongeling
scheen haar bedoelingen goed te raden en er zelf ook
voor in te zijn, dus nam hij haar bij de hand en bracht
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haar met een rijtuig naar zijn appartement. Maar
toen zij samen weer alleen waren, begonnen de verlangens zo hevig te worden dat een ontdekking niet
lang meer zou uitblijven. Zij kon niet onder woorden
brengen hoe beledigd, verward en teleurgesteld zij
was na zijn treurige uitroep: „Mijn hemel, een vrouw".
Dit opende opeens haar ogen, die zich uit domheid gesloten hadden gehouden voor de werkelijkheid.
Hij deed haar uitgeleide en wandelde een paar straten
zwijgend met haar mee tot hij een rijtuig had gevonden en haar aan de hoede van de koetsier had toevertrouwd.
Dit hele relaas vertelde zij mevrouw Cole en mij de
volgende morgen. Ze was nog helemaal onderste boven door deze ervaring. Mevrouw Cole's reactie was,
dat zij nu uit eigen ondervinding kon beoordelen hoe
een te roekeloze houding haar in moeilijkheden kon
brengen. Maar bij mij bleef de vraag rijzen, hoe het
mogelijk was dat iemand zo'n vreemde voorkeur kon
hebben. Dit kwam mij, in mijn positie, als volslagen
vreemd voor.
Voor Louisa had deze avond ook zijn gevolgen, zij
werd verliefd op een onbekende jongeling, hield haar
verleden voor hem verborgen, pakte haar spullen en
vertrok twee dagen later met hem naar het buitenland, van waar ik nooit meer iets van haar heb vernomen.
Enige dagen later meldden zich twee vaste klanten
van het huis zich met het verzoek of ze ons twee,
Emily en mij, mee mochten nemen naar een avondje
van plezier dat bij kennissen van hen werd gehouden.
ergens aan de oever van de Thames.
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De afspraak werd gemaakt en op die heerlijke warme
zomerdag vertrokken wij samen die middag om een
uur of vier naar onze afspraak. We belandden bij een
prachtig buitenverblijf waar we werden voorgesteld
aan onze gastheren en dronken thee met hen in zo'n
vrolijke stemming, dat de avond er veel belovend begon uit te zien.
Na de thee maakten we een wandeling in de tuin en
mijn galant, die zich geenszins had voorgenomen om
er een saai feest van te maken, stelde mij, in alle eerlijkheid die hij gewend was in ons huis, voor samen
wat te gaan zwemmen. „Heerlijk naakt zwemmen,
omdat het zulk mooi warm weer was." Hij had reeds
voorzorgen genomen dat wij niet gestoord zouden
warden. Voor deze gelegenheid had hij het gedeelte
van de rivier waarop de zij-ingang van het huis uitkwam zo afgezet, dat wij verzekerd waren van onze
afzondering.
Emily, die nooit iets weigerde, en ik die verzot was
op baden, hadden geen enkele reden om dit verzoek
van onze gastheer, die we reeds kenden door mevrouw Cole, te weigeren. Verder hadden wij ook geen
bezwaren tegen de gevolgen die hier onherroepelijk
op zouden volgen. Zonder tijd te verliezen trokken
wij ons terug in het paviljoen dat zij speciaal voor
gelegenheden als deze aan de waterkant hadden laten
bouwen. De inrichting van het paviljoentje was geraffineerd. Welke kant je ook opdraaide overal werd
je oog aangenaam getroffen door muurschilderingen
van waterplanten en tussen de pilasters in stonden
grote potten met weelderige planten. De vloer liep
langzaam omlaag tot deze eindigde in het water. Aan
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de kant stonden grote tafels welke waren overladen
met allerlei vruchten en gebak. Om van het koude
bad of van iets anders weer op verhaal te komen had
mijn gastheer gezorgd voor grote flessen verschillende wijnen. Ik kon niet anders dan toegeven dat mijn
galant over een goede smaak beschikte en met al
deze luxe niet onderdeed voor een keizer uit het oude
Romeinse Rijk. Hij had er inderdaad voor gezorgd dat
het ons aan niets zou ontbreken.
Na mij eerst de tijd te hebben gegund om mijn verbaasde blikken over deze luxe rond te laten dwalen,
stelde hij voor dat de ene partner de andere zou uitkleden en wat er onder deze kleding verborgen was
stelde ons geen van beiden teleur.
Mijn partner was nu op zijn hemd na naakt en begon
toenadering te zoeken. Door de zachte bries voelde ik
eigenlijk meer voor een heerlijk partijtje zwemmen
en duwde hem van me af met de woorden, dat door
een klein uitstel het genot later des te groter zou
zijn. Ik nam hem bij de hand en zou onze vrienden
eens een staaltje van conservatisme tonen waarvoor
men het respect tegenwoordig had verloren. Hand in
hand waadden wij door het water tot het tot aan onze
hals was gestegen. De heerlijke verfrissing maakte
mij vrolijk en onbezorgd als een kind en ik nam alle
indrukken gulzig in me op.
Ik liet me drijven, zwom en speelde en plaagde mijn
galant, die van zijn kant alle mogelijke moeite deed
om niet voor mij onder te doen en intussen zijn toenaderingen tot handelen ging omzetten. Hij verzon
de meest dwaze grappen, die hij dan prompt van mij
terug kon verwachten. Wij gaven ons over aan onze
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uitbundige vrolijkheid en niets hield hem meer tegen
om zijn handen nu vrolijk over mijn lichaam te laten
dartelen, waarvan hij geen plekje onaangetast liet.
Ik onderbrak ons spel en maakte hem attent op de
aanblik die Emily en een van zijn gasten ons bood.
Haar partner, die ongeduldig was geworden bij het
gadeslaan van ons dartel spel in het water, leidde
haar naar een bank waar hij haar daadwerkelijk het
verschil ging bij brengen tussen een grap en ernst. Bij
het gadeslaan van hun hele ceremonie kon ik mijn
hoofd niet koel houden en terwijl ik op mijn galant
steunde, schenen mijn ogen hem te vragen wat hij er
van dacht. Hij scheen er het zelfde over te denken als
ik en leidde mij naar een andere bank. Emily en haar
minnaar, die geloof ik een rang bij de marine bekleedde, stonden nu bij een van de tafels en dronken
wijn. Mijn galant bracht mij in de zevende hemel en
daarna nog vele keren, iedere keer weer een variatie
op het oude thema, dat nooit ophoudt ons te boeien.
Op deze gelukzalige manier brachten wij die avond
door. Het waren uren vol afwisseling en genot, waarin geen enkele minuut van verveling gemeld kan
warden. Die nacht laat leverden zij ons weer veilig
af bij mevrouw Cole, met de meeste dank voor ons
prettig gezelschap.
Dit betekende ook voor Emily haar laatste avontuur,
want nauwelijks een week hierna hadden haar
ouders, via wegen die ik niet belangrijk genoeg acht
om ze hier langdradig voor u uit de doeken te doen,
uitgevonden waar hun dochter zat. Nadat zij hun lieveling, hun zoon, waren kwijtgeraakt was de wroeging over hun met liefde verwaarloosde dochter aan
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hun hart gaan knagen en zij spaarden zich geen
moeite om hun verloren kind op te sporen. Zij waren
zo gelukkig toen zij haar vonden, dat zij verder wei-.
nig vragen stelden en de verhalen die de serieuze
mevrouw Cole hun op de mouw spelden geloofden,
en jawel, haar later nog een dankbetuiging stuurden
voor al de goede zorgen.
Maar het huis zonder Emily was niet het zelfde. Zij
was een van die zachte karakters, die men onmogelijk
een kwaad hart kon toedragen. Al deze zwakheden
kwamen voort uit een goed hart en haar kinderlijkheid en goed vertrouwen brachten haar dikwijls in
moeilijkheden. Toch had zij nog net genoeg nuchter
verstand om te weten dat zij geleid moest warden en
degene die haar die bescherming aanbood kon verzekerd zijn van haar toegenegenheid en liefde. Zij had
alle kwaliteiten om een goede toegewijde echtgenote
te worden, want het slechte pad dat zij tijdelijk bewandeld had was nooit haar eigen vrije keus geweest,
maar meer een noodsprong door haar slechte omstandigheden. Dit vermoeden werd later bewaarheid.
Want toen zij thuis kwam vond zij daar de man die
als geschapen voor haar was; de zoon van hun buren,
een ernstige verstandige jongeman van haar eigen
klasse, die haar hield voor de weduwe van een zeeman (voor deze gelegenheid had zij gebruik gemaakt
van de naam van een zeevarende ex-galant van haar)
en zij trouwden. Emily dook met alle ernst en toewijding in de huishoudelijke bezigheden en deed dit met
zo veel vreugde en ervarenheid, alsof zij haar hele
leven nooit anders gewend was geweest.
Al deze plotselinge veranderingen hadden de spoeling
166

van mevrouw Cole dun gemaakt, ze had nu alleen mij
nog maar. Maar ondanks dat ik en haar klanten haar
aanmoedigden om weer een nieuw leger meisjes aan
te trekken, nam zij het besluit om met haar zaken op
te houden en zich op het platteland terug te trekken.
en daar verder rustig te leven van haar overgespaarde kapitaal. Want zij was wijs genoeg om te weten
wanneer zij met deze zaken moest stoppen, omdat zij
wist wat een oudere vrouw van haar soort voor een
eenzaam en uitgestoten leven in een stad als Londen
over enkele jaren te wachten zou staan. Ik had mijzelf
ernstig voorgenomen om dan later als ik nog wat
meer van het leven had gezien, bij haar te gaan wonen. Ik wilde echter eerst bewijzen dat ik in staat
was om op eigen benen te staan in dit leven, een bewijs dat nu dankzij mevrouw Cole een noodzaak voor
mij was geworden.
Dus zo verloor ik mijn beschermengel, die mij zo dierbaar was geworden. Het moet gezegd zijn, dat zij noch
van haar klanten noch van haar meisjes profiteerde,
zij was de grootste vijandin te noemen van de verkrachters van kinderlijke onschuld. De meisjes die
dit ongeluk toch ten deel waren gevallen en verder
zelf geen raad meer wisten hadden bij haar een ve i-.
lige haven gevonden, die hen van alle verdere gevaren afhield en hen behoedde voor de goot en alle
verdere ellende, zij behandelde hen op de manier die
ik u heb proberen voor te schilderen.
Na haar zaken hier allemaal afgehandeld te hebben
nam zij hartelijk en met een droef hart afscheid van
me. Maar niet alvorens ze mij nogmaals alle dreigende gevaren voor ogen had gehouden en mij diverse
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moederlijke adviezen had gegeven. Om kort te gaan,
zij was me zo dierbaar geworden dat ik het moeilijk
had om haar zonder mij te moeten zien vertrekken.
Maar het lot had weer andere plannen met mij voor.
Na haar vertrek had ik een mooi en praktisch huis
in Marylebone betrokken, dat gemakkelijk was om te
onderhouden en niet te duur omdat het maar klein
was.Ikrichteumavolrtchenudig in. Daarna bleef mij nog achthonderd pond over,
die ik bij mevrouw Cole had verdiend en door haar
adviezen had kunnen oversparen, mijn kostbare garderobe en mijn juwelen, zodat ik geen enkele haast
maakte om het toeval een avontuur af te dwingen.
Ik had me zelf het leven opgelegd van een jonge
vrouw wier man op zee was en onder deze nieuwe
status beleefde ik gelukkige tevreden dagen, zonder
de grenzen van fatsoen en eerbiedwaardigheid te
overschrijden, kortom ik toonde me een echte leer4
ling van mevrouw Cole.
Ik was echter nauwelijks aan mijn nieuwe leven gewend, toen ik op een morgen tijdens een wandeling
met mijn meid in de bossen, plotseling benauwd achter me hoorde hoesten. We draaiden ons om en ontdekten een goedgeklede oudere man die, door een
hevige hoestbui overvallen, tegen een boom aangeleund stond. Zijn gezicht zag asgrauw en hij maakte
de indruk dat hij een flauwte nabij was. Geschrokken.
rende ik naar hem toe en van miin ervaring met zulke
gebeurtenissen gebruikmakend, knoopte ik zijn das
los en klopte hem op zijn rug. Of het opzet was of de
werkelijkheid, maar het hoesten hield ogenblikkelijk
op en eenmaal weer bij machte om zijn. tong te bewe168

gen, dankte hij me zo hevig en ontroerd alsof ik zojuist zijn leven had gered. Dit gaf natuurlijk aanleiding tot een gesprek, waarin hij me vertelde waar hij
woonde. Dit was echter een heel eind uit de buurt als
waar ik hem nu had aangetroffen, maar hij was door
de zelfde voornemens hier beland, namelijk om een
boswandeling te maken.
Bij de volgende ontmoetingen, die op dit ongelukje
volgden, vernam ik dat hij een verstokte vrijgezel was
van zestig jaar. Deze leeftijd zou men hem, gezien
zijn frisse uiterlijk en zijn levenslust, nooit hebben
gegeven. Men zou hem zo rond de vijfenveertig jaar
geschat hebben, wat hij misschien had te danken aan
een regelmatig leven waarin hij zijn pleziertjes nooit
ten koste van gezondheid had beleefd.
Zijn levensgeschiedenis zal ik in het kort weergeven.
Hij was geboren uit arme arbeiders, die hem op een
weesschool in de parochie achterlieten en vanuit deze
liefdadigheidsschool belandde hij in een koopmanshuis waar hij door zijn scherpe verstand en werklust
opviel en uitgezonden werd naar Cadiz. Hier werkte
hij een fortuin bijeen, een bijzonder groot fortuin,
waarmee hij terug reisde naar zijn geboorteland. Hier
leidde hij een teruggetrokken leven en sleet zijn dagen in een rustige weelde, zonder maar in het minst
zijn rijkdom ten toon te spreiden. Hij schepte er eerder genoegen in om van zijn rijkdom te genieten dan
deze aan anderen te tonen, vond het prettig het leven,
dat hij door en door kende maar waarin hij zich altijd
onopgemerkt bewoog, te bestuderen.
Maar, daar ik van plan ben u een extra brief te schrijven die ik geheel aan deze goede vriend, die ik nooit
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zal vergeten, zal wijden, beperk ik me nu tot de
hoofdzaken van deze vreemde vriendschap. Een
vriendschap die u, die mijn gesteldheid kent, ten
hoogste zal verbazen, omdat u nooit vermoed zult
hebben dat een galant van zestig zo'n onuitwisbare
plaats in mijn leven zou kunnen innemen. Ik zal u
dan ook wat uitvoeriger uitleggen hoe onze vriendschap, die in het begin natuurlijk heel onschuldig
began, langzaam uitgroeide tot een verhouding die
verre van platonisch te noemen is. Dit zal u, gezien
mijn levenswijze, natuurlijk minder verbazen. En wat
hem aangaat, hij had door zijn hoge leeftijd de aantrekking tot de andere sexe niet verloren, noch had
deze hem beroofd van de mogelijkheid om zijn tegenspeelster alle vereiste genot te verschaffen. Hij stond
door zijn ervaring, zijn zekere en keurige manieren
geenszins in de schaduw van de jeugd. Hij wist deze
zelfs te bekoren door zijn grote begrip en mildheid.
Door hem werd ik voor het eerst bewust van een nog
onontdekt gebied in mij zelf en ik werd gevleid door
het idee dat het de moeite waard was dit tot ont-.
te brengen, aangemoedigd en geholpen door ploing
hem begon dit bij me te groeien. Hij was de eerste die
me leerde gevoelig te zijn en het geestelijk genot
boven het lichamelijke genot te stellen. Maar dat deze
ook weer los van elkaar geen waarde hadden, maar
dat juist de combinatie van deze twee elkaar aanvulden en zo'n geluk verschtfte dat een lichamelijk
genot alleen nooit zou kunnen bereiken.
Hijzelf, kon met recht een levensgenieter worden genoemd, maar schaamde zich er geenszins voor en was
ook te wijs om de noodzaak van menselijke geneugten
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te ontkennen. Hij hield van mij, inderdaad, maar op
een respecterende manier, waaraan ieder cynisme die
men meestal aan een dergelijke leeftijd toeschrijft,
ontbrak. De kinderlijke aanstellerij die de meesten van
zijn leeftijd zo graag ten toon spreiden om daarmee
hun jonghartigheid te proberen aan te tonen, trok
hij zelf in het belachelijke en maakte zelf vaak grapjes over de oude bok en het geconsumeerde groene
blaadje.
Om kort te gaan, van alles wat op zijn leeftijd niet
meer geaccepteerd zou worden, toonde hij het tegendeel. Hij bewees dat het zeer goed mogelijk is om op
die leeftijd waarlijk lief te hebben, als men maar zeker genoeg was van zichzelf en zichzelf in de hand
wist te houden. Al hoewel dit hem meer moeite
moest kosten, dan de jeugd die dit alles nog cadeau
schijnt te krijgen.
Met deze heer, die ik zo door een toeval had ontmoet,
leefde ik acht maanden. Maanden die ik doorbracht
in een rustig geluk. Ik was zo toegewijd, zo leergierig
en raakte evenveel aan hem gehecht als hij aan mij.
Hij onderhield me en overlaadde mij met attenties en
als laatste bewijs van zijn liefde voor mij, benoemde
hij mij tot zijn erfgenaam in zijn testament. Een liefdesbewijs, dat hij maar nauwelijks twee maanden
overleefde, nadat hij op een koude nacht voor het
open venster een kou had gevat.
Zijn heengaan betekende oprecht een grote slag en
vervulde mij van een diep verdriet, dat later veranderde in een warme onuitwisbare herinnering aan
deze geliefde weldoener. Ik voelde me echter ook getroost door de mogelijkheden die zich nu voor mij
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openden. Of het fortuin mij geluk zou brengen wist ik
niet, maar ik was wel verzekerd van mijn onafhankelijkheid voor de toekomst.
Ik zag mijzelf in de bloei van mijn jeugd, ik was nauwelijks negentien, in het bezit van een fortuin zo
groot als ik nooit van mn leven had durven wensen
of hopen. Dat mijn hoofd niet op hol sloeg bij deze
plotselinge omkeer, had ik te danken aan de goede
voorbereidingen die mijn weldoener mij had gegeven
en het inzicht dat ik door hem had leren krijgen in
het economisch beheren van geld. Daarbij vergeet ik
echter niet dat mevrouw Cole hiervoor eerst de basis
had gelegd.
Maar helaas, hoe makkelijk wordt het plezier verstoord als men zich in het bezit ziet van alles wat het
hart zich maar kan wensen en daar alleen maar in
alle eenzaamheid van kan genieten. Als een langzaam
werkend vergif begon de afwezigheid van mijn nog
steeds zo geliefde Charles druppelsgewijs mijn geluk
te verstoren.
Ik had hem echter helemaal opgegeven, daar ik nooit
meer een woord van hem had gehoord. Dit bleek
later geen nalatigheid van hem te zijn geweest maar
een ongeluk, omdat geen van zijn brieven aan waren
gekomen. Maar vergeten had ik hem toch nooit. Geen
van mijn liefdesbetrekkingen daarna hadden dan ook
maar dat grote deel van het hart geraakt, dat eens
de ware liefde had geproefd.
Toen ik me in het bezit zag van dit grote fortuin,
voelde ik echter des te zwaarder zijn afwezigheid,
omdat ik mijn geluk alleen maar met hem had willen
delen. Vervuld van dit verlangen naar hem, stelde
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Ik alles in het werk om hem nogmaals op te sporen,
nu daartoe in staat gesteld door mijn kapitaal. Ik had
succes. Ik vernam deze keer dat zijn vader overleden
was en dat Charles zijn bestemming in de Zuidzee
had bereikt. Daar waren de twee schepen, het hele
bezit van zijn oom, vergaan maar hij had kans gezien
te ontkomen. Men verwachtte hem nu echter binnen
enkele maanden terug in Engeland, waar hij nu
precies twee jaar en zeven maanden niet meer was
geweest. Een oneindigheid voor iemand die lief heeft.
U kunt niet geloven hoe gelukkig mij dit bericht
maakte, het gaf hoop dat ik mijn liefste aller liefsten
terug zou zien. Maar aangezien het een kwestie van
maanden wachten zou worden trachtte ik deze tijd
te verkorten door een reis te gaan maken. Na eerst
alle zaken hier geregeld te hebben, wilde ik naar Lancashire gaan, omdat mijn geboorteplaats toch nog
altijd aantrekkingskracht op mij uitoefende. Mijn volgende doel zou Esther Davis zijn, die mij zo verloren
had achter gelaten in die herberg, en waaraan ik me
nu graag zou willen tonen. Verder wilde ik de enkele
bloedverwanten die ik nog had, opzoeken en hen laten delen in mijn fortuin. Op mijn weg zou dan ook
de woonplaats van mevrouw Cole liggen en die ontmoeting leek mij de heerlijkste toe van de hele reis.
Ik vertrok met een bagage die paste bij een welgestelde dame als ik nu was, en nam buiten mijn personeel nog een zeer betrouwbare oudere vrouw als
reisgezellin mee. Wij waren nauwelijks twintig mig
buiten Londen toen wij onderdak moesten zoeken in
een herberg omdat er zo'n vreselijke storm en stortregen uit de hemel losbarstte, dat ik van geluk mocht
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spreken dat we voor de bui binnen waren. Ik was nauwelijks wat verwarmd bij het vuur toen mij plotseling
iets te binnen schoot dat ik mijn koetseier iets had
moeten zeggen. Omdat ik niet graag had dat hij met
zijn grote schoenen hier binnen alles vuil zou maken
nam ik het besluit zelf wel naar hem in de keuken toe
te gaan. Terwijl ik daar met hem stond te praten, zag
ik twee door en door natte ruiters aan komen draven.
Bij hun binnenkomst vroeg een van hen of zij hier
even konden wachten tot de bui overgetrokken was
en hun kleren konden drogen. Maar mijn God, wie zal
ooit kunnen begrijpen wat ik voelde toen ik de stem
die altijd in mijn hart geborgen was geweest, nu weer
in werkelijkheid hoorde. Ik keerde mij naar de man
die zojuist had gesproken en ondanks onze langdurige
scheiding, zijn doorweekte vreemde kleding en de
flaphoed die bijna zijn hele gezicht bedekte, wist mijn
met liefde vervuld hart zeker dat hij het was, waar
het altijd naar verlangd had. Hoe snel ik me verplaatste weet ik niet meer, maar op hetzelfde moment
dat mijn hart hem had herkend, lag ik al in zijn
armen en schreeuwde buiten mezelf van vreugde:
„Charles, mijn leven! . . . . mijn ziel. . . . mijn alles!"
Ik was niet bij machte nog meer te zeggen, maar voelde langzaam het bloed uit mijn gezicht wegtrekken
en wist dat ik flauwviel.
Ik kwam weer bij in de armen van mijn geliefde, in
de gelagkamer omringd door veel mensen die allemaal voor deze gebeurtenis waren samengestroomd.
Ik had nauwelijks mijn opgeslagen of de begrijpende
herbergiersvrouw, die dacht dat Charles mijn man
was, gaf de omstanders een wenk en allen verlieten
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de kamer. Wij werden alleen gelaten met onze vreugde van het weerzien. Ik zat op Charles' knie en keek
hem recht in zijn van liefde vervulde ogen. Nu hij me
weer wat opgeknapt zag, kon hij zijn ongeduld niet
langer beheersen om mijn stem nogmaals te horen en
zich weer overtuigd te voelen dat het geen droom
was. Hijzelf kwam door zijn emotie niet verder dan
het stamelen van de woorden:
„Na zo'n lange tijd!
. zo wreed! zo'n lange scheiding . . mijn Fanny! Mijn eigen Fanny! Is het werkelijk waar? Ben jij het? . "
Op hetzelfde moment ontnamen zijn kussen mij iedere
mogelijkheid om zijn vragen te beantwoorden. Zijn
kussen maakten mijn reeds verwarde gedachten en gevoelens tot een complete warboel. Ik werd tussen al
deze gelukkige gevoelens gekweld door een grote
angst: dat het weer een droom zou zijn waar ik zo
dadelijk uit zou ontwaken. Hierdoor genoot ik maar
voor de helft van het geluk dat mij ten deel was gevallen. Ik greep hem vast en klemde mijn armen om
hem heen om zo te voorkomen dat wij weer zouden
moeten scheiden van elkaar. Ik fluisterde:
„Waar ben je al die tijd geweest? Hoe kon je mij ooit
zo verlaten! . . . . Zeg me dat je me nog steeds toebehoort . . . . Dat je me nog steeds lief hebt! Hier, hier!"
Ik kuste hem over zijn gehele gezicht. „Ik heb het je
al vergeven. . . Door dit weerzien ben ik de harde
tijd al weer vergeten, die ik heb doorgemaakt."
Ik ontving van hem alle tederheid en liefde, waarna
ik al die jaren zo had verlangd. Onze strelingen, onze
vragen en antwoorden wisselden elkaar af en wij
vielen elkaar steeds weer in de rede met andere vra-
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gen en onderbraken elkaar met nieuwe aanhalingen
en omhelzingen. Onze ogen weerstraalden de liefde,
die door de tijd eerder was gegroeid dan afgenomen.
Onze handen lagen in elkaar gestrengeld en knepen
elkaar zowat fijn in hun felle liefdesbetuigingen.
Bezeten echter door dit bovenaardse geluk, had ik
niet gelet op de mogelijkheid dat mijn geliefde wel
eens een flinke kou kon vatten, omdat hij nog steeds
zijn doornatte kleding aanhad. Wie daar wel aan had
gedacht was de herbergiersvrouw, die na een blik op
mijn grote bagage te hebben geslagen wel de nodige
belangstelling voor mij toonde, en nu met een stapeltje linnengoed binnenkwam. Door de aanwezigheid
van een derde persoon kwam ik wat tot de werkelijkheid terug en maakte mij bezorgd om zijn gezondheid. Ik dwong hem zijn natte kleren te ruilen voor
het schone linnengoed. De vrouw bracht ook warme
rum.
De vrouw had ons weer alleen gelaten en Charles
begon zich van zijn kleding te ontdoen, een beetje
onwennig echter door mijn aanwezigheid. Het vervulde mijn hart met geluk, toen ik bij het bloot komen van zijn bovenlichaam ontdekte dat hij in geen
enkel opzicht was veranderd en aan schoonheid had
verloren tijdens onze lange scheiding. Terwijl ik hem
gadesloeg, voelde ik het hevige verlangen van weleer
weer in mijn hart opwellen.
Hij verwisselde zijn eigen kleren snel voor deze garderobe, die hem aan alle kanten te groot bleek, maar
zelfs dat kon zijn schoonheid, die ik daaronder wist,
niet verbergen. Trouwens, in wat voor kleren hij ook
zou verschijnen, aan zijn lichaam zouden alle lompen
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koninklijke gewaden lijken. Nu ik hem echter rustiger en aandachtiger bekeek, zag ik dat de tijd hem
toch had veranderd. Maar gelukkig helemaal in zijn
voordeel. Zijn trekken waren nog het zelfde, maar de
bloesem van de jeugd had zich ontknopt en stond in
volle bloei. Zijn prachtige gelaat was gebruind door
de zon en de baardgroei, die nieuw voor mij was, gaf
hem een mannelijk aanzien. Zijn huid was nog steeds
een lust voor de ogen. Zijn schouders en borst waren
breder en vierkanter geworden. Om kort te gaan, hij
was rijper en ouder dan vroeger, toch was hij pas
twee en twintig.
Uit de stukken en brokken, die hij me vertelde tussen
onze omhelzingen door, kon ik de geschiedenis vanaf
onze scheiding aan elkaar passen. De reis die hij hier
onderbreken moest, ging naar Londen waar hij verre
van succesvol naar teruggekeerd zou zijn. Zijn schip
had namelijk aan de Ierse kust schipbreuk geleden
en het weinige wat hij had meegenomen van de Zuidzee zag hij daar nog verloren gaan. Nadat hij van de
dood van zijn vader en zijn omstandigheden had gehoord, zag hij zich geplaatst voor een wereld die hij
opnieuw zou moeten veroveren, maar dan op een andere manier. Wat hem het meeste pijn deed, was, dat
hij, gezien zijn toestand, niet bij machte was om mij
te geven wat hij wenste. Over mijn fortuin had ik nog
met geen woord gerept, deze verrassing wilde ik bewaren tot een rustiger en betere gelegenheid. Aan
mijn kleding kon hij het geenszins aflezen, want ik gaf
nog steeds de voorkeur aan eenvoud. Hij maakte het
mij inderdaad wel moeilijk met zijn nieuwsgierigheid
naar mijn verleden en tegenwoordige gesteldheid.
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Maar ik ontweek met de antwoorden zoveel mogelijk
de waarheid, niet om deze te verbloemen, maar om
deze uit te stellen tot een betere gelegenheid.
Om Charles weer terug te zien in mijn armen, met al
zijn liefde en zachtheid, was een ervaring te groot om
te bevatten. Maar bovendien, nog een Charles in
moeilijkheden . .
Charles berooid en teruggevallen te zien op zichzelf,
gaf mij een grote vreugde en vervulde me met nog
meer tederheid dan ik al voor hem voelde. Het bericht
van zijn ongeluk en mijn reactie van blijdschap,
scheen hij niet anders te kunnen uitleggen dan dat
de opwinding van ons weerzien mijn gevoelens zo had
verward.
Intussen had mijn gezelschapsdame, zich over Char-.
les' reisgezel ontfermd. Bij het eten werd ik aan hem
voorgesteld en ik beschouwde hem onmiddellijk ook
als mijn vriend, omdat ik voortaan Charles' kennissen zo wilde ontvangen.
Met zijn vieren aten wij in een uitgelaten stemming.
Mijn maag had door al deze opwinding nog maar
weinig plaats open gelaten voor voedsel, maar het feit
alleen al dat ik dezelfde handelingen kon verrichten
als mijn geliefde, deden mij toch eten. Hij deed de dis
eer aan, door de grote reis scheen hij uitgehongerd te
zijn, maar werd door het eten toch niet genoeg in beslag genomen om mij niet voortdurend verliefde en
bewonderende blikken toe te werpen.
Nadat er was afgeruimd, was het moment gekomen
om ons te ruste te leggen. Charles en ik, voor ieder-.
een als vanzelfsprekend als man en vrouw beschouwd,
werd een van de beste kamers van het logement toe178

gewezen, waar volgens hun zeggen het beste bed van
het hele huis stond.
Zo gauw wij alleen waren gelaten, riep het bed de
herinnering van onze eerste nacht bij mij op en het
verlangen om mij aan de berover van mijn maagdelijkheid te geven was zo groot, dat ik weer op het
punt stond om onder deze gevoelens te bezwijken.
Charles zag mijn verwarring, en vergat daardoor de
zijne die niet minder groot bleek.
Ik voelde me weer meegesleept worden door mijn
passies, maar nu echter met alle symptomen van de
ware liefde. Mijn hart stuurde de meest tegenstrijdige
gevoelens door mij heen: begeerte en zachtheid, verlangens naar genot, maar getemperd door een ouderwetse schuchterheid. Al deze verwarrende gevoelens,
waren mij veel dierbaarder dan alle onbezorgde vrijheid, die mijn hart zo lang, te lang had gekend en
waar ik nu de wroeging van begon te voelen. Geen
ware maagd, had dieper kunnen blozen bij het zien
van het uitnodigende bed, als ik nu. De oorzaak hiervan was echter mijn schuldgevoel en ik had Charles
zo oprecht lief, dat ik zeer goed wist dat ik hem eigenlijk niet waardig was.
Ik bleef aarzelen en onrustig onder zijn toenaderingen, maar Charles overvallen door zijn liefde kon zijn
ongeduld niet langer in bedwang houden en begon
me van mijn kleren te ontdoen. Ten prooi aan mijn
verwarde en onrustige gevoel, ontging mij toch zijn
uitroep van vreugde en bewondering niet toen hij
mijn borsten vrij zag komen. Hij betastte ze en streelde ze. Onder zijn aanraking schenen zij te zwellen en
gaven hem zo een vreugdevol welkom.
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Ik hoefde niet lang te wachten voordat hij zich naast
mij neervleide. Hij sloeg zijn armen om me heen en
drukte zijn lippen op de mijne. Ik voelde mijn hail
naar mijn lippen stijgen en mijn onrust verdwijnen als
sneeuw voor de zon om plaats te maken voor intens
verlangen, een geheim dat Charles alleen bezat om bij
me op te roepen.
Het licht van de twee kaarsen, die aan weerskanten
van het bed stonden, en het knappende houtvuur verhoogden de romantische sfeer nog, die we eigenlijk
niet nodig hadden, maar die het geheel toch afmaakte.
Het geluk, hem weer te zien, was een geluk waarvoor
ik had willen sterven op dat moment.
Onze verlangens, lieten zich niet langer in toom houden en zouden hun uitweg zoeken! Charles schoof
mijn hemdje en het zijne omhoog en ik voelde zijn
brede borst tegen de mijne gedrukt. Onze warmte en
onze harten leken in elkaar over te vloeien. Bij het
voelen van zijn naakte lichaam tegen het mijne, werden al mijn gedachten uitgeschakeld en vervulde nog
maar één wens mijn hart. Mijn verlangens, die nu
niet uitgingen naar de man, maar naar de persoon
in de man, riepen zowel mijn hart als mijn ziel op in
deze liefdesstrijd. Mijn hart had altijd aan Charles
toebehoord, en had nooit part of deel gehad aan al
mijn affaires, mijn lichamelijke verlangens of berekeningen.
In deze herinneringsvolle nacht, die tot ver in de
ochtend werd gerekt, vierden wij steeds weer onze
hereniging. Het was niet de nachtrust, maar het genoten geluk, dat ons de volgende morgen laat fris en
vrolijk en als herboren wakker deed worden.
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De reis naar het platteland was nu voorgoed van de
kaart en ik had opdracht gegeven de paarden in de
richting Londen te zetten. Zo gauw we ons ontbijt
hadden gebruikt verlieten we de herberg, waar ik
gulle fooien achterliet omdat ik hier mijn levensgeluk had hervonden.
Charles en ik maakten gebruik van mijn eigen rijtuig, terwijl de anderen in een gehuurde wagen rieden, om zo het onderonsje te kunnen voortzetten.
Tijdens deze rit onder het lawaai van de karrewielen,
had ik moed gevonden om hem al mijn lief en leed
te vertellen, vanaf het moment dat hij me had verlaten. Ondanks dat hij geschokt was door mijn geschiedenis, vond hij toch nog de tederheid mij te
troosten. Zijn grootste schok was echter dat hij mij
had achter gelaten terwijl ik in verwachting was,
een feit dat hij eigenlijk wel had kunnen vermoeden.
Maar aangekomen bij het punt van mijn verkregen
fortuin, smeekte ik hem mijn fortuin te aanvaarden
zonder dat ik daar iets voor terug verlangde. Ik stond
teveel in zijn schuld. Wat ik ook smeekte of zei het
hielp niets, hij bleef weigeren. Maar zijn liefde voor
mij en mijn liefde voor hem bracht ons beiden uiteindelijk over dit moeilijke punt heen. En ik die me
al gelukkig zou prijzen als hij me als zijn maitresse
zou terug nemen, moest horen dat hij me nu tot zijn
vrouw vroeg.
Liefde overwint alle moeilijkheden. Charles die me
overtuigde van zijn liefde, kon mij er uiteindelijk toe
brengen om zijn hand te accepteren, wat later bete-.
kende dat ik, naast andere ontelbare zaligheden, mijn
mooie kinderen wettige ouders kon schenken.
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Ik ben dus veilig mijn haven binnengevaren, waar
mij niets anders ten deel viel dan 'n eerlijk geluk. En
terugdenkend aan het hellende vlak dat ik zolang heb
bewandeld en nu vergelijkingen makend tussen de
berucht zinnelijke verlokkingen met het oneindige
geluk van de onschuld, kon ik niets anders dan medelijden voelen voor hen die gedreven door hun grote
sensualiteit, geen waarde hechten aan de charmes van
de kuisheid. De kuisheid heeft het geluk tot vriend
en verdorvenheid heeft het geluk tot vijand. Door de
onthouding hiervan ziet men zich in het bezit van het
genot, terwijl degene die zich hieraan overgeeft, zèlf
de slaaf wordt van zijn eigen genot. De een zal door
het leven gaan: gezond, energiek, vruchtbaar en ge..
lukkig, terwijl de andere niets anders staat te wachten dan ziekten, verzwakking, onvruchtbaarheid en
zelfvernietiging. Het zal in het leven geen ongeluk
bespaard blijven.
U zult lachen om deze moraal, die juist uit de mond
moet komen van haar die de waarheid heeft moeten
vinden tussen vergelijkend materiaal en ervaringen.
U vindt het, zonder twijfel, ongepast. Misschien ziet
u het als een goedkope finale, van een verdorven
meisje van plezier dat zich nu als reine tracht te ver,
bergen achter 'n doorzichtige sluier die zij uit de
tempel der Onschuld heeft gestolen. Wat hetzelfde
zou zijn als iemand die zich op een gemaskerd bal
onherkenbaar waant, omdat zij alleen van schoenen
heeft verwisseld of als de schrijver die zijn verraderhi ke smaadschrift tracht te verbergen achter een ode
aan de koning op de laatste bladzijde.
Maar mij vleiend met het idee, dat u mijn gevoelens
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en mijn ernst juister zult beoordelen, durf ik hier nog
aan toe te voegen: dat een dergelijke veronderstelling
een belediging is aan het adres van de Onschuild en
niet aan mij. Want de Onschuld, die steeds samen
gaat met geluk en levensvreugde, valt nooit of te
nimmer te vergelijken met het geluk dat de Verdorvenheid te bieden heeft! Hoeveel moeite men zich
dan echter ook getroost om de schijn op te houden,
dat dit genot ver boven de vreugde van die van de
Onschuld ligt. Het genot der Onschuld echter, geeft
licht en warmte aan het leven, terwij1 het genot der
Verdorvenheid harpoenen zijn die het leven vergiftigen. Het pad der Ontucht lijkt inderdaad dikwijIs
bezaaid met rozen, maar vergeet niet dat rozen doornen hebben! Het pad der Onschuld is eveneens bezaaid met rozen, maar dan alleen maar met de rozenknoppen, waartussen zich zelfs eeuwig bloeiende
rozen bevinden.
Als u mij hebt begrepen, dan zult u mij kunnen vereenzelvigen met de wierook die ik nu voor de Onschuld brand en als ik de Verdorvenheid met alle
kleur heb afgeschilderd en soms verfraaid, dan is dit
alleen gedaan om het offer, gebracht aan de Onschuld,
meer waarde te geven.
U kent mijnheer C . . .
u weet wie hij is en hoe
verstandig hij is. Zou u, tenminste ten opzichte van
hem, het slecht noemen, wanneer u wist dat hij uit
angst voor de moraal van zijn zoon, hem bij de hand
had genomen en hem door de meest beruchte bordelen had gesleept. Met het doel hem zijn onschuld te
doen bewaren? En hem daarom met zijn neus op alle
verdorvenheden had gedrukt en hem alle ceremonies
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van losbandigheid had laten meemaken? Ceremonies
die iemand van goede smaak zou doen walgen? Het
experiment is gevaarlijk, zult u uitroepen. Inderdaad,
als het toegepast wordt op een idioot: maar hebben
idioten recht op zoveel aandacht?
Ik zal u gauw zien en in die tussentijd, denk mild over
mij en geloof me altijd.

Mevrouw, u toegenegen enz. enz.
Fanny Hill
EINDE
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