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[Eerste deel.]
Hoofdstuk I.
Voor de Commissie.
Zijn jaar verlof, tot twee maal toe met zes maanden verlengd, was nu finaal uit.
Hij moest opnieuw voor de commissie komen en dan zou 't zijn - er op of er onder.
Van de uitspraak der Hoog-mogende deskundigen hing zijn toekomst en die van
vrouw en zoon af.
Van zijn zoon alleen wat het geldelijke betrof. In elk geval zou die in Holland
blijven.
Maar zoo 't geluk hem dienstig was en hij werd goedgekeurd, dan zou hij zelf, zoo
gauw mogelijk, onverwijld naar Indië terugkeeren. Met zijn vrouw, dat sprak van
zelf!
Hij was nu toch eenmaal met haar getrouwd! Och! en in Indië was zoo'n huwelijk
met een dochter des lands ook niet zoo erg.
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Ze kenden er 't klimaat, de huishouding, den omgang met de bedienden, de zeden,
de toestanden. Voor een Europeesche vrouw even zoo veel struikelblokken.
Als hij zoo eens al 't gedoe naging, dat zijn kameraden met hun Hollandsche
dames-echtgenooten hadden gehad, dan was hij nog maar blij een Dessa-kind te
hebben getrouwd.
De een werd, na een kort verblijf onder de tropen, leelijk en ongenietbaar van
bloedarmoede, een tweede zenuwziek van ergernis, doordat haar kokki, haar baboe
en haar kebon haar niet begrepen en zij hen niet.
Een derde maakte schandaal en dreigde met wegloopen en divorceeren, omdat ze
een intrigetje met een zwart juffie vermoedde. Een vierde kon zich niet vereenigen
met 't vreemde, 't ongewone, 't anders-dan-thuis in de kolonie. Een vijfde treurde
zich dood, omdat haar kinderen, op een gegeven oogenblik, voor hun opvoeding naar
Europa moesten.
Zonder nog te spreken van de kleine en groote fouten, welke door die tottoks in 't
huishouden en in den dagelijkschen omgang gemaakt werden.
Zonder nog te spreken van den invloed der beschaafde vrouw op de loopbaan van
haar man.
Hij had er staaltjes van gehoord!
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Hoe de eene officiersvrouw haar man letterlijk dwong uit dienst te gaan, omdat zij
het leven in kleine garnizoens-plaatsen ondragelijk vervelend vond, hoe een andere
zich, door haar trots en stuurschheid, bij de vrouwen van hoogeren in rang onmogelijk
maakte en daardoor de promotie van haar man tegenhield of zijn overplaatsing naar
een ellendige buitenpost veroorzaakte, hoe een andere, quasi hoogwijze zuster tè lief
en tè kruiperig tegen de oudere dames was en 't daardoor bedierf.
En dan de scènes!
Zoo het leven in de kolonie, met de veel gemakkelijker zeden en ruimere opvatting,
ook al schadelijk werkte op de moraliteit der mannetjes, was het even zeker, dat het
een slechten invloed op het karakter en het humeur van het meerendeel der
geïmporteerde wijfjes had.
Daar had Kapitein Weitinga zich, tijdens zijn twintig-jarig verblijf in het
palmenland, van kunnen overtuigen.
Of er, in zijn oordeelvelling, niet een weinig bitterheid en jaloezie gemengd was,
of hij zijn inlandsche vrouw niet eenigszins op een voetstuk plaatste en de
onbereikbaarheid der Europeesche aames daar niet den grondslag van vormde, was
iets, waar hij zich geen rekenschap van gaf.
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Met de hem eigen slapheid van denken, vond hij zijn gezichtspunt gemakkelijk en
spande hij zich niet in, de zaak van een andere zijde te beschouwen.
Hij had zichzelf, in die jaren, gesuggereerd, dat het voor een man, en zeker voor
een officier, in Indië, verreweg 't verkieselijkste was om zich met een inlandsche te
paren, en daar hield hij zich nu bij.
Die overtuiging scheen zijn brein als een muur te omringen, waar geen enkele
gedachte door of overheen kon.
Als jong tweede luitenant, een echt groentje in liefde, onwetend op 't gebied van
trouwen en wat daarmede annex was of kon zijn, was hij, met zijn hart en zinnen,
op een beeldschoon vijftienjarig dessa-kind verliefd geworden en had haar tot zijn
njaï verheven.... of vernederd? Dat hing ook al weer van 't standpunt af, waarop men
gewoon was zich te plaatsen. Luitenant Weitinga had er zich niet om bekommerd of
het een verhooging of verlaging voor 't kind was geweest.
En Majin zelve had er heelemaal niet over nagedacht.
Ze had het vreemd gevonden, toen de oude vrouw, die, volgens de gebruiken van
het land in dergelijke gevallen, als bemiddelaarster was
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opgetreden en de koopsom had bedongen, haar naar Soerabaia bracht, naar het huis
van den toewan blanda. Langzamerhand had ze begrepen, wat er van haar verlangd
werd, maar of 't een eer of een schande was.... daarover had ze haar hoofd niet
gebroken.
Met 't instinctief fatalisme van haar ras, had ze niet geredeneerd, maar den toestand
eenvoudig aangenomen zooals en omdat die was.
Nennèh had haar op 't hart gedrukt om gehoorzaam en gedwee te zijn en had haar
voorspeld, dat ze 't dan goed zou hebben.
En ze had het goed gehad; ze had altijd centen gehad voor snoep, voor manisan
of kwé-kwé of katjan-goreng of waar ze ook trek in had. Ze kreeg dikwijls een
nieuwen sarong en dan, ze droeg witte kabaja en mocht alleen uitgaan, iets, dat haar
thuis in den kampong bij Gondang-Legi als dochter van den assistent-wedono nooit
veroorloofd was.
In dat opzicht had ze gewonnen.
En toen Allah haar na eenigen tijd een zoontje had geschonken, was ze zoo gelukkig
als wie ook. Later was ook haar zwarte serie, haar ongeluksperiode, gekomen.
Eerst toen de Luitenant het af wilde maken en haar weg wou sturen en toen... och!
dat was vreeselijk...
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Luitenant Weitinga was naar Atjeh overgeplaatst en bij een verkenningstocht tegen
de Atjehers, gewond.
Kassian, zoo erg! Een kogel in zijn been en nog veel meer en altijd sakit panas,
altijd koorts.
En toen was haar overkomen, waaraan elke njaï, elke vrouw, die niet door de wet
aan haar heer en meester verbonden is, bloot staat.
De doctoren hadden hem met een spoed-certificaat naar Holland gestuurd. Hij
nam zijn jongen mee en zij bleef achter!
Dat was voor haar wel heel lam geweest, gaf hij toe, maar dat kon nu eenmaal niet
anders. Ze was toen gewoon zijn njaï en als zoodanig kon hij haar niet meenemen.
In de fatsoenlijke, hoogstaande, Europeesche maatschappij zou zoo iets meer dan
ongepast zijn geweest.
Dat zij hem, jarenlang, 't beste, dat in haar was, had gewijd, dat zij hem haar jeugd,
haar onschuld, had geofferd, dat ze zijn zoon onder 't hart had gedragen en in dat
hart nooit een ander beeld dan 't zijne had opgenomen, dat alles was geen argument!
En dat ze, door het vertrek van haar toewan en haar jongen, achter zou blijven,
alleen en in een land, dat 't hare niet was, was er evenmin een.
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In Holland houdt men de zeden hoog, en reist en leeft een man niet officiëel met zijn
onwettige vrouw. Zij bleef dus achter.... verlaten, afgedankt! En hij ging met zijn
zoontje naar zijn vaderland terug en men zag er zijn kind en vroeg niet naar de moeder.
Geen vader te hebben is iets heel ergs in onze deftige gezelschapswereld.... doch
't gemis eener moeder doet niets aan 't fatsoen af.
Jan nam afscheid van zijn bruine moeder en ging naar Holland met zijn vader, en
als de omstandigheden niet tegengewerkt hadden, dan zou hij met een blanke moeder
zijn teruggekomen.
Ja, dat was een gekke geschiedenis geweest. Eenmaal in Holland, en de courante
denkbeelden en theorieën omtrent menschen en toestanden als 't ware met de lucht
van zijn geboortegrond inademende, begon Frits Weitinga heel anders te denken.
Majin, zijn trouw makkertje, werd een beeld uit 't verleden, een herinnering en....
hij was vrij, volkomen vrij!
Nu die oude band verbroken was, bestond er geen enkele reden om het sluiten van
een nieuwen band te beletten.
In Nijmegen, waar zijn zoontje toevallig te land was gekomen, maakte hij kennis
met een jonge
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dame, en kort daarna besloot hij haar zijn hart, hand en naam aan te bieden. Hij
verbeeldde zich verliefd te zijn. Elisabeth Uytenhoven was heel mooi, heel blank
vooral, hetgeen hij bizonder waardeerde.
Indien alles zijn gang was gegaan en als hij het door hem opgemaakte programma
had kunnen afwerken, zou juffrouw Uytenhoven dan ook mevrouw Weitinga en de
moeder van Jan zijn geworden en Majin?.... Ja, God, die had zich moeten schikken.
Maar.... er was een spaak in 't wiel gekomen. Het feest-programma werd gestoord
en de zaken namen een heel anderen loop.
Kapitein Weitinga was nooit goed over dat hoofdstuk van zijn levensboek te
spreken.
Het was toen allergekst toegegaan.
Hij stond met zijn aanstaande vrouw te kijk in het salon harer moeder; of gelijk
het heette - ze hielden receptie. Zijn bruid was in haar volle glorie en hij stond in de
schaduw er van en werd zelfs nog eenigszins beschenen door het stralende licht, dat
er van haar uitging.
En toen op eens, te midden van den hoogtijd harer ijdelheid, was daar die brandal
van een Jan verschenen met zijn moeder. De kwâjongen had zijn stiefmoeder in spe,
van 't begin af, niet
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kunnen zetten en, als een echt inlandertje, had hij zijn kans afgewacht om zich op
haar te wreken.
Het Noodlot was hem, op wonderlijke wijze, te hulp gekomen.
In dezelfde expeditie, waar Weitinga zijn beenschot had opgedaan, was zoowat
heel Kotta-Radja betrokken; het was een allergemeenste geschiedenis geweest. 't
Leek wel, of de setan in eigen persoon, los was gelaten.
Zelden nog waren er, bij dergelijke kleine tochten, zooveel officieren gesneuveld
en gewond.
De Hollandsche driekleur had 't royaal moeten afleggen tegen de Atjehsche vlag
met de gekruiste klewangs en de Beaumonts waren overwonnen door de werkelijke
klewangs.
De kerels hadden er geducht op ingehouwen.
Zoo was er een jonge luitenant Verploegh met wonden overdekt in een greppel
gevonden, al een paar uur koud, niets aan te doen. En zijn vrouwtje, dat nog geen
jaar te voren, als handschoentje, was uitgekomen, stond op het punt van moeder te
worden.
Toen Weitinga, destijds nog 1e. Luitenant, na dat fatale schot, met een
spoed-certificaat naar Holland werd gestuurd, had hij zijn jongen natuurlijk
meegenomen en zijn njaï achtergelaten, ook natuurlijk!
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En toen hadden die twee, zijn huishoudster en het jonge weeuwtje, dat inmiddels een
ongelukkig, zwak kindje ter wereld had gebracht, elkander zoowat getroost.
Mevrouw Verploegh was, zoodra ze reizen kon, naar Europa vertrokken om de
soesah met de Weeskamer te vermijden en Majin was met haar meegegaan, als baboe!
En zoo was ze in Holland gekomen en was ze, als een moderne Nemesis, ter
receptie verschenen....
Zijn bruid was toen.... leelijk uit haar slof geschoten, zooals ze 't in Indië noemen;
ze had zich van een weinig liefelijken kant leeren kennen; de heele zaak was trouwens
aller-onverkwikkelijkst geweest en 't einde was, dat hij, bij zijn terugkomst in Indië,
met zijn njaï trouwde en haar tot mevrouw Weitinga verhief.
In 't eerst was alles best gegaan en een jaar of negen had hij niet te klagen gehad,
tot opeens de malaria hem te pakken had gekregen. Nou, en toen was 't glad mis
geweest en was 't misère troef geworden.
In Indië hadden ze er nog aangedaan, wat er aan te doen was, maar 't had geen
drommel gegeven, hij moest weer naar Europa - 't Heette dan met een jaar verlof....
al twee keer was 't
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met zes maanden verlengd en nou was hij al weer voor de commissie geroepen.
Zijn tijd was weer om.... hij moest zich vertoonen.
En daar stond hij nu, een verduiveld vervelende historie.
De fout was, dat hij den eersten keer voor de commissie was gegaan. Hij had zich,
toen zijn jaar om was, maar stilletjes zonder keuring voor Indië moeten opgeven.
Mogelijk was 't hem dan gelukt.
Hij was wel niet koortsvrij geweest, maar een jaar in Holland had hem toch heerlijk
opgestijfd en hij had nog wel een paar jaar dienst kunnen doen.
Veel beter toch voor zijn pensioen.
Maar, hij was te eerlijk geweest; hij had om keuring gevraagd: nou en dan was je
verloren; dan moest je elke zes maanden terugkomen.... tot je je briefje thuis kreeg.
En haast had de commissie ook niet.... hij wachtte al meer dan een uur. Zijn
voorganger was zeker een bewerkelijk geval.
Jongen, jongen, wat had hij zitten te piekeren. Gek, dat een mensch, als hij wachtte,
zoo van alles te binnen schoot! Enfin, dat kortte den tijd.
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't Was toch soms een heele toer om je dagen klein te krijgen. Het verlofstractement
was niet op veel kromme sprongen berekend, en dat met dat eeuwige spook der
pensionneering... en dan met een onhandige, onbeholpen vrouw als die gewezen
Majin.... nu Marie, en een opgeschoten jongen.... en.... een flinke dosis malaria onder
de leden.
‘Kapitein Weitinga.... en of u binnen wilt komen,’ klonk de stem van den
dienstdoenden geest.
De Kapitein zuchtte.... trachtte een fermen, militairen loop aan te nemen, als
iemand, die 't heertje was en zich kip-lekker voelde, en... trad voor de commissie.
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Hoofdstuk II.
Majin.... Marie.
Mevrouw Weitinga zat allerongelukkigst, in elkander gehurkt, bij de kachel!
Zoo koud ja, Golland, zoo terlaloe koud!
En zoo omslachtig; ze hadden toch maar zoo'n klein guisje, niet eens heelemaal!
Woh! zoo gek, wie had nu ooit in Indië van gehoord van zoo mal huis? Beneden
vreemde menschen en heelemaal apart, en dan kom je voor een deur en een trap....
dan een beetje kamers van je zelf, weer een trap, dan nog wat kamers en weer een
trap.... altijd maar trap... trap... trap, krijg zoo'n pijn der van in je beenen! Zooveel trap.... trap en toch niet eens groot en geen voor- en achtergalerij en geen
erf.
Hoort toch! Den vorigen keer, toen zij in Golland was, had zij niet zoo opgelet.
Was zoo
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bedroefd, ja? Zoekt altijd maar naar Njootje... en toen was maar voor zoo'n poosje.
Maar nu zij komt in die Golland om te wonen, zij schrikt zich een stuip, ja?
Eerst vindt al zoo vreeselijk - op straat dringen ze zoo en al die wagens, woh!
Toen zij pas aankwamen, gaat toewan met Njo en haar in een gôtel - zij, zoo
verlegen.... allemaal zoo deftige menschen... vindt heel erg.
Maar toen zeg' toewan, op een morgen: ‘Kom, wij moeten guis zoeken, jar?’ En
is nog veel erger.
Toewan zeg, heb niet geld genoeg voor een heele guis.... moet maar een boventje
nemen. Zij noemt zoo, en toewan lacht der om en zeg - heet bovenguis.... Zij vindt
net zoo duiventil.... zooveel vensters en alles toetoep.... alles dicht.
Denkt, zal der wel van stikken!
En zoo vreeselijk gek.... de keuken vlak naast de eetkamer - hoort toch in de
bijgebouwen.
Vroeger zij ook wel gezien; in Breda bij familie van Njonja Perploe.... maar was
toch nog anders; een heel huis met een flink erf, maar hier in den Haag, zoo raar; al
de guis zoo maar aan elkander geplakt, met niet een handjebreed erf der tusschen.
En toewan koop'.... nee huur' allemaal meubel.... staat zoo maar op den grond kasten

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

19
en alles, zonder kommetje water voor de mieren, toewan zeg, hoef niet.
En zij ziet alles aan en zeg dan, een beetje malve.... is niet genoeg kast.... moet
toch alles der in doen, is hier geen goedang en toen... woh! zoo gek, toewan maakt
den muur open en Majin ziet een kast der in. Zoo maar in den muur en toewan zeg
- niks gevaarlijk voor kakkerlak of zoo, om der geen zijn. Woh! en toen komt nog 't
ergste; toewan zeg - der moet een meid zijn, niet een gewone inlandsche Kokkie,
maar een echte Europeesche juffrouw met blond haar en heelemaal wit gezicht.
Majin toch zoo terlaloe maloe, durft niet te commandeer, maar toewan wordt boos
en zeg - ‘moet maar.’
Is toch zoo gek.... zij zelf een echte inlander; vader was wel assisten-wedono, dicht
bij Gondang Legi op Java.... maar toch heelemaal echt Javamensch en die juffrouw
volbloed Europeesche en zij moet zeggen: ‘Jij moet messen slijpen en laarzen poetsen
en kachel voldoen....’
Woh! zij niet brani genoeg.
En altijd bang, die juffrouw lach haar uit.
Toewan zeg, zij mag niet juffrouw noemen, maar Jetje.... durf niet zoo! En juffrouw.... nee, Jetje.... ziet Zondags
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zoo prachtig uit, met een pajong en een hoed met veeren en een roode blouse en zij
draagt altijd een corset en een japon, in huis en 's morgens, en altijd.
Toewan zeg, zij moet ook altijd dragen, woh! vindt zoo benauwd.
Maar 's nachts lekker, sarong en kabaja en ook nog flanellen overkabaja, om
Holland zoo koud is. En in 't eerst, toewan zeg, mag niet met eten bemoeien, maar
dat kan toch niet. Jetje kan niet eens rijst koken, kookt net stijfselpap!
En kan niet lekker kaldoe maken, als toewan sakit, en heelemaal niet nassi-goreng
of bami. In 't begin toewan zeg - niet noodig, rijst is goed voor Indië, in Holland hoef'
niet.
Woh! zij schrik der van.
Java-mensch kan toch niet leven der zonder.
Soms, toewan erg boos, mara, geef zoo standjes, Majin zoo bang voor - en Holland
zoo naar land om verdriet te hebben.
Indië, zoo makkelijk, ga maar naar de bijgebouwen, kan huilen zoo hard je wil,
niemand hoort toch.
Maar in Holland is niet eens bijgebouwen; al de kamers stijf, stijf tegen mekaar
aan, hoort alles!
Als kindertjes beneden stout, Majin hoort boven
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en ook als moeder rammeling geef' en de kind guil zoo.
Majin zoo kassian mee, maar help' niet. Majin kan niet naar beneden. Holland zoo
stijf, al die orang blanda woon' zoo vlak bij mekaar, de huizen zoo maar aangeplakt
en toch komt niet bij mekaar.
Woh! Majin vindt zoo vreemd die eerste dagen; telkens zoo'n harde bel; weet niet,
wat beteekent. In Indië doen menschen toch nooit; als der visite is, komt gewoon
binnen in voorgalerij en daar is wel jongen of anders roept ‘spada’ dan de jongen
komt en geeft een stoel en zeg: ‘zal wel familie roepen.’
En als een pakje komt of zoo, koelie breng gewoon achter.
Maar in Holland alles doet belletjes, een brief ook, ja? En moet soms zoo lang
wachten.
Majin ziet wel van de buren, ziet soms prachtigen wagen met hooge paarden der
voor en komt een mooie mevrouw uit en moet ook wachten, tot dat de meid, slof-slof,
aankomt.
Zoo gek toch, die Hollandsche bedienden, dragen altijd kousen en schoenen, in
huis ook.
Majin vindt vreeselijk moeielijk altijd der an te denken, wil wel eens vergeten,
vooral kousen, maar toewan wordt boos en Njo zeg' ook:
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‘Toe dan Ma, staat zoo gek - moet altijd net een Europeesche dame zijn.’
Op straat is ook zoo erg - en zoo zwaar, vooral in de kou; eerst een stijve japon
en dan een mantel, ook al zoo stijf en dan daarboven nog zoo'n beestenvel, heet bont,
maar is toch niet bont, niet veel kleuren of zoo, maar ééntje, zoo donkerbruin.
En dan handschoenen - is toch lastig, bespottelijk, ja? Een Java-mensch met
handschoenen en op Sinterklaas geef' toewan haar zoo'n gek cadeau, maar zij moet
toch ‘dank-je wel’ zeggen en heel mooi vinden.
Weet eerst niet wat is; zoo'n kokertje van beestevel, om allebei je handen in te
steken; houdt lekker warm, zeg' Njo, en staat deftig. Woh! zij toch al zoo deftig; alle orang zeg mevrouw! En zij mag zoo maar overal
zitten in spoor en op de boot; net of menschen niet zien, zij maar gewone, inlandsche
vrouw is.
In Holland is alles zoo'n beetje door mekaar, zoo onderste boven; een gewone
inlandsche, als zij, wordt zooveel hormat bewezen en echte volbloed Europeanen
loopen achter een straatorgel. Majin zelf gezien, een blanke mevrouw met twee
blonde kindertjes en de meneer, ook heelemaal blank, loopt met de orgel en draait
er aan en
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de mevrouw vraag een cen'. Majin durf haas' niet geven.
Njo lacht der om en zeg' zij doet aanstellentjes, is toch niet waar, vindt geusch
hek.
En dan zoo koud, als de winter komt; had toch nooit zoo gedacht; was vroeger
ook wel een beetje in Holland geweest, maar eventjes maar, zoo'n paar maandjes.
Nu zoo lang, weet niet precies, maar ziet toch al twee keer de blaadjes van de boomen
vallen. Ja, schrik der van; eerst wordt 't zoo guur, dan komt een harde waai-waai en
dan op eens, is al de boomen kaal en ziet al de takken zwart, zoo beetje bruin.
En blijft heel lang zoo, tot eentje voor eentje, der weer nieuwe blaadjes aan komen,
zoo lief, ja?
En dan wordt ook weer lekker warm - in huis zoo benauwd, met al die gordijnen
en kleeden... stikt der bijna van.
En dan net zoo ongelukkig, Jetje loop' weg; wil niet langer kuren verdragen, zeg
ze.
Toch jokkentjes, ja? Want niemand heeft kuren; zij zoo nakal, zoo brutaal en dan
zij wil lief met Njootje doen, wil natuurlijk niet hebben.
Zeg der flink en dan zij gaat weg.
Komt er een Christien en zij noem, bij vergissing Christin en dan zij lacht er om....
en lacht altijd uit en snoep ook van alles en neem geld
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weg.... en dan kan heusch niet meer alleen af en roep toewan der bij. Toewan wordt
natuurlijk boos en zeg' ‘jij kunt gaan’ net als in Indië.
En dan op eens gebeurt iets vreeselijks, terlaloe. Die brandal van een meid gaat
naar een toewan advocaat en die schrijft soerat. Komt op eens en Majin moet voor
den rechter komen. Woh! durf niet, heelemaal niet brani - is ook bang, want 't is een
kanon-rechter. Als ze vertel, lacht Njo en zegt ‘kantonrechter,’ is toch wel een beetje
't zelfde.
Och! en allemaal zoo'n soesah in Holland.
Njo zijn school ook. Moet toch zooveel leeren; altijd maar; in Indië leer toch enkel
's morgens, hoor' toch, maar hier moet 's morgens en 's middags en soms nog 's
avonds. Kassian, Njo wordt er bigoeng van. Hij leer, leer, leer en de meester vindt
nog niet genoeg en stuur der ook een soerat van aan zijn Papa. Zoo mal toch in
Holland, altijd die soerat. Is den heelen dag: ‘meneer een brief’, ‘mevrouw, een
brief’, ‘jongenheer, een brief.’
Komt zelfs voor de meid en zij kan lezen, betoel! Zij leest de courant, zoo brutaal,
ja? In Indië, de bedienden lees' toch niet, als soms een enkele huisjongen een beetje
kan - is niet eens prettig, veel te pinter, ja?’
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O! en als zoo koud wordt in Holland en dan met die kachels; toewan boos, als zij
laat uitgaan; maar kan der toch niets aan doen.
En die kachel plaagt zoo!
's Morgens moet zij altijd kopjes en bordjes en alles omwasschen, midden in de
eetkamer op de tafel, toewan zegt hoort zoo. Baai! zij doet, maar de theedoek, hij
wordt zoo nat, en hij moet toch in de kamer blijven, daar in den muur, waar een deur
voor is.
En dan, als de kachel zoo lekker warm gloeit, zij legt 'm der op; kan zoo goed
drogen, en dan zij moet eventjes naar boven.... moet toch zien of alles goed is en dan
zij komt terug, woh! de theedoek ziet heelemaal bruin, fijne gaatjes in gebrand.
En als toewan uit zijn bui is, hij vreeselijk boos en geeft standje en noemt domme
bebèq, zij toch niet eend. Maar als hij goed in de bui is, dan hij vraagt of de theedoek nog niet gaar is en of
nog bruiner moet?
Nou, zij lach' dan maar!
Kassian, gebeurt niet dikwijls.
Gaat niet erg goed in Holland, zoo deftige mevrouw te spelen, als je een njaï ben
geweest; later ook wel mevrouw, maar toch nog anders.
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Indische huis, hij veel grooter, je kan wel verstoppertje doen, als der iemand komt
en toch veel gemakkelijker met de meiden en hoef' nooit uit, heb toch lucht, zoo
lekker ruim erf op Soerabaia.
In Holland zij toch ook liever thuis blijf, maar toewan wil niet en Njo zanik zoo.
En dan maken allerbei standjes, als zij onhandig en dom, kan toch niet helpen.
Soms toewan gaat met Njo zoo'n dagje uit de stad met de kareta api, heet trein in
't Hollandsch.
Zij gaat liever niet mee.... altijd zoo bij familie, heelemaal Hollandsch, weet
natuurlijk geen centje van Maleisch en Indië af en doet allerlei stomme vragen.
Vraag ook of altijd zon niet vervelend is? Is toch lekker; en vraag ook zoo; ‘Krijgt
u dikwijls brief van uw familie?’ - Is toch gek! Weet dan niet, dat orang djava niet
kan schrijven? Kan toch geen brief sturen, als je niet kan schrijven?
Zij was zoowat 15 jaar, toewan zeg, als zij bij hem komt, als kleine njaï, en na
dien tijd ziet zij toch niet haar familie. Weet der niks van af.
Haar familie is toewan, Kapitein Weitinga, zoo moeielijk uit je spreken, ja? En
Njo, haar jongen.
Meer niet....
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Kassian, toewan is nu naar de commissie, moet zien of toewan nog malaria heeft.
Commissie zegt beter, zoo heerlijk, toewan, en zij ook, weer terug gaat naar Indië.
Majin kan haast niet op zijn plaats blijven van pleizier, als ze daaraan denk.... woh!
zoo heerlijk, altijd lucht en zon en warm.... en zoo ruim! En dan in Indië hoeft niet
altijd corset en japon en al die stijve pakijan, kan lekker maken in sarong en kabaja
en bloote voeten, - of muiltjes. Is toch wat anders.
En kan elken dag rijst hebben en manisan en kwé-kwé en katjang goreng, en
kwé-lappies en glibbertjes en van alles.
En weer een badkamer, waar je sirammen kan, hoort toch meer, dan zooals in
Holland, heelemaal in 't water kruipen.
En dan alles met klappers klaargemaakt, smaakt lekkerder dan altijd zoo met boter.
O! als ze zoo over Indië piekert - dan voelt ze zich heel anders - maar.... op eens
overvalt haar dan een nameloos wee.... Ze zou wel prettig vinden, als de commissie
zegt - u kunt gaan - maar toewan is stellig van plan Njo achter te laten in Holland.
Njo is al zoo groot, bijna achttien jaar, zoo'n man, ja? Is zoo dik en breed; eet zoo
flink; zij zoo trotsch der op. Hij eet wel zes van die dikke boterham, zoo ferm! En
hij lust
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't liefst der Javaansche suiker op. Zij ziet zoo graag eten, en 's middags eet zooveel
vleesch, drie dikke plakken en dan nog meer, zoo'n bord vol gaat der allemaal in.
Zijn vader vindt niet goed, zegt: ‘je eet me de ooren van 't hoofd,’ maar dat is niet
zoo, hoef' niet bang voor te zijn, Njo is toch niet menscheneter of zoo. Och! en als toewan naar Indië gaat, zij natuurlijk mee; zij is zijn echte vrouw, heef'
in de courant gestaan. En Indië is toch haar land en zij verlangt er zoo naar. Maar,
als ze denkt, dat Njo, haar eigen ventje, achter moet blijven, dan schiet ze vol tranen....
Terwijl ze zoo bij de kachel gehurkt zit, merkt ze natuurlijk niet, dat het vuur is
uitgegaan.... ze voelt wel koud, maar ze denkt, dat 't is van ellende, van angst, dat ze
misschien haar jongen zal moeten achterlaten.
Wie zal voor hem zorgen, als zij weg is? Wie zal zorgen, dat zijn bord vol lekker
eten is en zijn kast vol warme kleeren? Kassian, hij kan natuurlijk niet alleen in huis
blijven met die brandals van meiden, die altijd wegloopen of brutaal zijn. Hij zou
bij een familie in huis moeten.
Zij kent eigenlijk maar een mensch, die goed
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voor hem zou zijn en dat is Njonja Perploe', nee Verploegh, zij moet goed zeggen.
Njo houdt veel van tante Lie en ook van Clara, haar dochtertje. Heeft toch van
kinds af gekend.
Daar gaat de straatdeur van zelf open; toewan belt niet, toewan heeft sleutel, dan
gaat van zelf. Ze hoort zijn zware laarzen op de trap.
Onwillekeurig krimpt ze nog dichter in elkander van angst. Toewan is zoo dikwijls
boos, heeft er spijt van met zijn njaï te zijn getrouwd, Majin kan aan alles merken.
Zij, zoo domme eend, en als hij standjes geef', zij nog dommer. Wacht, zij zal
opstaan, toewan ziet niet graag zij zoo in elkander gehurkt zit, zoo'n beetje tè erg
Javaansch.
Ze is net zoowat aan 't opkrabbelen, als de Kapitein binnenkomt.
Zij ziet dadelijk, is mis!
Kassian, toewan vroeger, toen zij hem pas ken, zoo'n lief gezicht met zoo vroolijke
oogen, nou kijk altijd zoo boos! Majin is bang der voor.
Zij wil zoo graag wat zeggen; weet wel, dat 't hoort. Echt Hollandsche dames zeg
ook zoo vriendelijk: ‘Zoo man, hoe heb-je gehad?’
Maar Majin durf' niet goed; kan toch nooit vergeten, zij vroeger gewone njaï is
geweest,
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staat toch niet om 't eerst met Europeaan te spreken.
Dat suffe stilzwijgen van haar maakt hem nog boozer.
‘Zoo.... dag Marie,’ snauwt hij haar toe.
‘Dag, Frits,’ antwoordt ze onderdanig.
Ze hebben elkander zoo weinig te zeggen, die twee, ofschoon 't nu al bijna twintig
jaar is, dat ze met elkander het leven doorgaan.
Een man wordt, in den regel, niet gaarne uitgehoord, maar als zijn vrouw heelemaal
geen notitie van zijn thuiskomen neemt en zich niet interesseert voor wat hem
wedervaren is, vindt hij het toch een laakbaar gebrek aan belangstelling.
‘Ellendig weer,’ zegt hij na een poos.
‘Kassian, ja.... Njo,’ antwoordt ze.
Haar brabbeltaaltje, haar halve zinnen, haar idiote gewoonte om Jan, dien
opgeschoten slungel van bijna achttien jaar, Njo.... soms nog wel Njootje te noemen,
maken hem dol.
En hij is waarachtig nu in geen stemming om geprikkeld te worden.
De commissie heeft hem natuurlijk weer - ‘niet geschikt bevonden voor den dienst
in de Koloniën.’
Dat was nu de derde keer en.... enfin! 't stond vrij wel gelijk met een totale
afkeuring.
't Was een koopje! Niet meer naar Indië kun-
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nen gaan, dat was altijd in Holland blijven.
En 't ergste was, dat hij, met zijn verblijf in Holland, zijn malaria nog niet kwijt
was.
De militaire dokter had hem 't zelfde als zijn eigen dokter aangeraden - een maand
of zes in een droog bergklimaat en goede verzorging. Een allemachtig koopje!
Voor hem zelf kon het hem minder schelen; hij had, behalve Java's blauwe bergen,
zooals de dichters en de optimisten ze noemen, eigenlijk zoo goed als niets van de
wereld gezien. Het denkbeeld om eens een half jaar in den vreemde door te brengen,
lachte hem dus wel toe. Maar wat zou hij met zijn twee complicaties, gelijk hij ze in
zijn booze buien noemde, met Marie en Jan doen? Het eenvoudigste zou natuurlijk
zijn ze achter te laten. Met Jan's leeren ging 't nu niet zoo schitterend, dat hij er voor
een maand of zes uit zou kunnen breken, en dan de kosten.
Maar als hij hem, alleen met zijn moeder, achter liet, zou er heelemaal niets van
terecht komen.
Ze zou hem in den grond bederven en ze zouden, met hun beiden, zoo
ver-indischen, dat er niets meer met ze zou zijn aan te vangen.
Jan ergens in huis doen, leek hem nog 't geschiktst, want hem bij zijn moeder te
laten blijven, was geen denken aan.
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Er zou een slordige hand geld mee heen gaan, maar hij zag er anders geen gat in.
En Marie?
Haar alleen thuis laten, ging toch ook niet.
Ze zou zich doodkniezen - zonder iemand om voor te zorgen, en dan ook, hoe zou
ze haar dagen doorbrengen?
Ongerekend nog 't geld, dat zoo'n drievoudige ménage zou kosten.
Jan bij een meester of zoo, Marie alleen in den Haag en hij alleen in Duitschland
of Zwitserland.
Daar kon hij, met zijn verlofs-traktement, niet tegen op.
De doctoren hadden ook gestipuleerd, dat hij verzorgd moet worden; nu, wat het
physieke aanging, was er niemand aan wie dat beter toevertrouwd was dan aan Marie.
Hij zou haar dus maar meenemen - en er geen gras over laten groeien, want Holland
in den winter was toch ook verre van aangenaam, en hij voelde zich beroerd.
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Hoofdstuk III.
Belet vragen.
Majin had intusschen voor de koffie gezorgd; den vorigen dag hadden ze Indisch
eten gehad en daar had ze nog wat van opgewarmd voor Jan en voor haar zelve.
‘Toewan, kassian, mocht er niet van hebben, om zoo bedis.’ Alles, wat sterk was,
hadden de doctoren hem ten strengste verboden. Hij bromde er geregeld tegen en at
er heel dikwijls toch van. Gewoonlijk echter maakte Majin dan iets anders, waar hij
heel veel van hield, en dan mopperde hij, omdat zij er zoo in hakte.
Jan at, wat de pot schafte, met zijn gezonden, onverzadigbaren honger van 18 jaar.
En zijn moeder, gewoon aan den tragen eetlust en weinigen trek van Indië, was
er trotsch
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op en vond het een heerlijk gezicht hem zoo flink te zien eten.
Zijn vader irriteerde het. Hij zelf moest zich zooveel ontzeggen en at 't weinigje,
dat hij hebben mocht, met zoo weinig animo, dat 't hem hinderde als een ander zich
zoo te goed deed.
En dan, 't materiëele was niet alles!
Marie en Jan schenen 't een verdienste van elkander te vinden, als ze veel aten en
keken elkander dan met bewonderende blikken aan.
Trouwens, die twee waren verbazend aan elkaar gehecht! De Kapitein wist niet
of hij er zich over verheugen of bedroeven zou.
‘En hoe gaat 't op school?’ vroeg Papa.
Jan haalde de schouders op.
‘Kun-je mij niet fatsoenlijk antwoord geven, kwâjongen?’
‘Nu wat wilt u, dat ik u antwoord, Pa? Wij krijgen toch niet elken dag een rapport.
Ik heb van ochtend mijn lessen geleerd, maar mijn vragen van de natuurkunde waren
fout, dat is ook zoo verschrikkelijk moeielijk.’
‘Als er nu maar weer geen onvoldoendes op je rapport staan.’
‘Nou, dat zal wel, Pa. Voor de talen heb ik zeker onvoldoende. Al de jongens zijn
er veel verder in dan ik.’
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‘Nu, hoe komt dat dan? En je zit nog wel met veel kleinere jongens.’
Zonder op 't laatste te letten, antwoordde Jan: ‘Hoe 't komt? Nou.... ze hebben 't
veel langer en ook veel beter geleerd. Ik heb toch heusch altijd mijn best gedaan,
mijn woord er op.... Pa....
Zeg dat toch niet altijd....
Als 't zoo is....
Je behoeft niet altijd met je woord aan te komen. 't Is of je bang bent niet geloofd
te worden.’
Jan at in stilte verder; over zijn leeren was Pa nooit goed te spreken en toch kon
hij het niet helpen dat hij wat achterlijk was, en met zijn zestiende jaar, toen hij uit
Indië kwam, pas in de tweede klasse H.B.S. kwam te zitten.
En dat was nog met kunst- en vliegwerk, in den vorm van privaat-lessen, gegaan.
En bij 't overgangs-examen was hij gezakt en zoo zat hij, met zijn achttienden
verjaardag in 't vooruitzicht, in een klasse met jongens van 13 en 14 jaar.
Zijn schuld was 't niet; hij deed zijn best, maar hij ondervond als zooveel anderen,
die uit Indië komen, dat het onderwijs in de Koloniën, hoezeer ook verbeterd in de
laatste jaren, toch nog lang niet aansluit aan dat in het moederland.
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Wat hij worden moest, was nog een open vraag.
Nadat ze alle drie een poos, in stilte, hadden doorgegeten, zei Jan, ‘o! ja, Pa, dat
is waar ook, hoe is 't met de commissie afgeloopen? Gek, op school heb ik er aldoor
aan gedacht.’
‘Dat had je wel kunnen laten: geen wonder dat je dan een slechte beurt gaf.’
Jan lachte. Als je Pa altijd ernstig op nam, werd 't zoo saai. Zoo, nu en dan deed
Jan maar als of hij dacht, dat 't een grapje was.
Hij merkte dus, heel vroolijk, op: ‘En nu vergeet ik het. Maar zeg nu eens, Pa,
bent u voor geweest?’
‘Ja, natuurlijk, waarom niet?’
‘Nou.... en?’
‘Afgekeurd.... mag nog niet naar Indië....
‘Woh!’ klonk 't verschrikt van Majin's lippen. Maar ze wist niet of ze 't akelig of
prettig vond.
Voor toewan en ook voor haarzelve,, was 't een groote teleurstelling, maar 't was
ook heerlijk om bij Njootje te blijven.
Het moederlijk gevoel was toch 't sterkst in haar; ook nu werd 't haar te machtig
en haar jongen toeknikkende, kneep ze hem, zoo even, heel hartelijk en vriendelijk
in den arm en fluis-
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terde ze: ‘Toch prettig, ja, Njo? Ma en Pa bij je blijven.’
‘Dat denk je maar,’ bromde de Kapitein.
‘Wat nou, man? vroeg ze.
Wel, 't schijnt dat Holland 't lamste klimaat is voor malaria, ze willen me absoluut
naar 't buitenland sturen - voor een maand of zes...
Nou, wel leuk, Pa! Misschien wel naar Davos? Dan kunnen we lekker sleedje
rijden.’
Zijn moeder keek hem verwonderd aan. Begreep er niets van, ja?
Zijn vader werd boos: ‘Zeg, kraam jij nu, als-je blieft, geen wijsheid uit, waar je
niets van begrijpt. Davos is goed voor longlijders, maar daar heb ik niets mee noodig,
en bovendien.... jij hoeft je er niet op te verheugen, want jij gaat zeker niet mee.’
Majin verschoot.... onder haar bruine huid schemerde 't grijs door.
‘Kassian, jij dan alleen, man?’
‘Nee, ik denk er over jou mee te nemen....
‘Njo kan toch niet zoo, in zijn eentje, achterblijven. Hij kan toch niet koken, en je
weet, onze kokkin verstaat er niet veel van. Ik moet altijd helpen. Njo kan toch niet.’
Jan lachte.... die goeie moeder toch!
‘Och! zanik toch niet,’ hernam de Kapitein,
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vrij boos. ‘Je schijnt me voor heelemaal idioot te houden. Ik weet gelukkig nog, wat
ik doe. Ik zal natuurlijk wel mijn maatregelen nemen.’
‘Goed man,’ zei ze, op den haar eigen onderworpen toon, waarin Kapitein Weitinga
het: ‘Saja toewan’ van zijn vroegere njaï meende te hooren.
Toen Jan weer naar school was en Majin haar middagslaapje deed, waar ze niet
buiten kon, ook omdat het 't eenige uurtje van den dag was, waarop ze zich in haar
dierbare dracht, sarong en kabaai, kon steken, begon de Kapitein weer te piekeren.
Hij was nu al twee jaar in Holland en zijn gezondheid was er niet merkbaar op
vooruitgegaan. 't Was tobben geweest, tobben en sukkelen zonder einde.
Zijn huisdokter had er al lang over gesproken en dien ochtend hadden de heeren
der keurings-commissie het, na hun officiëel onderzoek, herhaald, hij moest voor
een poos naar een beter klimaat.
In Indië hadden ze 't ook een paar maal geprobeerd, eerst hadden ze hem naar
Tossari gestuurd en toen naar Soekaboemi, beide keeren met negatief succes; toen
naar Europa.
Europa beteekent voor repatrieerenden Holland,
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liefst den Haag; ze vergeten, dat er nog zooveel andere landen en steden zijn en dat
de moerasgrond van hun Kikkerlandje nu juist niet het allergunstigste is voor
invaliden.
Ze denken, dat zoodra ze den voet op vaderlandschen grond hebben gezet, alle
malaise zal verdwijnen en dat ze zich, gelijk 't op z'n Indisch heet, kiplekker zullen
voelen.
‘'t Mocht wat,’ zuchtte Kapitein Weitinga, zijn eigen geval overpeinzende, ‘de
heeren van de faculteit rusten niet, vóór ze je de een of andere bad - of tenminste,
een luchtkuur laten doen.’ In Indië sturen ze je naar boven en, als dat niet helpt, naar
Holland, en in Holland sturen ze je naar 't buitenland.
‘De zaak is, dat ze zelf geen raad met je weten!
En doe - je 't niet, dan trekken ze de handen van je af en laten ze je zelf de
verantwoordelijkheid dragen.
En wat moet-je doen, in zoo'n geval? Je kunt je zelf toch niet laten crêpeeren. Je
dient je body toch zoo gezond mogelijk te houden. Als je er in eens uit kon zijn, zou
't minder wezen,’ als 't de vraag was van to be or not to be.... waarachtig, als ik er
dan niet den brui van gaf.
Maar zoo'n vervloekte koorts ondermijnt je ge-
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stel, bederft je humeur, maakt je prikkelbaar, kregel, zenuwachtig en je houdt er toch
't leven bij.
Je voelt je ellendig, slap en der is nog te veel kracht in je om dood te gaan. Vriend
Hein wil niks van je weten, en genot of pleizier heb je niet meer.’
Hij zou 's middags maar eens naar de Soos gaan en hier en daar eens om raad
vragen en informeeren; Indisch-lui genoeg in de Witte.
Daar had je van Dobben, die had indertijd een first-rate praktijk als notaris op
Semarang en was ook met een spoed-certificaat naar Europa gestuurd.
Hij was toen dadelijk naar Munchen gegaan en van daar de Beiersche Alpen in;
't was een prachtige kuur geweest; toen hij terugkwam zag hij er uit als Hollandsch
welvaren, als een goud haantje.
En na een jaar was hij er heelemaal bovenop; en weer klaar om naar Indië terug
te gaan. Maar zijn vrouw en dochters hadden er anders over gedacht; die hadden in
den Haag den smaak van 't mondaine leven, van opera's, concerten, Kurhaus.... beet
gekregen en bedankten er royaal voor weer naar Java terug te keeren.
En zoo was hij blijven hangen - enfin, de kerel had geld en zijn vrouw, een prachtig,
zui-
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ver Armenisch type, had hem ook een flink fortuin aangebracht. Hij kon 't doen; dat
was nog wat anders dan een Kapitein's pensioen.
Maar, wat hij zeggen wou. Op de Soos zou er wel iemand zijn, die hem inlichtingen,
prijs-opgaven enz. omtrent zulk een reis zou kunnen verstrekken.
Dat was één ding, waar hij voor te zorgen had, dan een tweede, wat hij met Jan
zou kunnen doen?
't Beste zou zijn bij een zijner zusters in huis, de een woonde, sedert een paar jaar,
in Voorburg, dat was vlak bij, dan kon hij spoor-scholier worden of met de fiets heen
en weer gaan. Die drommelsche jongen had hem natuurlijk al lang een fiets afgezet.
Hij had de vriendschap met zijn zusters en overige familie wel niet zoo druk
aangehouden, maar toen hij in 't vaderland kwam, had hij ze toch allemaal met Jan
opgezocht.
Zijn vrouw bleef liever thuis bij dergelijke gelegenheden en dat was ook maar 't
beste.
Familieziek was hij trouwens niet, maar hij vond toch wel, dat je, in tijden van
nood, op elkander diende te kunnen rekenen.
Hij zou dus den volgenden dag tegen de koffie naar Voorburg gaan.
Dien dag zou hij maar thuis blijven; bij nader

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

42
inzien had hij toch geen lust in de Soos ook.
Dat komen voor de commissie had hem zoo veel tijd genomen en.... ja, God....
niemand is er luier dan een verlofganger en dat wanneer je, zooals hij, een Indische
vrouw hadt, die je nooit eens animeerde en.... daarbij een ongezouten portie
malaria-bacillen in je body.
Morgen dus.... of Zondag!
Ja.... betoel, Zondag zou hij met Jan naar Voorburg gaan. En als dat niet lukte, als
zijn oudste zuster, die niets dan meisjes had, liever van de onverwachte inkwartiering
verschoond bleef, dan zou hij naar Utrecht aan zijn andere zuster schrijven.
Maar zoo ver was 't nog niet.
's Zondags ochtends, toen Jan, volgens zijn gewoonte, in een grijs flanellen pakje
zat, met een Singapore jasje zonder kraag - echt lekker! zei Papa op eens: ‘Kom,
jongen, maak je klaar, dan gaan we bij tante Hermine in Voorburg koffie drinken.’
- ‘Toe nou, Pa, waarom toch? Ik zit zoo lekker, Zondag is nog de eenige dag, dat
ik een beetje thuis kan zitten bij de kachel, en bij de oude vrouw,’ voegde hij er aan
toe.
't Eene argument hielp al even weinig als 't andere.
‘Kom, een jongen van jou leeftijd moet niet
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zoo laks zijn; mijn vader zou mij geleerd hebben, mij zoo te vertroetelen. Trouwens,
toen ik zoo oud was als jij, was ik al lang kadet.’
‘Ja, God, daar komt u nu altijd mee aan. Ik kan 't toch niet helpen, dat uw Pa u
zoo veel beter en strenger heeft opgevoed dan de mijne...’
Altijd nog 't zelfde.... precies 't strijdlustige Njootje van vroeger, dat geen
onrechtvaardigheid kon dulden en alles durfde zeggen.
Maar wat de Luitenant in zijn kleinen jongen aardig had gevonden, beviel den
Kapitein alles behalve in zijn opgeschoten lummel.
‘Ben-je op school ook zoo brutaal?’ vroeg hij onwillekeurig.
- ‘Soms, als 't noodig is,’ antwoordde hij met het phlegma, eigen aan het ras zijner
moeder, waarvan hij een flink tikje beet had, gelijk zijn vader 't noemde.
‘Jij gaat je aankleeden en daarmee uit....
Met Pa uit, ja?’ klonk 't dood kalm, maar hij verroerde zich niet.
De Kapitein had lust zich woedend te maken, maar bedacht gelukkig nog bijtijds
hoe slecht 't voor hem was en hoe weinig 't hielp.
‘Marie, zeg dien kwâjongen toch te doen, wat ik zeg.’
‘Njo, ajo lekas, doen wat Pa zeg, ja?
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Weet toch Pa nog ziek kassian, kan niet velen.... jij zoo.... toe nou.... Jan.’
Jan stond met een geeuw op, rekte zich een paar maal uit, bromde iets van:
‘allemachtig lollig,’ en verscheen, ruim een kwartier later - keurig en gentlemanlyk
als iemand, waarin nog de natuurlijke hoffelijkheid der Oosterlingen huist.
Majin keek hem innig aan. Wat een baas toch, die Njo van haar, zoo deftige meneer
in 't zwart.
Een blauw of donker pak was ‘zwart’ voor haar.
‘Zal ik Pa in zijn jas hijschen?’ vroeg hij, meer dienstvaardig dan hoffelijk. Door
den vormelijken half-caste heen, kwam de Hollandsche kwâjongen vaak voor den
dag.
Zijn moeder keek hem verschrikt aan, zoo brani, ja?
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Hoofdstuk IV.
Beletkrijgen.
Mevrouw Verhal kwam met haar drie dochters uit de ochtendkerk - verkwikt, gelaafd
en versterkt in haar geloof.
Dominee had tot tekst genomen vers 14 uit den brief van Paulus aan de Romeinen
(XIV Capittel.) ‘Zoo dan laat ons najagen 't gene tot den vrede en 't gene tot de
stichting onder malkanderen dient.’
In 't naar huis gaan knikte ze innig tevreden, en toen Gerardine, haar derde
dochtertje, uit louter baldadigheid haar zusje Louise begon te plagen, zei Mama, op
zalvend vermanenden toon: ‘Foei Gerarda, wat beoefen je slecht, wat je zooeven
gehoord hebt.’
‘Laat ons najagen 't gene tot den vrede dient.’
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Gerarda, of Gerda, gelijk ze gewoonlijk heette, begon te proesten. Die Ma ook!
In de gang wachtte mevrouw Verhal een verrassing. Twee overjassen en twee
heerehoeden!
Vóór zij tijd had, de rij harer kennissen na te gaan om er de bezitters van te kunnen
raden, was Lou de kamer reeds ingehold.
‘Ma, oom Frits is er met Jan - leuk, hè?’
Mama's blik getuigde niet juist van: ‘leuk vinden.’
't Liep tegen twaalven, de bezoekers kwamen uit de stad, ze rekenden natuurlijk
op blijven. Pijlsnel liet ze haar huisvrouwelijke gedachten gaan over 't geen er op de
koffie-tafel aanwezig was.... of zou kunnen zijn.
Ze had gerekend op elk een eitje.... maar twee meer? En dan was er nog wat
leverworst. Ze had nog een blikje lunch-tong, maar erg veel zin om 't open te maken
had ze niet.
Enfin, ze zou zien - hoe 't loopen zou. 't Kon ook best, dat ze maar eens aankwamen
op hun weg naar den een of anderen Indischen kennis.
En, door dien uitkomst belovenden inval gesuggereerd, zei ze, met buitengewone
hartelijkheid: ‘Nee maar, dat is aardig, dag Frits, dag jongen. Wat zie-je er goed uit?
Nu, de vaderlandsche kost schijnt je best te bekomen.’
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‘Nou, tante, ik rammel al weer van den honger en ik heb van ochtend thuis toch flink
gegeten, ja, Pa?’
‘En hoe gaat 't met Mama?’ informeerde zijn tante, zijn opmerking ignoreerende.
‘Best, dank u, tante. Ma houdt niet erg van de kou, is 't wel, Pa?’
‘En komen jelui nu eens een dagje bij kennissen hier doorbrengen?’
‘Nee, tante, wij komen bij u. Pa wil u spreken, ja? en denkt, om koffietijd is u toch
wel thuis - is gezellig - te praten onder 't eten - ja tante?’
‘Ja, zus - als je ons een kop koffie en een boterham wilt geven?’ vroeg de Kapitein,
die zich met zijn nichtjes had beziggehouden.
De aanval was te direct om te worden afgeslagen.
‘Natuurlijk, als je 't eenvoudige voor lief wil nemen?’
‘Nou, tante, Pa eet toch niet veel, mag niet voor zijn ingewanden, en ik vind alles
lekker. Is toch bepaald waar, ik eet alles, ja - Pa?’
‘En hoe is 't met je leeren?’
Jan haalde de schouders op. Bah! zoo flauw, die menschen in Holland moesten
altijd zoo schoolmeesteren.
‘Houd-je van lezen?’ vroeg Gerda, die uit
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eigen ondervinding begreep, dat Mama's vraag Jan niet bizonder welkom was.
‘Nou - zeg - heel wat meer dan van leeren, en jij?’
‘Dol, maar ik mag haast niks lezen - en Mama leest 't altijd eerst, jou Ma ook?’
‘Nee,’ antwoordde Jan kortaf.
Hè, zoo dom toch, die meisjes om altijd zoo te vragen. Alsof zijn Mama lezen
kon?
Kassian, Mama kon er niets van.... alleen maar zoo'n klein beetje de courant, maar
haast niet.
Martha, de oudste dochter, had intusschen last gekregen, eens naar de koffie te
gaan zien - en al heel gauw kwam ze zeggen, dat alles klaar was.
Tot ergernis van haar moeder, had ze, uit zich zelve, de lunch-tong opengemaakt
en bovendien nog de appelbollen op tafel gezet, die voor het toetje 's middags hadden
moeten dienen.
Martha dacht altijd, dat 't niet op kon; gelukkig had ze de eieren weggelaten.
En pas waren ze gezeten, of oom Frits begon over zijn buitenlandsche reis.
‘Zoo - nu, 't schijnt er bij jelui aan te zitten,’ merkte zijn zuster op. ‘'t Is nog al
niets, zes maanden op reis.’
‘'t Is voor mijn gezondheid. De doctoren dringen er bepaald op aan.’
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‘Nu ja, dat kennen we. De dokters hoeven 't niet te betalen. Onze dokter zegt al zoo
lang, dat Martha en Gerda eens een staalkuur moesten doen, en mijn armen man had
onze Utrechtsche dokter ook weg willen sturen....
Misschien zou 't hem goed hebben gedaan,’ opperde haar broer.
‘Och! wel nee, tegen den dood is geen kruid gewassen en als ons uurtje slaat,
kunnen we er niets tegen doen.’
Daarop, zich zelve blijkbaar te banaal vindende, vervolgde ze, op zalvend-gewijden
toon: ‘Als de Heer het noodig oordeelt zijn kinderen op te roepen....’
‘Jawel, dat is ook zoo! Maar zie je, we mogen toch ook een woordje meespreken
en ons het leven zoo dragelijk mogelijk maken.’
‘Dat hangt van onze innerlijke stemming af.’
‘Nou, tante,’ viel Jan, met zijn gewone vrijmoedigheid, in. ‘Dat moet u nou niet
zeggen; als je kiespijn hebt? Nou.... dan kan een dokter er toch meer voor doen dan
je eigen stemming.’
Zijn vader wist niet of hij hem zou beknorren of toejuichen. De jongen had toch
zoo iets leuks!
Na de koffie begreep de Kapitein, dat hij nu maar met de deur in 't huis moest
vallen; en wel uit twee open redenen. De eerste was, dat zijn
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zuster zijn bedekte toespelingen niet scheen te.... (willen) begrijpen, en de tweede
dat hij zijn bezoek niet te lang wilde rekken.
‘Ja.... kijk eens,’ begon hij, ‘de zaak is zoo. Ik moet, minstens voor een maand of
zes, naar een bergklimaat. Marie neem ik natuurlijk mee, maar Jan moet voor zijn
opvoeding in Holland blijven. Schikt het jou nu, hem zoolang in den kost te nemen?
‘Maar Frits!’
Na dien weinig zeggenden, doch veelbeteekenenden uitroep, had Kapitein Weitinga
wel gevoegelijk weg kunnen gaan.
‘Je weigert dus?’ vroeg hij korzelig.
‘Maar Frits!’ 't Was nu de beleedigde onschuld, die er uit haar woorden sprak. ‘Ik
heb immers nog niets gezegd, maar....
‘Maar ik begrijp je.’ viel hij cru in, ‘Je past er voor.’
‘Dat heb ik immers niet gezegd.... je wordt dadelijk zoo driftig. Wij moeten
elkander helpen in de wereld. Wij moeten alles doen om strijd te vermijden, dat zei
de dominee van ochtend nog.... en.... als ik alleen was, dan zou ik je zoon met liefde
in mijn woning ontvangen.... maar met 't oog op mijn dochters.’
‘Nou - wat dat betreft, hoef je niet bang te
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zijn. Van mijn jongen zullen ze geen kwaad leeren; die is, door zijn moeder, veel te
lang klein gehouden en wat manieren aangaat.... nu, dan kunnen Hollandsche jongelui
nog heel wat van onze Indische jongens leeren. Het burgerlijke, proleetachtige is
hun gelukkig vreemd. Er zit in sinjo's en half-castes nog een flinke dosis Oostersche
hoffelijkheid en zijn moeder was ook niet de eerste de beste.’
Waarom hij dat alles en nog veel meer zei, begreep hij later zelf niet, en toen
berouwde het hem, want natuurlijk wilde zijn zuster 't op hem gooien en wilde zij 't
doen voorkomen, alsof hij haar, maar zoo goedsmoeds, den mantel was gaan uitvegen.
Daarbij vergetende, dat haar houding, juist door het schijnbaar negatieve, zoo
agressief mogelijk was geweest.
Ze had niet veel gezegd, ze had zijn verzoek niet rechtstreeks geweigerd, maar
evenmin was ze, ook maar met de minste toenadering, er op ingegaan. Zoo gauw
hij, zonder in 't oogvallend onbeleefd te zijn, een einde aan het gesprek kon maken,
stond de Kapitein op en riep hij zijn zoon, die blijkbaar beter met de meisjes opschoot
dan hij zelf 't met de moeder had gedaan.
‘Wel leuke meisjes, ja. Pa?’
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Zoodra de bezoekers weg waren, beknorde mevrouw Verhal haar dochter over de
appelbollen, die waren heelemaal niet noodig geweest. Toen opende ze haar kerkboek
en zocht ze nog eens den tekst van dien och tend op - om weer in een
Zondags-stemming te komen.
‘Zoo laat ons najagen 't gene tot den vrede en 't gene tot de stichting onder
malkanderen dient.’
Daartoe was ze volkomen bereid, dat kon ze, met heur hand op heur hart,
verzekeren.
En daar was ze altijd toe bereid geweest. Toen haar broer Frits indertijd een
ordentelijk huwelijk naar zijn stand, met juffrouw Uijtenhoven, wilde sluiten, had
ze het hem grif, en zonder de minste onaangename toespeling, vergeven, dat hij, in
de laatste jaren van zijn verblijf in Indië, zoo weinig van zich had laten hooren.
En ofschoon ze heel goed wist, hoe hij er geleefd had, want zulke dingen hoor je
altijd, had ze bij zijn eerste bezoek net gedaan of ze er in 't geheel geen vermoeden
van had.
Ze woonde toen nog in Utrecht en haar goede man zaliger leefde toen nog, maar
ze hadden er geen van beiden een woord van gezegd en ze hadden hem heel
vriendelijk ontvangen. Eerst al-
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leen en toen met zijn meisje. En ze waren naar de receptie in Nijmegen gegaan, met
het plan het huwelijk eveneens bij te wonen.
‘Juist voor den vrede en tot de stichting onder malkanderen,’ gelijk dominee had
gezegd.
Maar.... toen dat alles zoo raar was geloopen door die zwarte vrouw.... die bijzit
van 'm.... ze schaamde zich zelfs zoo'n woord te.... denken!
Toen die daar op eens binnen was gekomen.... nee, toen trok ze heur handen van
Frits af.
't Was een affront geweest voor elke fatsoenlijke vrouw in de kamer!
Zoo'n Heidensche vrouw in een Christenland, en dat op Zondag.
En toen later was hij met haar getrouwd.... en weer met haar naar Holland gekomen
- en nu woonde hij in den Haag, ergens in Duinoord, zoo maar open en bloot met
haar, alsof er geen zeden en geen fatsoens-begrippen meer waren.
Want - iedereen wist toch, dat ze heel wat jaartjes te laat waren getrouwd en dat
Jan er een jaar of zeven te vroeg was geweest.
Nu, en dat zijn van die dingen, die een ieder onthoudt en.... ze vond het geen pas
geven voor haar dochters om in de intimiteit van
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het neef- en nichtschap met dien Jan om te gaan.
Zij was er eens geweest, had naar haar broer gevraagd, en toen ze van de meid
hoorde, dat meneer uit was, had ze 't niet van zich kunnen verkrijgen, om naar dat....
aapmensch te vragen.
Frits had haar een enkelen keer opgezocht, met Jan, en ook eens met zijn vrouw
- maar zonder aan de eischen der welvoegelijkheid te kort te doen, had ze dan toch
wel laten doorschemeren, dat ze 't zoo welletjes vond en dat men elkaar nu maar niet
moest overloopen.
En daar was Frits, nota bene, op eens aan komen zetten met een voorstel, waarvan
ze het monsterachtige nog niet op kon.
Hij vroeg belet voor zijn zoon, voor een maand of zes liefst; nu maar, daar paste
ze dan toch voor. Wel ja, dat ontbrak er nog maar aan, zoo'n jongen in huis en dat
met drie meisjes.
En dan alles wetende, wat zij wist - en dan familie, dus zou je al blij mogen zijn,
als de kosten vergoed werden.
Meer zou je dan ook al niet kunnen eischen, want Frits zelf zat er alles behalve
ruim in; hij teerde op zijn verlofstractement, tot het in pensioen zou worden veranderd,
en daar was veel kans op. Wie weet, of hij niet verwacht-
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te, dat ze den jongen voor niets zou nemen. Een eigen zuster! Jawel, mooi eigen....
zoo'n jongen in zijn groei, die je natuurlijk de haren van 't hoofd at. Nee, daar moest
ze niets van hebben.
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Hoofdstuk V.
Weer een Soerat.
Majin zat met een brief in de hand, heel verlegen, heel beschaamd, want ze kon 'm
niet lezen.
Toen de meid 'm haar gaf, vroeg ze, of die soms niet voor meneer of den jongeheer
was, maar Huusje zei dadelijk: ‘Nee, mevrouw, ziet u dan zelf.’
En ze lachte zoo valsch, ja? Net of ze begreep, dat 't toch niets gaf of ze keek en
keek, zij kon toch niet lezen. Wel zoo'n beetje uit de courant, zoo'n heel klein beetje,
bijna niets: maar van een brief heelemaal niets. Vroeger in Indië doet 't er niks toe;
iedereen weet toch zij een inlandsche vrouw, maar hier heel wat anders.
Kassian, nou zij moet maar wachten, tot Njo thuiskomt; toewan zoo vreeselijk
buiten zijn hu-
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meur de laatste dagen; kan niets mee beginnen.
Zoo'n soesah ook! Niemand wil Njootje nemen, als een meester, en kost zooveel
geld en zij zoo erg bang, Njo niet prettig heeft bij Hollandsche familie, misschien
niet eens genoeg te eten. Wou zoo graag, hij kon bij Indische lui, maar toewan zeg,
zou niet goed voor hem zijn.
Majin begrijp der niks van. Zij vindt Indische menschen toch veel prettiger, schiet
je toch beter mee op.
Maar toewan wil niet van hooren en zoekt altijd nog: der is ook haast bij, want
toewan voelt zoo lammelendig, moet gauw weg naar die land, dat neemt koorts weg.
Wat er nu toch staat in dien brief? Zeker wel van Njonja Perploe.... Zoo lang niet
van gehoord, ja?
Zij had zoo graag willen vertellen van 't groote plan en de reis van toewan, maar
zij kan niet; moet wel prettig zijn, zoo alles te vertellen op een stuk papier en dan als
de ander der uit wijs kan worden. Zij kan niet schrijven, alleen maar MARIE in
drukletters.
Eigenlijk moest toch Majin zijn. Jan komt van school - niet lawaaiërig, luidruchtig als een Hollandsche jongen,
maar kalm, phlegmatiek, bijna deftig: zijn Javaansche afkomst
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verradende in de langzaamheid van zijn bewegingen en het afgemetene van zijn
gebaren.
‘Zoo, Ma? Zit u weer te piekeren?’
‘Woh! ik schrik der van.’
Alsof ze hem niet den geheelen middag, van 't oogenblik af dat hij weg was gegaan,
had afgewacht?
Alsof er niet een schoteltje appelen, klaargemaakt als pisang goreng, voor hem
was gereed gezet!
‘Wacht, Njo, Ma zal halen uit de keuken, staat in 't oven, ja? Pas op, niet branden.’
En nadat hij zich aan de, door haar zelve gebakken, lekkernij te goed heeft gedaan,
zegt ze, met iets van verontschuldiging in haar stem, om dat ze hem lastig valt:
‘Wil Njo wel brief voor Ma, lezen, ja? Ma zijn oogen doen pijn.’
‘Ga dan toch eens bij een dokter,’ raadt Njo, wel wetende, waar 't aan hapert, maar
tevens, dat hij haar een genoegen doet, door aan haar klein leugentje te gelooven.
‘Wat hebt u? O! Een brief van tante Lie, ik dacht, dat 't weer een van den bleeker
was.’
Majin lacht, die Njo toch!
Ze lacht, niet omdat zijn opmerking zoo bizonder aardig of geestig is, maar omdat
hij die maakt.
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Ze is hem dankbaar voor elk woord, dat hij spreekt, haar jongen, haar Njootje! Zoo
lief toch. Jan maakt 't couvert open, ontvouwt het velletje postpapier en leest:
Breda 12 Maart.
Lieve Majin....
‘Staat heusch Majin, niet Marie?’ vraagt ze opgetogen.
Jan knikt toestemmend en vervolgt:
‘Eindelijk kom ik er toe, je weer eens te schrijven. Ik had het al zoo lang willen doen,
maar.... ik kon er niet toe komen. Was je maar hier, goeie, trouwe ziel. Ik ben zoo
ongelukkig. Het gaat niet meer hier; na Papa's dood, is Mama half versuft en zijn
de zusters de baas geworden. Och! ik kan je niet alles vertellen.... Mag ik niet eens
bij je komen voor twee daagjes of zoo? Ik zou zoo graag eens met Kapitein Weitinga
en jou spreken. Vraag Njo of hij mij antwoorden wil, desnoods per briefkaart. Alles
liefs, ook van Clara.
L. Verploegh.
‘Staat dat nu precies zoo, ja? Zoo op een spreektoontje?’ vraagt ze verwonderd, nadat
Jan
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het, heel geduldig, een keer of drie voor haar gelezen heeft. Het duurde zoo lang,
vóór zij het begreep.
‘Wat nu, ja, Njo?’
‘Nou, laat ze maar komen en weet u.... als tante niet langer daar in Breda wil
blijven, laat Pa dan vragen of ze hier wil komen, als u weg bent. Pa moet toch huur
betalen en ergens voor mij een kosthuis zoeken. Als zij hier woont, kan voor mij
zorgen.’
Majin is er over uit. Zoo knap toch, haar Njootje, ja? Zoo pinter! Om zoo ineens
te verzinnen.
En zoo lief ook!
Het plan, dat Jan - in de ingeving van 't oogenblik had gemaakt, bleek nog zoo
kwaad niet.
‘Als mevrouw Verploegh er eens uit zou willen zijn en ze wil voor je zorgen - zou
het werkelijk nog de beste oplossing wezen,’ gaf zijn vader toe.
Bij zichzelf merkte hij op, dat het voor Jan's leeren natuurlijk veel beter zou zijn
om bij een meester in huis te gaan, doch, wat het finantieële betrof, zou het zoo
voordeeliger wezen. Mevrouw Verploegh zou voor niets wonen, dus zou ze, voor
Jan's onderhoud, zooveel niet vragen.
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‘Je moest het haar meteen maar voorstellen,’ zei hij onwillekeurig.
Maar ze keek hem verwezen aan.
Met een minachtend gebaar van ongeduld haalde hij de schouders op.
't Was waar ook; zijn vrouw kon, God beter 't, niet eens een ordentelijken, of
eigenlijk in 't geheel geen brief schrijven.
Hij zelf had er danig 't land aan; was nooit een goede correspondent geweest; kon
't toch moeielijk aan zijn jongen vragen, moest 't zelf wel doen - wat een soesah toch!
Enfin, als 't moest, dan moest 't.
Hij zou dus maar een kort zakelijk epistel pennen en mevrouw Verploegh
voorloopig zijn woning aanbieden.
Léonie schreef hem terug, dat zijn voorstel een ware uitkomst was en dat ze haar
dankbaarheid er voor niet beter zou kunnen toonen dan door een goede pleegmoeder
voor Jan te zijn.
Ja, 't was een uitkomst geweest.... want och! ze had 't in de laatste jaren thuis zoo
naar gehad.
De haar aangeboden gastvrijheid was haar langzamerhand gaan knellen als een
kleed, dat overal te nauw is en dat het adem-halen belet.
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In den beginne, toen ze ontgoocheld en verbrijzeld, met haar zwak, armzalig
dochtertje, uit Indië was terug gekomen, was ze te ellendig geweest om zich te doen
gelden.
Ze was toen al tevreden, een plaatsje te hebben, waar ze haar moede hoofd kon
neerleggen en waar de wieg van haar kind kon staan.
Ze hadden medelijden met haar.... maar langzamerhand merkte ze toch wel, dat
er een groote dosis verbittering bij kwam. Ze verveelde haar huisgenooten.... met
haar eeuwigen rouw en toch kon ze niet anders.
De overgang was te snel geweest, haar geluks-zon was te schielijk, te plotseling
ondergegaan.
Ze was zoo vol idealen, zoo vol reine aspiraties, als handschoentje naar Indië
gekomen en lang, vóór ze er een jaar was, had ze alle illusies verloren.
Toen haar dochtertje 't levenslicht aanschouwde, was zij een gebroken jonge
weduwe, een treurig moedertje, zonder een enkele teedere gedachte om aan de
gedachtenis van haar man te wijden, zonder een enkel glimlachje om haar kind mee
te begroeten.
Haar liefde was dood, haar ziel was verstijfd in haar.
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Ze wist, dat, terwijl zij haar aanstaande trouw was gebleven en zelfs geen vluchtigen
blik op een ander had geslagen, hij met een inlandsche vrouw in Atjeh een liaison
had gehad, met noodlottige gevolgen, niet alleen voor zijn eigen gestel, maar ook
voor het physiek van zijn kind. Dat arme, beschadigde wezentje, dat ze met zooveel zorg en angst had opgekweekt!
De jaren waren één strijd, één kamp met den dood geweest.
En toen ze zegevierend uit dien strijd kwam en het kleine meisje begon te groeien
en opknapte, toen scheen 't wel, alsof die laatste strijd haar laatste krachten had
gevergd.
Toen was 't, dat zij haar moeder en vooral haar zusters begon te vervelen.
Wat wilde zij nu nog meer? Clara was er immers boven op; ze was een normaal
kind geworden; nu moest Léonie toch óok weer normaal worden.
Een neef van haar, die naar Indië ging, had haar ten huwelijk gevraagd. Hij vond
't een groot voorrecht om getrouwd uit te gaan en dat met iemand, die met de
gewoonten en de leefwijze in de tropen bekend was.
Toen Léonie weigerde, omdat ze dit alles geen motief vond voor het sluiten van
een waarachtig
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gelukkig huwelijk, nam de familie het haar formeel kwalijk.
Ze had nu een goede kans, naar alle waarschijnlijkheid de laatste. Het zou schande
zijn, als ze die niet met beide handen aangreep.
Wat ze tegen neef Adriaan had?
Hij was toch een heel brave man, trouwens, dat toonde hij wel, door haar tot zijn
vrouw te willen maken.
Dat ze geen liefde voor hem voelde, werd door de familie een bespottelijke uitvlucht
gevonden; alsof ze een meisje van achttien jaar was?
En dan.... ze had toch heusch wel geleerd, dat een huwelijk, uit liefde gesloten,
toch ook niet altijd 't ware was.
In hun aandringen, viel 't haar ouders niet op, hoe ze zich vroeger verzet hadden
tegen een huwelijk in Indië, ofschoon alles toch zoo anders was en ze werkelijk, door
haar achterblijven, haar eenige kans op geluk verspeeld had.
Ze kon - ze mocht niets zeggen, maar ze voelde wel, hoe eigenlijk 't zuiver
menschelijke egoïsme den doorslag aan die raadgevingen gaf.
Toen ze nog jong en vroolijk was, en hun andere kinderen nog klein, wilden haar
ouders haar bij zich houden.
Zoo 'n jeugdige bloem in huis maakte 't zonnig
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en 't was ook gemakkelijk, een groote dochter, voor de broertjes en zusjes.
Maar nu, dat ze een stumper was en een nadeelige, in plaats van een voordeelige
post op het budget, zoowel wat het gezellige als wat het finantïeele betrof, waren ze
zeer voor het Indische plan.
Tegen een verbintenis uit heerlijke jonge liefde hadden ze zich verzet; maar een
huwelijk, uit verstand gesloten, prezen ze aan.
Léonie weigerde, en van dat oogenblik af, was haar verblijf in het ouderlijk huis
vrij wel onmogelijk. Kort daarna stierf haar vader en toen verergerde de toestand
nog.
Haar gebrek aan energie deed haar alles verdragen, tot ze eindelijk inzag, dat er
werkelijk verandering moest komen. En toen schreef ze aan Majin - haar oude, trouwe
vriendin, die haar verdriet meevoelde, omdat ze den zwartsten tijd er van had
meegemaakt en ook omdat Majin, als natuurkind, beter dan meer ontwikkelden, het
heel eenvoudige, natuurlijk menschelijke begreep.
De uitkomst was beter dan ze verwacht had.
Kapitein Weitinga bood haar en haar dochtertje, zijn huis, voor minstens zes
maanden, aan.
Léonie leek die rusttijd een zaligheid toe.
Ze kwam, twee dagen vóór de Weitinga's op reis gingen. Mevrouw moest haar
toch alles wijzen
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omtrent 't huishouden en alles zeggen hoe Jan 't gewend was.
En, van haar kant, kon zij Majin met veel helpen. Toen zij aankwam, na door haar
gastheer zelf van den trein te zijn gehaald, vond ze haar in een desolaten toestand.
Ze stond voor een geopenden koffer en legde er allerlei dingen in en nam ze er
dan weer uit, om ze er, een oogenblik later, weer precies eender in te leggen.
En ze keek verwezen en was er blijkbaar niet bij.
Mevrouw Weitinga, de gewezen njaï, de Inlansche vrouw Majin, was 't hoofd
kwijt, bigoeng, zooals haar rasgenooten 't noemen.
Toen Léonie binnenkwam, begon ze te schreien.
‘Zoo blij, ja? Zoo vreeselijk blij.... verlang toch zoo; stik der haast van. Zoo lief,
u voor mijn Njootje zorg; ik zal alles goed uitleggen, ja? Wacht, hier is obat, voor
als hij in den buik heeft. Zeg - heeft der geen last van. Kan toch gebeuren. Die Holland
is zoo koud - kan zoo makkelijk ziek worden. Toewan zoo kassian toch. Hij neem'
al die obat van al de dokter. Eerst dokter in Indië, dan op de schip, toen weer gier. Geeft allemaal niet. Dokter van de commissie nu zeg - moet naar den hoogen berg
in Beierland, ja? Als hij aankijkt, wordt beter....
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Niet zoo 'n beetje eventjes, maar lang, lang, wel zes maanden. Duurt wel een jaar,
zoo lang, maar dan is ook heelemaal beter....
En waar is nu kleine kindje? Is al groot, ja? Dag non, Njo zal wel prettig vinden,
zoo 'n zusje.’
‘Wat moet ik zeggen, Ma? Mevrouw of tante?’ vroeg Clara, fijn, teer meisje van
11 jaar, zich altijd, in haar verlegenheid en angst van ziekelijk kind, achter haar
moeder verschuilende.
‘Zeg maar tante, Jan zei ook altijd tante Lie.’ Majin lachte, gelukkig. ‘Och! ja,
weet u nog? Zoo lief. Njootje zal zoo blij zijn....
Kent u dien Jan goed?’ vroeg Clara, toen ze met haar moeder in de logeerkamer
was, om zich wat op te knappen.
Ze had hem eens gezien, toen hij pas uit Indië was gekomen, maar ze herinnerde
er zich niet veel van, en instinctmatig was ze bang voor jongens.
‘Of ik hem ken? Weet-je nog wel, Majin; den eersten ochtend, dat ik in Kotta was?
O! dat was toch zoo gek.... Verbeeld-je Clara, ik was den vorigen dag pas aangekomen
en toen moest je Papa 's morgens op marsch. En ik stond zoo 'n beetje verlaten op 't
erf.... en toen zag ik

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

68
Jan - op den pagger zitten.... Ik wist heusch niet wat ik zag.... En hij was alles behalve
verlegen - hij kwam dadelijk bij mij en lachte om mijn Maleisch en voelde zich
geheel thuis.’
Majin, die haar door de geopende deur gehoord had, knikte haar dankbaar toe,
voor die herinnering aan haar jongen.
‘Was zoo 'n aardig ventje toch! Jammer hij nu zoo groot is en moet zoo veel leeren.
Begrijp niet, hoe 't allemaal er in kan. Leer jij ook?’ vroeg ze belangstellend aan
Clara.
‘Ja, natuurlijk. Ma zegt, dat ik hier ook op school moet gaan.’
Léonie was intusschen weer naar Majin's kamer gegaan en hielp haar met inpakken.
Ze voelde zich nu reeds flinker en beter.
Majin keek bewonderend op naar haar.... zoo iets ongewoons in haar leven van
Madame de Trop, gelijk ze zich zelve onwillekeurig bestempeld had.
‘Weet-je nog.... toen we samen inpakten - om naar Europa te gaan?’ vroeg ze
zacht, toen ze Clara - in de kamer er naast gestuurd had om iets uit haar koffer te
halen.
Majin knikte....
‘Wat waren we toen toch ongelukkig!’
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En, zonder dat ze 't wilde, kwamen die vreeselijke uren weer voor haar terug; hoe
zij, als doodzwak moedertje met een stumperachtig klein kindje, op reis was gegaan,
met, als eenige vriendin, als eenigen steun, de onbeholpen Majin, de verlaten Njaï,
wier toewan en kind plotseling van haar weg waren gegaan.
‘Jij hebt 't nu heel goed, niet waar?’ vroeg ze, na een poos.
‘O! ja.... best! Toewan kan mij niet meer wegsturen. Ben nu voor altijd getrouwd.’
‘En hoe vind-je Holland?’
Majin keek haar verlegen aan: ‘Durf niet goed zeggen, ja? Is zoo vreemd land.
Begrijp niet, waarom alles zoo verkeerd is. Hoort toch, als in Indië is, niet waar? Zoo
lekker warm met zon. In Holland helpt de zon niet. Weet niet te schijnen. 's Winters
zoo vreeselijk koud. En dan alles zoo raar. Weet u.... wij hebben maar één meid en
toewan toch Kaptein. En ze is heelemaal Hollandsch. Is geen inlanders hier, kan
maar niet aan wennen; ook niet aan die eten. Altijd brood, brood en aardappelen....
aardappelen en 't vleesch, hij zoo groot, duur' zoo lang, wil niet op en wil ook niet
bederven.’
Clara, die weer binnen was gekomen, lachte, zonder er iets van te begrijpen, maar
Léonie
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besefte volkomen, hoe misplaatst de arme Javaansche zich moest gevoelen en hoe
vreemd, van haar standpunt, de Europeesche toestanden moesten schijnen.
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Hoofdstuk VI.
Clara en Jan.
De tijd, die nu kwam, was een gezegende voor de arme Léonie.
Van den eersten dag af, legde Jan een naïeve, ridderlijke bewondering voor haar
aan den dag, die haar goed deed en haar, in haar eigen oogen, verhief.
‘Weet u,’ zei hij op een avond, toen Clara reeds naar bed was, ‘ik houd innig van
mijn moeder; niemand kan beter en minder zelfzuchtig zijn dan zij, maar.... Clara is
toch wel te benijden met een Europeesche moeder....
‘Jan.... zou je daar wel over spreken?’ vroeg ze, verschrikt begrijpende, dat hij op
't punt was zijn jongens-ziel aan haar te openbaren.
‘Och! toe.... laat u 't mij eens zeggen. Ik heb er nog nooit met iemand over
gesproken en
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dat zal ik ook niet, maar u bent zoo anders dan de menschen hier, omdat u ons in
Indië gekend hebt, als u 't mij toe wilt staan, geloof ik, dat 't beter is.... er eens ronduit
over te spreken.... Al zooveel jaren heb ik 't opgekropt.’
‘Mijn arme jongen. Als je denkt, dat 't je goed zal doen, zeg 't dan.’
Zij streek met haar fijne, dunne vingers door zijn zwarte haren.
‘Tante Lie, wat bent u toch mooi en blank,’ zei hij....
En zij lachte, vroolijker en hartelijker dan ze 't in lang gedaan had. - Zijn eerlijke
jongensvereering maakte haar blij.
‘Dat was 't toch niet, wat je ging zeggen,’ merkte ze, half schertsend, half ernstig,
op.
‘Nee.... dat niet.’
Hij dacht een oogenblik na. Blijkbaar viel 't spreken, na zoolang gezwegen te
hebben, hem moeielijk.
Eigenlijk ging hij met niemand vertrouwelijk om. Zijn moeder zou hem niet
begrepen hebben en zijn vader ging vroeger op in zijn dienst en nu in zijn kwalen.
Kapitein Weitinga had wel schik in zijn jongen en ook een zekere voldoening, dat
hij 't inlandertje, 't kind zijner gewezen Njaï, de voordeelen
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eener Europeesche opvoeding liet genieten, maar tot in zijn diepste wezen was hij
nimmer doorgedrongen.
Jan hield veel van zijn vader en ging zoo openhartig mogelijk met hem om, maar
in hem was toch altijd een vaag bewustzijn, dat Hollandsche jongens anders met hun
vaders waren.
‘Weet u.... begon hij.... aarzelend, ‘'t Is toch een lamme gewoonte.... zooals Pa....
Heel duidelijk was 't niet, doch Léonie begreep, hoe vreemd het voor hem moest
zijn, aldus zijn intiemste gedachten onder woorden te brengen.
Weer zweeg hij een poosje, toen hernam hij, als vervolgde hij zijn gedachtenloop:
‘Ja.... je weet eigenlijk niet wat je bent. Der is zoo'n groot verschil tusschen je....
Pa.... en je Ma....’ Hij had ‘ouders’ willen zeggen, maar vond de uitdrukking niet
passend bij 't geen hem nog op 't hart lag. ‘'t Is net, of der twee menschen in je zijn....
begrijpt u dat? Vroeger, toen ik nog klein was, in Indië, weet u.... op Kotta.... toen
was ik heelemaal 't kind van Ma. Pa wist wel niet, maar als wij alleen waren, Ma en
ik, nou, dan waren we wel zoo'n beetje als inlanders samen. Ten minste, dat vond
ik.
‘En dat was juist 't gekke, als ik heelemaal Indisch was, dan vond Ma me nog
Europeesch
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en als ik, met Pa, heelemaal Europeesch was, dan had ik zelf als kleine jongen zoo'n
idee, dat ik, in Pa's oogen, toch maar een sinjo was.’
‘Ja.... dat is wel natuurlijk,’ merkte Léonie op, heel zacht, heel bescheiden....
geduldig afwachtende 't geen er komen zou.
‘En nu is 't nog net zoo. Mijn arme moeder, kassian, vindt me een echt
Hollandschen jongen.... ze ziet iemand van een heel ander ras in me.... terwijl ik, op
school, onder de jongens, voor een echten Indo versleten word.
‘U weet niet, hoe gek 't is, maar ik pas nergens.... Hier in den Haag, in families en
op school, word ik er erg op aangezien, omdat ik een Indische moeder heb en mijn
moeder zelve ziet een vreemde in me.
‘Elke stap, dien ik in 't Hollandsch-worden afleg, brengt mij verder van haar af
en.... in mijn gevoel en ook in de schatting van anderen, sta ik er nog even ver van
af, als toen ik pas in Holland kwam....
Hij wist zich niet goed uit te drukken, omdat hij niet gewend was zich rekenschap
te geven van zijn denken en omdat de groote sociale vraag, die hem als een bizonder
geval, 't zijne, voorkwam, feitelijk boven zijn leeftijd was.
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Maar door de onvolkomen uiting heen, openbaarde zich een groote smart, een gevoel
van onvolledigheid, een verminking, gelijk die bijna overal in de natuur, bij gekruiste
rassen, voorkomt. 't Physiek moge zich, door die gekruiste paring, krachtig
ontwikkelen, het moreel moet er door lijden.
Door zijn volbloed Europeeschen vader stond hij boven zijn inlandsche moeder,
terwijl haar aandeel in zijn wezen hem, in de oogen van echte blanken, van een
minderwaardig ras deed schijnen. Dat hij zelf die minderwaardigheid voelde, er zich
althans van bewust was, bleek uit zijn eerste woorden, zijn kreet uit 't hart, waarmede
hij zijn biecht was begonnen.
‘Een lamme gewoonte.... zoo als Pa.’
Daarin openbaarde zich zijn voorkeur voor zijn vader's ras.
Hij, als de zoon van een Hollander, vond het ongelukkig, dat Hollanders zich met
inlandsche vrouwen afgaven, dat ze zich met de dochteren des lands verbonden en
zich kroost bij haar verwekten.
Het Hollandsche element was toch het overheerschende in hem; een streven naar
het hoogere, naar het meer ontwikkelde, een sterk verlangen om te behooren tot 't
volk, dat een hoogeren graad van beschaving had bereikt, dat zich nu eenmaal
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als verheven boven den inlander en den kleurling beschouwde.
Door zijn aard en zijn physiek stond hij dichter bij zijn moeder; doch zijn verstand
deed hem overhellen tot het ras van zijn vader, en daarom betreurde hij het dat
Kapitein Weitinga hem bij een inlandsche vrouw had verwekt en niet, dat zijn moeder
hem een Europeaan tot vader had gegeven.
Léonie begreep hem en ook, dat het lijden, dat nu nog vaag door hem werd gevoeld,
in intensiteit zou toenemen, naarmate hij langer in de Europeesche maatschappij zou
vertoeven.
Ze had lang genoeg in de tropen verkeerd om dat lijden te voorzien. Ze kon 't hem
niet zeggen, maar ze wist ook, dat dit rassenverschil hem oneindig meer in Holland
zou kwellen dan in Indië.
Ten deele ook, omdat hij in Holland een vreemde was, een paria, die geduld werd,
maar toch een paria, terwijl hij in Indië zijn lot met duizenden deelde.
En terwijl jan haar, op zijn jongensachtige manier, zijn ondervindingen en
gedachten, als geheel persoonlijk, trachtte weer te geven, wist ze dat 't een gewoon
verschijnsel was bij half-castes en vroeg ze zich af - gelijk zooveel
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opvolgende geslachten het zich afgevraagd hebben: ‘Wat is beter en gelukkiger voor
de betrokkenen, de kinderen eener inlandsche vrouw en van een Europeeschen vader
- terug naar den kampong te laten gaan, blanke Sinjo's van ze te maken of ze, gelijk
Kapitein Weitinga gedaan had, te wettigen en ze, onder den naam van
Indo-Europeanen, als tweeslachtige wezens te laten opgroeien?
Uit haar lange apathie van handelen en denken ontwaakt, bevond Léonie zich
opeens voor een der interessantste vraagstukken van de geheele kolonisatie, en,
terugdeinzende voor een beslissing, op haar eigen meening gebaseerd, en niet
competent een oplossing voor te stellen, koos ze den gulden middenweg - door - op
sussenden toon te zeggen: ‘Och! weet-je wat het is, Jan? Ieder mensch moet zijn
eigen leven leiden en dat krijgt waarde, door hetgeen men er zelf van maakt.’
Toen, op eens.... schrikkende van haar aanmatiging, plotseling beseffende, dat zij
't allerminst recht had zulk een machtspreuk te uiten, omdat 't uit den mond van een
verbrijzelde, van een overwonnene, van een onmachtige als zij - als ironie moest
klinken, barstte ze in tranen uit en zei ze.... ‘Aan ons eigen leven kunnen
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we niets doen, Jan.... de omstandigheden maken ons, wat we zijn; als we maar zorgen
geen ander leven te bederven....
En hij, in zijn jeugdig egoïsme, haar tranen als voor hem geschreid, en haar
woorden als op hem doelende opnemende - vroeg met iets nuchters - dat haar bijna
deed glimlachen: ‘Vindt u dat Pa het leven van Ma bedorven heeft.... of omgekeerd?’
Toen keek ze hem met haar droeve schrei-oogen aan en sprak ze: ‘Och! jongen....
verdiep je niet in quaesties, die boven je jaren en boven je verstand zijn. Leef je jeugd
onbezorgd.’
‘Ja, maar, dat is 't nu juist. Als er zoo iets met je is, kun-je niet gewoon pret hebben
en vroolijk zijn, zooals andere kinderen,’ merkte hij, ietwat boudeerende, op. Ze
dacht even na.... waar had ze ook weer onlangs gelezen - dat abnormale verhoudingen
tusschen ouders abnormale kinderen geven? ‘Och! ja, dat was zoo; in 't leven van Jan was iets, was een complicatie, die er niet
hoorde; hij was, hij dacht anders dan jongens van zijn leeftijd, dat kwam natuurlijk,
omdat hij niet afstamde uit een gewoon, normaal huwelijk.
Hun gesprek werd afgebroken door vreemde klanken.
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‘Wat is dat?’ vroeg Jan verschrikt.
In de ongewone opwinding, waarin hij zich bevond, gaf hij zich niet terstond
rekenschap van wat het zijn kon. Mevrouw Verploegh was inmiddels reeds opgestaan.
‘'t Is Clara.... ze heeft wel meer van die huilbuien. Vroeger had zij die dikwijls; in
den laatsten tijd had ze er minder last van.... ik moet dadelijk naar haar toe....
In de korte spanne tijds, waarin ze de trap naar de slaapkamer-verdieping opging,
speelde haar de gedachte door 't hoofd: ‘Ook mijn arm kind ondervindt de gevolgen
van 't abnormale in ons huwelijk. Bij haar is 't physiek, wat is erger?’
Het gillen hield aan.... Jan had nooit zoo iets gehoord. 't Was niet gewoon huilen....
er was iets naargeestigs en angstwekkends in.
Zelfs Guusje in de keuken, die anders nog al op haar gemak gesteld was en zich,
na achten 's avonds, niet meer vertoonde, kwam de huiskamer binnen en vroeg wat
of er aan 't handje was?
Toen Jan haar geen andere verklaring wist te geven dan dat 't kleine meisje, volgens
't zeggen van haar moeder, wel meer van die huilbuien had, zei ze: as dat dàt geen
huilen van een gewoon Christenkind was. 't Kind hèt 't op der zenuwen. Zoo zeker
as secuur - óf 't bénne
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stuipies, dat kan ook. Menschen.... menschen, wat gaat dat wurm te keer; van zoo te
hooren, zou je zeggen dat ze een overval had en dat 't schuim der op der mond sting.’
In ongeloofelijk korten tijd, gaf Guusje zooveel tafereelen van akeligheid ten beste
en luchtte ze zulk een uitgebreid repertoire van kennis in ziektegevallen, dat 't Jan
te machtig werd en hij, alleen om aan 't gebabbel der dienstbode te ontsnappen, naar
boven ging.
Clara zat in haar nachtjaponnetje op den grond en gilde en snikte, terwijl haar
moeder haar onophoudelijk koud water in 't gezicht gooide.
‘Och! nee, tante Lie, niet doen,’ riep hij verschrikt. ‘Zoo akelig, in Holland, dat
koude water. Ze is zoo nat, kassian! Wacht maar.... doet u dan toch dat natte baadje
uit. Ik zal wat warms halen. Stil dan toch - Clara.... je moet niet zoo schreeuwen.’
Er was zóó iets beslists in zijn optreden, dat moeder en dochter er evenzeer door
getroffen waren. Clara zweeg onmiddellijk, terwijl mevrouw Verploegh werktuigelijk
haar het kletsnat nachtjaponnetje uittrok. Op 't zelfde oogenblik kwam Jan terug met
een flanellen overkabaja van zijn moeder, die zij in zijn kamer had gehangen, ‘voor
als hij 's nachts eens noodig had, ja? In Holland
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was 't soms zoo koud en in bed ziet niemand je.’
‘Kijk nu.... Clara.... is dat niet mooi? Heelemaal rood en lekker warm.... zoo... om
je armpjes heen.... Wil-je ze er liever uitsteken? Goed dan.... zoo.... Geef mij je
pootjes maar.... en nu niet meer huilen. Ik zal je in je bedje leggen.... en toedekken....
zoo'n lekkere, wollen deken.... stil nu.... nee, ik ga niet weg.... ik blijf bij je.... niet je
moedertje roepen.... Blijf nu even zoet liggen.... dan zal ik het water opnemen. De
grond is zoo nat.... Zoo.... daar ben ik weer....
Als door een wonder, alleen verklaarbaar door de hypnotische kracht, die onbewust
van Jan uitging, kalmeerde het kind terstond. Terwijl hij, zacht en bedaard, tot haar
sprak, ontspanden zich haar vertrokken gelaatspieren en sloten haar betraande oogjes
zich, als onder de suggestie van zijn wil.
Toen ze, na enkele tientallen seconden, kalm sliep, wendde de amateur-geneesheer
zich van het bedje af en keek hij de verschrikte moeder lachend aan.
Ze knikte hem dankbaar toe, doch durfde niets zeggen.
‘Als ze wakker wordt, roept u mij maar, ja, tante?’
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Maar ze werd niet wakker, en na korten tijd begaf mevrouw Verploegh zich weer
naar de huiskamer terug, waar Jan bezig was aan zijn schoolwerk.
‘Stom toch! Ik had er heelemaal niet meer aan gedacht, maar 't was ook zoo prettig
praten met u,’ verontschuldigde hij zich.
Ze liet hem stil doorwerken, maar toen hij zijn boeken dichtsloeg, kon ze niet
nalaten te zeggen: ‘Jan, weet-je wel, dat je mij een grooten dienst hebt gedaan?’
‘Ik, tante Lie, waarmee?’
‘Wel, met Clara. Anders duren zulke aanvallen den heelen avond en soms nog
wel den heelen nacht ook. En nu was ze in eens stil. Ik begrijp er niets van.’
‘Ik kan ook zoo mooi tooveren,’ lachte hij. ‘Het was heelemaal niets,’ voegde hij
er, schouderophalend, bij. ‘Ik zei gewoon.... je moet stil zijn. Nu, en toen was ze stil.
Zoo'n klein kind van elf moet toch doen, wat een groote jongen van bijna achttien
zegt.’
Léonie lachte met een ongeloovig glimlachje. Het wilde er niet bij haar in, dat
alleen het verschil van leeftijd, de meerderheid van een half dozijn jaren, zulk een
wonder had teweeg gebracht.
Doch hoe ook... het feit viel niet te loochenen en
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werd meermalen op nieuw waargenomen. Telkens, als Clara huilbuien had of
aanvallen van zenuwachtigheid of zelfs, als ze ondeugend was, wist Jan haar met
een enkel woord te kalmeeren.
En wat haar moeder ook aanvoerde van hypnotisme of suggestie, hij bleef kalm
zijn bewering volhouden, dat 't niet meer dan natuurlijk was, dat een klein meisje
een grooten jongen gehoorzaamde.
Onloochenbaar was 't, dat Clara ontzag voor hem had en dat er zich in 't gemoed
van 't achterlijke, misdeelde kind, een teere, aanhankelijke aanbidding voor haar
zooveel ouderen en sterkeren kameraad ontwikkelde.
Het was een heerlijke zomer voor mevrouw Verploegh en voor haar dochtertje;
voor Clara zeker de gelukkigste, dien ze ooit had beleefd.
De frissche zeelucht bleek juist, wat ze noodig had. Haar lichaam vulde zich; de
botjes verdwenen; haar spichtig, grijsgrauw gezichtje werd vol en rozig.
‘Pas maar op, tante Lie,’ zei Jan op een keer, toen Clara er werkelijk lief uitzag,
‘als dat zoo doorgaat, wordt ze nog het mooiste meisje uit den Haag en dan gaan de
jongens om haar vechten.’
Maar Clara, die hem gehoord had, lachte vroolijk en zei:
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‘Niet noodig, hoor, ik houd alleen van jou.’
En hij kuste haar en had toch zoo'n pret.
‘Hoort u wel, tante Lie? Zoo'n nest toch, ja? Wacht maar, over een jaar of zes. dan
zal ze wel anders spreken, ja tante?’
‘Ik mag van jou toch wel 't meeste houden, nu en altijd,’ drong 't kind aan, met de
aangeboren, trouwe aanhankelijkheid, die de echt reine vrouwen, zelfs al zoo vroeg,
zich voor tijd en eeuwigheid aan den man, dien ze liefhebben, doet wijden.
Léonie lachte er om en genoot er van, haar kind zoo gelukkig te zien, en ze was
er den goeden jongen innig dankbaar voor en hij voelde zich onwillekeurig meer tot
haar aangetrokken dan tot zijn eigen moeder, omdat ze hem beter begreep en hij haar
altijd precies alles kon vertellen, zonder zich eerst af te vragen of het haar verstand
niet te boven ging.
Léonie was alles behalve een geleerde of zelfs maar een bizonder ontwikkelde
vrouw, maar voor Jan, gewend als hij was aan den omgang met zijn inlandsche
moeder, was ze 't toppunt van beschaving en 't ideaal van een lady.
Op hun onderhoud van dien avond kwamen ze niet meer terug, doch naarmate Jan
vertrouwelijker met mevrouw Verploegh werd, viel 't hem
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meer op, wat hij in zijn eigen moeder miste. En, in zijn vroege wijsheid van tropenkind, nam hij zich voor, het voorbeeld van
zijn vader niet te volgen en ten minste te zorgen, dat zijn zoon niet zou hebben te
lijden, wat hij geleden had.
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Hoofdstuk VII.
In 't Beiersche Hoogland.
Een uitgelezen plekje was 't, een waar Alpenparadijsje, niet ver van de wondere
Königs-see, dat Kapitein Weitinga zich, op raad van zijn dokter, als herstellings-oord
gekozen had.
Toen eerst het groote hotel, en daarna 't kleine, nog te duur bleek, had hij een
tweetal kamers in een villa gehuurd. Hij zelf vond 't leven nog wel uit te houden; hij
las veel, rookte veel, wandelde veel en speelde elken middag een partij biljard of
skat in 't hotel.
In 't begin deed de zuivere berglucht hem goed en maakte hij zelfs allerlei uitstapjes
in de buurt.
Zijn intellectueele eischen gingen niet hoog en het materieële liet hem weinig te
wenschen over.
's Morgens een paar eieren, die zijn vrouw juist à point wist te koken, met 't
knappende brood,
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dat bijna nergens in Duitschland ontbreekt, en koffie met room, waarvoor Majin 't
extract van eigengebrande boonen maakte.
En, in den loop van den ochtend, als hij thuis was, gaf ze hem een kop bouillon,
dien ze zelve had getrokken en aan de middag- en avondmaaltijden vulde ze het
menu met zijn lievelingskostjes aan.
Hij had dus niet te klagen - maar zij?
De dagen verliepen voor haar in eentonige en oneindige gelijkheid. Haar echt
Indische schuifelgang was allerminst geschikt tot bergtochten, en door ongewoonte
viel zelfs een effen pad haar moeielijk. In Indië had ze nooit gewandeld, in Holland
zoo min mogelijk.
Dan was ze bang te verdwalen; toewan dacht er niet aan, haar mee te nemen; in
den Haag was 't Jan geweest, die haar nog wel eens mee had getroond.
Nu bleef ze maar meest, in huis, aan 't raam zitten, dat op een smalle, hobbelige
straat uitzag.
Als ze niet bezig was 't een of ander voor den Kapitein te doen, wist ze niet wat
aan te vangen.
Ze kon toch niet den heelen dag naaien en ze had ook geen werk. Haar kleeren
gingen nooit kapot en van die van haar man waren toch ook niet altijd bandjes of
knoopjes af. Ze had niemand

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

88
om mee te praten; Duitsch was zoo moeielijk, ja? nog erger dan Chineesch en de
ba's kenden ten minste nog Maleisch.
In haar desolate uren van eenzaamheid kon ze soms zelfs naar een Chineeschen
klontong verlangen. Was toch wel gezellig. Als je 's morgens zoo, in sarong en
kabaja, op bloote voeten, in de achtergalerij was en je hoorde dan 't belletje van den
marskramer en je kon dan zoo op je gemak snuffelen. Eerst laten uitpakken en
uitzoeken en dan prijs vragen, dan afdingen, waarop de klontong inpakte en wegging
om, na een paar minuten, weer terug te komen en 't zelfde spelletje te herhalen. Op
't einde werd men 't toch eens. 't Viel wel niet altijd goed uit, want die ba's, zulke
gladakkers, wilden altijd bedriegen.
Maar zij toch ook pinter.
Gaf ook niet graag een halven cent te veel.
Was toch zoo aardig.... bracht zoo goed een uurtje om. In Holland, in die groote
toko's, lang zoo prettig niet. Kon nooit afdingen. Jan zeg staat niet en moet gauw,
gauw vragen, gauw, gauw zoeken, gauw, gauw loopen, gauw, gauw betalen en gauw,
gauw weg.
En moet 't altijd meenen; als je zeg: ‘nee, te duur,’ moet je ook echt weggaan en
mag je niet meer eens eventjes terugkomen.
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Niks geen aardigheid aan!
Toch nog beter dan in die Beierland; zij kan nooit iets koopen; kan toch niet vragen,
alleen wijzen en dan begin die orang zoo raar te praten, woh! zij loop van schrik de
toko uit.
Weet heusch heelemaal niks te doen.
En toewan zoo boos der om.
Den eersten Maandag, zij zoo blij - vraag den jongen van 't hotel een toekan
minatoe te zoeken.
Jongen kijkt haar net als versuft aan. Zoo dom, toch? Begrijp toch wel zij een
waschbaas bedoel, hoor' toch. En als zij toewan vertel, hij krabt achter zijn ooren en
wordt boos, speel perdom en noem haar domme eend.
Is toch niet eerlijk! Zij kan niet helpen. Zij wil heusch!
Toewan zeg - geeft niks; ze kan toch niet opschrijven in 't Duitsch, hij zal wel
doen. En dan, elken Maandag opnieuw, toewan wordt boos, als zij beleefd zeg' - ‘Wil
Frits, als-je-blief, opschrijven, Majin heb getel!’ En vloekt zoo.... geeft toch niet.
Weet toch één week kan niet, kan andere week ook niet.
Als toewan zoo opspeel, zij dan maar blij hij uitgaat.
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Maar is toch ook kassian zoo alleen.
Verlang zoo verschrikkelijk naar Njo. Als toewan uit is, zij neemt al zijn brieven
en zet ze voor zich - net als een vaas met bloemen. Kon ze toch maar lezen. Ze
probeert wel, maar 't lukt haar niet.
En als er een brief komt, als toewan der niet is, zij toch zoo nieuwsgierig, net of
der vuur in zit en zij der vingers brandt. Als toewan niet te erg buiten zijn humeur
is, dan hij leest voor en zij luistert zoo goed; wou wel honderd ooren hebben om te
luisteren. Is altijd bang, ze toch niet alles hoort met twee. En dan soms, als 't donker
is en de lamp is aan, dan toewan neem' zijn pottefulli en neem' papier en gaat
schrijven.
O! dan Majin zijn hart springt der bijna uit; eerst zij dan een beetje maloe, maar
lacht der toch zelf om, is toch der eigen jongen en is toch met toewan getrouwd, hoef
niet zoo vreeselijk als-je-blief' te spelen.
En dan zij brani en zegt: ‘Man, wil je opschrijven, ik zal wel zeggen....
Wel eens, hij lach' dan en is heel geduldig, tot zij, bij ongeluk, een woordje
Maleisch der tusschen gebruik', dan is 't mis en hij geef haar zoo op der baadje....
niet echt, maar met groote woorden, dat alles weg gaat uit haar

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

91
hoofd en van haar lippen en zij niets meer weet.
Woh! zoo vreeselijk toch, als je mevrouw bent en heelemaal Hollandsch heet en
niet eens een soerat aan je Njootje kan schrijven.
Zij was toch zoo ongelukkig dien eersten tijd.... en denkt al heel erg, maar wordt
nog veel erger....
In den zomer gaat alles zoo goed en toewan is veel beter; hij houdt zoo van die
lucht van den berg en loopt zoo veel en ziet zoo goed der uit. Eet zoo lekker, Majin
toch zoo schik in.
Zij troost der eigen altijd maar. - Doet niets of jij je verveelt en de dag nooit
omkomt. Als toewan maar flink, - en zij verheugt der zich al op.
Wacht maar, nog een maandje en dan misschien nog één, en dan zeg toewan:
‘Soeda, wij gaan terug, ja?’
O! en dan toch zoo heerlijk, zij pak alles weer in en dan gaat zoo rustig in die
spoor zitten - want denkt - hij brengt me thuis, ja?
Als zij hoort fluiten, zij denkt al - hij roept.
En dan zij zoo piekert, hoe Njo er toch uit ziet met die hooge kragen. Njonja
Verploegh schrijft: hij draagt nu en ziet net een heer der uit. Woh! zoo deftig en toch
ook wel een beetje sajang, die Njo van haar een heer, met zoo stijve pakejan als die
Hollandsche heeren. Wou
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veel liever toch, hij loopt in wit baadje en broek of in tjilana-monjet, zoo jammer
toch, hij wordt zoo groot. In Indië, toen in Kotta, was hij zoo aardig, klein ventje,
zoo snoezig toch. Gelukkig nog, zij heeft een plaatje der van. Dat is toch de grootste
schat van haar.
Toewan heeft haar ook een gouden horloge gegeven - woh, zoo moeielijk, zij wil
aldoor zeggen - houden gorloosie, maar hoort niet en der zit ook zoo lange ketting
aan en zij heeft ook nog zoo gouden broche en een ring en dan nog, van vroeger,
zilveren haarnaalden en diamanten knopjes en nog zilveren klamboehaken en ook
mooie spelden voor haar kondeh. Alles veel waard, ja? Vroeger zij altijd denkt, kan
nog wel eens verkoopen, als zij arm, maar toch.... van dat alles is 't portret van Njo
toch 't kostbaarste. Zij kijkt der zoo dikwijls naar en zij spreekt der zoo mee, zoo
heel diep uit haar hart, dat zij soms niet begrijpt, hij niet der op antwoordt.
En dan zij geeft zich moeite voor de herinnering om te weten, hoe Njo ook weer
spreekt en zij verlangt altijd en elken dag een beetje meer.
En ze lijdt alles in stilte en beklaagt zich niet en denkt er niet aan in verzet te
komen tegen haar heer, die 't zoo beschikt heeft en haar gescheiden heeft van haar
zoon, de groote genegen-
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heid van haar leven.... alleen maar om 't materiëel wat beter te hebben.
Daarvoor alleen; genoegen schenkt haar gezelschap hem niet. Een ontwikkelde
Europeaan kan geen behagen scheppen in het bijzijn van een domme Indische vrouw,
van zijn gewezen njaï nog wel.
Zijn passie-liefde voor haar is al lang dood.
Nu begrijpt hij niet, hoe hij iets voor haar heeft kunnen voelen. Toen hij haar leerde
kennen, had ze er toch wel aardig uitgezien, was ze mooi en slank geweest.... maar
toch erg klein en mager.
Nu dat hij zooveel ouder is, bevreemdt het hem van zich zelf, dat hij zich met
zoo'n klein, bruin wezentje tevreden heeft kunnen stellen.
Als hij de stoere Beierinnen ziet met haar weelderige vormen en ontwikkelde
bustes.... dan geeft dat toch een anderen indruk van vrouwelijk schoon.
En dan haar teint.... van nature blank en rose, doch door de zon verbrand en rijk
van schakeering als een bosch in den herfst.
Of als hij zich een oponthoud denkt in een der mooiste hoekjes van Europa met
een beschaafde vrouw.... dan betreurt hij 't geen hij nu zijn Noodlot noemt, meer en
meer. -
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Over dag gaat 't nog - hij is zoo veel mogelijk uit; maar 's avonds; in een benauwde,
kleine, slecht gemeubileerde kamer, over een zwijgende vrouw.... oud en rimpelig
vóór haar tijd.
Hoe is 't mogelijk? Majin was nog lang geen veertig, hoogstens 35 en zij is
afgetakeld als een vrouw van zestig.
Ze draagt 't haar nog altijd glad naar achteren gestreken, heel stijf getrokken en in
een kondeh, zoodat haar voorhoofd heelemaal te zien komt en niet zoo'n beetje
beschaduwd of afgelijnd is door krulletjes of ondulatie. Europeesche vrouwen van
haar leeftijd zien er nog zoo goed uit en weten zich zoo voordeelig te kappen en te
kleeden. Haar hals is ook zoo mager en tanig en haar slecht gemaakte kleeren hangen
haar los om 't lijf. Ze heeft geen flauw begrip van toilet maken en de tekortkomingen
der natuur door kunst te vervangen. En dan die beenige.... bijna knokkelige handen en die schuifelgang....
Nee.... moois is er niet meer aan.... aan die baboe op z'n Zondagsch - gelijk hij
haar in zijn booze buien noemt, en ze is, God beter 't, zijn vrouw.
Dat weet hij dan ook wel!
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't Is je een lot.... je heele leven te moeten boeten voor een dwaasheid van je jeugd.
Omdat hij zich, als jong tweede Luitenant, toen zijn omstandigheden het hem niet
veroorloofden, een wettige verbintenis met een meisje uit zijn stand aan te gaan, op
een dessa kind had verliefd, moest hij verder alle gevoel smoren.
Zoolang Jan nog bij hem was, had hij 't zoo niet beseft; de jongen gaf nog wat
afleiding en motiveerde, als 't ware, de aanwezigheid zijner moeder, maar sedert hij,
voor zijn gezondheid, op reis is.... alleen met haar.... heeft hij ontzettend 't land.
Hij is toch nog betrekkelijk jong, een kleine veertiger.... het is toch niet meer dan
natuurlijk, dat hij andere aspiraties heeft.
En 't ergste voor hem en.... ook voor haar, die dan toch feitelijk geen schuld heeft,
is.... dat zijn teleurstelling zich in voortdurend brommen en slecht-gehumeurdheid
openbaart.
In zijn goede oogenblikken, die helaas! hoogst zelden voorkomen, komt hij wel
eens tot de overtuiging, dat dit alles al heel kleingeestig is, maar.... wat kan hij er
aan doen? Hij is ook zoo ten volle mislukt; als officier, doordat hij zijn carrière,
ontijdig, door ziekte heeft moeten af breken; als man, doordat hij zich, door een
nood-
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lottigen samenloop van gebeurtenissen, aan een vrouw verbonden heeft, voor wie
hij niets meer voelt.
Hij tracht zich wel eens, lang niet dikwijls genoeg, in te prenten.... dat zij 't niet
helpen kan.... maar.... ja, God, dat maakt de zaak dan toch ook niet beter.
Hij verwent haar niet, dat is zeker, maar.... och! 't mensch verlangt niet meer en
is tevreden; dat neemt hij ten minste maar aan.
Dat is 't gemakkelijkste en dat lijkt hem.
In de eerste maanden van zijn verblijf in het verrukkelijke Beiersche Hoogland,
had hij zich met de natuur en de heerlijke lucht getroost. Het was toch een goddelijk
mooie streek, en het wandelen was hem een genot geweest. Een paar keer had hij
tochtjes naar de verschillende Koninklijke sloten en de meren gemaakt. Vooral van
de Königs-see had hij intens genoten.
Hij had zich werkelijk geschikt en zich niet ongelukkig gevoeld, zijn gezondheid
was ongetwijfeld beter en hij begon weer plannen voor de toekomst te maken.
Tot op eens.... 't weer mis was.
Hij kreeg een kleine vermaning; ging 's avonds huiverend en rillend naar bed,
werd 's morgens met een loom gevoel in de beenen wakker....
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voelde zich den heelen dag zoo ellendig mogelijk.... nam, op zijn eigen houtje, quinine
in; knapte een beetje op, stortte weer in, dokterde weer zoowat, ditmaal zonder succes,
en toen hij een geneesheer te Berchtesgaden raadpleegde, gaf deze hem een standje
en.... bitter weinig hoop. En toen was 't één getob geweest.... één sukkelpartij, met
een afwisseling van goede en kwade dagen, tot de laatste de overhand kregen en de
voorbijgaande beterschap slechts eenige uren aanhield.
Toen de toestand erger werd, vond de dokter in Berchtesgaden het beter den patiënt
in zijn nabijheid te hebben en moest Majin van den eenen dag op den anderen het
tehuis, waar ze ten minste eenigszins gewend was, verlaten, en haar toewan naar
Berchtesgaden vergezellen.
Ze namen hun intrek in een der kleine huizen van een steegje, dat op den hoofdweg
uitkwam en, gedurende de eerste week, zag Majin niets anders dan daken, vensters
en straatsteenen, zonder te vermoeden welk een overweldigend schoon natuurtafereel
er, op enkele minuten afstands van haar, te bewonderen viel.
Toen, eens op een morgen, dat er een recept weg te brengen was en de kapitein
bovendien een paar dingen noodig had, zond hij haar uit
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en zeide hij: ‘Als je nu, na je boodschappen te hebben gedaan, eens iets moois wilt
zien, dan moet je recht doorloopen, tot de winkelstraat uit is en dan nog een eindje
verder, dan zul-je bootjes zien, geef dan dit briefje aan een van de roeiers met dit
geld er bij en doe dan maar wat ze je zeggen.’
Getrouw, als gold het een bevel, in 't belang van den zieke, volbrengt Majin 't geen
toewan haar gezegd heeft. Eerst loopt ze de vrij lange straat door.
‘Zoo mooi ja, met al die toko's, vol snoezige dingen! Koetjes, zoo klein en aardig,
en huisjes,’ en allerlei beschilderde zaken, primitieve kunst, juist geschikt om een
eenvoudige ziel als Majin in verrukking te brengen. En de bloemen vindt zij ook
prachtig.
In Holland heeft zij ook altijd zoo bewonderd, maar hier nog meer, omdat de
kleuren zooveel scheller zijn, net of ze dik der op liggen.
Die vergeet-mij-nietjes vindt ze toch 't snoezigst van alles, ja? Zoo heel
donkerblauw en zoo groot en dan die rose klokjes.... toewan zegt, heet alpenrozen,
maar heeft toch niks van rozen.
Wacht, nu is de straat uit en moet ze nog een eindje, zeker in 't midden, blijven
loopen, want aan weerskanten zijn van die
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groote roemah makan; hotels, bedoelt ze.
O! daar zijn de bootjes, ja, zoo aardig?
Maar de plas is niet groot; vóór zij gaat, toewan haar vertel der is zoo'n verbazend
groot meer en zij moet er op gaan met een boot.
Zij vindt wel erg griezelig, want is niet groote mailboot, maar zoo klein scheepje
maar, met een Indisch tambangan, maar dan toch anders, om er geen inlanders in
zijn.
Zoo aardig zien die menschen er uit, ja? Die dames, zoo prachtig aangekleed, net
uit een comedie of een sprookje. Het sprookjesachtige vermeerdert nog, als ze,
gedachtig aan de instructie van haar toewan, een van de meneeren zijn briefje met
het geld geeft en hij haar beduidt plaats te nemen in een bootje, waarin reeds
verscheiden heeren en dames zijn gezeten.
Die zien er ook mooi uit, maar niet zoo in costuum. Woh! zij kan toch niet op, dat
zij, zoo'n gewoon Java-mensch, zoo mag zitten in een bootje met deftige heeren en
dames.
En zij begrijpt ook niet waarom, want is maar zoo'n gewoon klein plasje met hooge
bergen er om heen.
Maar, opeens, zij weet heelemaal niet hoe 't komt, zeker een hoek omgeslagen of
zoo, maar in plaats van zoo'n beetje water, net een vijver,
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is er een groote, groote zee, maar dan heel glad, zonder golven, die je zeeziek maken
en zoo prachtig groen, dat ze der van schrikt. En 't is net of de rotsen gegroeid zijn;
ze reiken nu bijna tot aan den hemel en zoo wijd.... zoo wijd.... dat water....
Majin kan niet begrijpen 't heelemaal echt is, denkt aldoor, ze kijkt door een glas
met een plaatje der achter.
Dan denkt ze niet meer en ondervindt ze, aangegrepen door 't geweldige om zich
heen, een machtigen indruk. 't Is of haar ziel zich opwerkt en, door haar oogen heen,
aanschouwt en alsof ze niet alleen ziet, maar ook voelt, al dat mooie, die openbaring
van verheven natuurschoon.
Ze geeft er zich geen rekenschap van; ze is niet ontwikkeld genoeg om het, bij
wat ze vroeger gezien heeft, aan te passen en, door opmerkingen en vergelijkingen,
een eigen visie te hebben.
Ze komt alleen onder de bekoring van het wondere meer met zijn grootsche
omlijsting.... dan begint haar brein de zuiver-menschelijke aanvechting te gevoelen
om zich te uiten en formuleert haar eind-indruk zich in het verlangen naar haar kind.
‘Was Njo maar hier, kassian, wat zou hij mooi vinden, is zonde voor mij.’
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Ze gevoelt zich als iemand, die aan een uitgelezen maaltijd aanzit en zich geen
fijnproever genoeg vindende om het tafelgenot ten volle te savoureeren, denkt: ‘kon
iemand anders mijn plaats maar innemen.’
Gaandeweg wordt ze bang; Berchtesgaden met zijn mooie villa's is reeds lang uit
't gezicht verdwenen, geen spoor van een menschelijke woning is er.
Op eens.... krimpt ze van angst ineen; een tweede boot is die, waarin Majin zit,
genaderd... insgelijks met roeiers en bestuurders in Beiersche dracht en met touristen
bemand, en plotseling, zonder de minste aanleiding of twist, lossen ze elk een schot.
Majin is onthutst en begrijpt er niets van. Alles, wat ze vroeger van Njo omtrent
zeeroovers en oorlogen gehoord heeft, rijst voor heur bange verbeelding op en daarna,
wat ze nog vroeger in Kotta Radja heeft bijgewoond.
Toen, in dien vreeselijken tijd, toen haar toewan gewond en toewan Verploegh
gedood werd....
Huiverig kijkt ze om zich heen.... verwachtend veel akeligs van bloed en wonden
te zien... maar neen, iedereen zit er nog en zoo kalm mogelijk. Al de heeren en dames
lachen en praten.
Wat is dat nu? Was toch heusch echt van dat
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schieten. En kan toch weer gebeuren. Ze ziet maar eens, maar hoort dikwijls.
En toch lacht en praat iedereen om haar heen.
Woh! zij vindt griezelig en wou zij der maar weer uit.... maar kan niet. De boot,
hij gaat maar door.... en de andere boot is weggegaan, ziet nog in de verte, is zeker
maar eventjes tegen gekomen en toen den anderen kant op.
Majin begint ongerust te worden, is wel vreeselijk mooi en de lucht ook zoo lekker,
volop zon.... schijnt zoo warm. In Beierland is die zon toch veel heerlijker dan in
Holland.... maar toch, zij vindt, duurt erg lang. Eindelijk houdt de boot stil; zij denkt
natuurlijk zij der weer is, want alle menschen stappen uit, maar zij ziet alles heel
anders.
Als die boot nu maar teruggaat straks; eventjes moet zij toch zien, wat der is. En
woh! zij schrik' zoo, kom' op eens bij een kooi en zij ziet twee vogels, zoo groot, zoo
groot, net tijgers bijna, maar dan toch echte vogels met veeren en vleugels en zoo
krommen bek!
Kassian, ze zien wel vreeselijk uit, maar zijn toch heel mak.... zeker een beetje
maloe, omdat orang zoo kijk der na....
Onwetend dessa-kind, dat in haar onschuld, de gedachten van bergkoningen, van
onttroonde vor-
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sten, van gevangen arenden, wilde resumeeren in 't woord maloe!
Verlegen!.... hun ingehouden woede, hun ellendig gevoel van machteloosheid,
hun besef van vernedering....
Dat alles vat zij samen in 't begrip.... verlegen! Na een poosje gaan de andere
menschen weer weg en onwillekeurig volgt Majin ze en ziet, dat ze, onder de boomen,
aan tafeltjes gaan zitten en zich koffie bestellen. Majin had ook wel lekker gevonden,
maar durft niet.
Toen op eens, woh! eerst zij schrik der zoo van! Komt een mooie, witte mevrouw
naar haar toe en zegt, zoo gewoon in Hollandsch: ‘Kan ik u ook helpen?’
‘U zoo lief, ja? Hoe weet u.... ik....’
Toen ging ze niet verder, ze durfde niet zeggen: ‘Ik Hollandsch,’ want zij is
eigenlijk toch niet en kon toch niet zoo zeggen.... ik.... Indisch....
‘Wel, ik dacht zoo, dat u misschien geen Duitsch kende....
‘Nee, heelemaal niets; enkel maar een woordje zoo: ‘bitte’ en ‘danken Sie schön’....
't Mevrouwtje lachte.... als danken Sie schön een staaltje van haar kennis was, ja,
dan heeft die baboe of wat ze is, gelijk met haar bewering,
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dat ze heelemaal niets van 't Duitsch kent.
‘Wilt u met mij meegaan? Dan kunnen wij ook een kopje koffie drinken, ofschoon
't wel niet zoo lekker zal zijn als in Indië.’
Majin's trekken klaren op.... een zonnige glimlach glijdt over haar mager,
ingevallen, tanig gezicht; heur oogen fonkelen nog met iets van den ouden schijn,
die aan 't mooie dessa-kind van Gondang-Legi doet denken.
‘Is mevrouw wel in Indië geweest?’
‘Ja, zeker, ik heb zes jaar in Batavia gewoond.’
Batavia, och! dat was een heel ander Indië dan Majin kende.
‘Ik ben nu met verlof. Mijn man is er gebleven en nu reis ik zoo wat voor mijn
pleizier.’
Majin kan niet begrijpen, dat mevrouw heusch meende van pleizier, als haar
toewan, nee, haar laki natuurlijk, haar man, in Indië is achtergebleven.
‘Hebt u geen kindertjes?’ vraagt ze onwillekeurig.
't Mevrouwtje schudt 't hoofd. ‘Nee, ik heb erg gesukkeld in Indië, ben daarvoor
eigenlijk naar Europa gekomen.’
‘Wacht! dan ik kan u geven obat.’
Als haar toewan haar had kunnen zien, zou hij verbaasd zijn geweest; in jaren
heeft zij niet zoo beslist en met zooveel vuur gesproken.
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Wat ze in Holland bepraatten, werd gewoonlijk niet door haar begrepen.... alles was
zoo vreemd en zoo anders omgekeerd, maar zelf dokteren en dan in gevallen van
kinderloosheid.... dat was iets, dat volkomen in haar kader paste.
Ofschoon ze - als fatsoenlijke njaï, zich altijd heel afgezonderd had gehouden en
weinig omgang met andere vrouwen had gehad, zoo was ze toch genoeg in de
gelegenheid geweest in de geheimen der Indische artsenij-kunst ingewijd te worden.
Geen dankbaarder onderwerp toch voor vrouwen onder elkander in een land, waar
de meeste inboorlingen met de geneesmiddelen, die de grond oplevert, bekend zijn.
In 't teruggaan van St. Bartholomä had Majin het te druk met haar nieuwe kennis
om ergens op te letten.
't Mevrouwtje vertelde haar, dat zij met een zuster en zwager op reis was, dat zij
nu in Salzburg logeerden, van waar zij met eenige medegasten uit 't hotel dit tochtje
ondernomen had. Haar reisgenooten toch waren vroeger reeds aan de Königs-see
geweest en verkozen een rustig dagje in den mooien Mirabelle-Garten.
Het spijt Majin, dat mevrouw, zoo lieve mevrouw, ja? niet in Berchtesgaden
logeert, zij is er
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met haar man.... ja, betoel, ze is getrouwd - ze heet mevrouw Weitinga en haar zoon
Jan, dien ze natuurlijk reeds verscheiden malen genoemd heeft, is in Holland.
‘Of hij niet overkwam in de vacantie?’
Mevrouw Weitinga schudt 't hoofd. Veel te ver, ja? en zoo duur. Maar Njootje is
heel gelukkig en zijn moeder gaat aan 't uitweiden; voor 't eerst in zooveel maanden,
kan ze eens over Njo spreken.... zou wel altijd door willen gaan.
Jammer zij nu niet portretje bij zich heeft, dan kan mevrouw zien.
En Majin spreekt door in haar gebroken Hollandsch, met laag Maleisch doorspekt,
tot groot vermaak der aanwezigen, die er wel niets van verstaan, maar er toch iets
piquants in schijnen te vinden, de groote tegenstelling te constateeren tusschen de
vreemd uitziende, raar toegetakelde, verlegen in elkander gehurkte, donkere vrouw
in 't heengaan en het spraakzame wijfje op den terugweg. Ze schijnt een heel ander
wezen. De somberheid van haar teint wordt verlicht door haar schitterend witte tanden
- haar eenig overgebleven schoonheid. Het mevrouwtje vertelt 't een en ander van
haar in 't Duitsch; de bizonderheden zijn gericht tot haar gezelschap,
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doch de anderen hooren ze evengoed en, als de boot weer in Berchtesgaden aangeland
is, heerscht er een algemeen vriendelijke stemming, ten opzichte van Majin en neemt
iedereen met een vroolijk knikje afscheid van haar.
En onder den indruk van al die, voor haar zoo ongewone liefheid, komt ze thuis
- met schitterende oogen, bewegelijke lippen, die zich - als van zelf, tot een lach
plooien.
‘Wat heb jij?’ vraagt hij norsch.
En door die weinige woorden, meer nog door den toon, waarop ze geuit zijn, wordt
Majin uit haar droomwereld van mooie vriendelijkheid op eens teruggebracht tot de
droevige werkelijkheid van haar sleurleven, aan de zijde van een man, wiens leven
zij, geheel onschuldig, heeft bedorven en die dit haar met wreede duidelijkheid toont.

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

108

Hoofdstuk VIII.
Achteruitgang.
De vacantie is aangebroken. Jan is overgegaan.
‘Nou ga je zeker, als belooning, naar je Pa en Ma in Beieren?’ vragen zijn
kameraden hem, terwijl ze, onder elkander, over de verschillende reisjes en pretjes
en fietsen spreken, die ze, door hun werken, meenen verdiend te hebben.
‘Ik ga met Pa een voetreis in den Hartz maken,’ kondigt de een aan.
‘Ik mag vier weken bij mijn tante in Lochem gaan logeeren,’ vertelt een tweede.
‘Ik krijg een fiets,’ merkt een derde, zegevierend, op.
‘Pa heeft beloofd, dat ik, als ik overging, mee mocht met Ma en de zusters naar
Zwitserland.’
Zoo heeft een ieder wat in 't uitzicht.
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En Jan Weitinga gaat treurig naar huis, omdat hem niets is beloofd.
Nou, hij zou ook wel lust hebben eens dat Beiersche Hoogland, waar 't zoo mooi
is, te gaan bekijken. Hij is nu wel geen opsnijder, maar zou 't toch wel leuk vinden
tegenover de jongens op school.
Maar, aan den anderen kant.... Pa schreef erge brombrieven. Je kon dus wel op je
vingers natellen, hoe 't was. 't Ging niet beter ook, schreef Pa. Hij was op raad van
den dokter van 't mooie, goedkoope plaatsje weggegaan en had nu kamers genomen
in Berchtesgaden aan de Königs-see, waar 't veel duurder was. Jan begreep dus dat er geen quaestie kon zijn van een extra-uitgave.
En dan.... nu ja, hij verlangt natuurlijk wel naar zijn ouders en vooral naar zijn
moeder, maar hij is toch ook heel tevreden, zoo stilletjes met tante Lie en Clara.
Zijn indolente, Indische natuur doet hem van een rustig leven houden; terwijl zijn
Europeesche afkomst hem de voordeelen van den omgang met een beschaafde,
ontwikkelde vrouw doet waardeeren.
Het was een prettige vacantie voor alle drie; mevrouw Verploegh herleefde, Clara
fleurde op
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en Jan voelde zich, voor 't eerst sedert hij in Holland was, op zijn gemak.
Vreemd en bijna bovennatuurlijk was de invloed, dien hij op Clara had. Van een
zeurig, dwingerig, nerveus kind, op 't kantje af van een zenuwzieke, werd ze een lief,
vroolijk meisje.
Kreeg ze een van haar huilbuien of aanvallen van stoutheid, als Jan er bij was, dan
slaagde hij er in minder dan geen tijd in, om haar volkomen te kalmeeren.
‘Wees toch niet zoo. Zijn Mama of ik nu zoo? Gaan wij, zonder aanleiding, op
den grond liggen schreeuwen? Je bent een gewoon kind; gedraag je dan toch gewoon.’
Dat was de groote prikkel!
Tot nu toe had men haar als een abnormaal kind beschouwd, als zwaar erfelijk
belast en daardoor niet volkomen toerekenbaar.
Van al de moderne erfelijkheid's theoriëen wist Jan niets af. Hij beschouwde de
wereld met zijn onbevangen, nuchteren jongensblik, en zóóveel onbewuste suggestie
ging daarvan uit, dat Clara onwillekeurig ook zoo ging zien en Jan gelijk gaf. Ja, ze
was gewoon, gelijk hij 't noemde. Ze moest dus ook gewoon doen.
Al heel gauw besefte ze, dat om genade in Jan's oogen te vinden, zij zich alle
kunstjes en
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aanstellerijtjes moest afwennen; hij schroefde haar wil aan en ze leerde dien gebruiken
om zich te beheerschen.
En zelfs, als hij er niet was, en haar moeder constateerde 't begin van een van haar
vroegere afwijkingen, dan was één woord van herinnering aan Jan voldoende, om
haar te kalmeeren.
Door zijn voorbeeld aangemoedigd, werd ook haar moeder flinker en kreeg zij
een moreel overwicht op haar, dat ze vroeger nooit had gehad.
Als ze er, een enkelen keer, met Jan over sprak, zei hij lachend: ‘Och! wat, 't
spreekt van zelf. U hebt haar te veel toegegeven.’
Zijn praktische leukheid werkte aanstekelijk en werd moeder en dochter ten zegen.
De zomer verliep kalm; in de vacantie wandelde Jan veel met tante Lie en Clara
en maakten ze kleine uitstapjes, in overeenkomst met hun beurs.
Jan kreeg wel wat zakgeld, maar niet veel, en mevrouw Verploegh wilde zoo
zuinig mogelijk zijn. Zij voerde de huishouding op kosten van kapitein Weitinga en
wilde de uitgaven zooveel doenlijk beperken.
De berichten uit Berchtesgaden werden hoe langer hoe slechter. Van terugkomen,
na zes maanden, gelijk 't oorspronkelijke plan was geweest, was nu geen sprake. De
malaria had den
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patiënt met dubbele hevigheid te pakken en het Hollandsche klimaat zou er zeker
noodlottig op werken. In Berchtesgaden liep het seizoen ten einde, en de dokter sprak
van een tweede verhuizing naar de eene of andere plaats met een winterseizoen.
De brieven waren natuurlijk door den lijder zelf geschreven en gaven, als zoodanig,
niet den waren toestand, althans niet zuiver terug.
‘Het is toch zoo vervelend, ja, tante,’ zei Jan, op een keer, na 't ontvangen van
zulk een jeremiade, ‘dat Ma nu niet schrijven kan. Het zou toch zoo prettig zijn, als
we nu toch eens precies wisten, hoe 't er mee was. Van Pa zijn brieven kun je toch
zoo niet oordeelen. Pa is natuurlijk geheel onder den indruk. Hij voelt zich lam, dat
kun-je wel merken.... maar ik zou toch wel meer willen weten....
‘'t Is jammer, dat we den dokter niet eens kunnen schrijven,’ oppert mevrouw
Verploegh.
‘Ja, dat zou uitstekend zijn. Hm! ik weet niet of ik 't wel zou kunnen. Wat moet
je er boven zetten:
‘Gëehrter Herr Doctor.... of zoo iets.... en dan zoo meer.
‘Bitte, wollen sie die Höflichkeit haben mir zu sagen, wie es meinem Vater, Herrn
Hauptmann Weitinga geht. Ich wollte es so gerne wissen....

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

113
Léonie lacht en meent, dat een minder woordelijke vertaling, met meer Schwung er
in, wel te vinden zou zijn.
Zij zelve is geenszins een taal-virtuoos, en zeker niet in het Duitsch, maar ze ziet
toch nog wel kans een beter episteltje te pennen....
Op eens kijkt Jan haar verschrikt aan.
‘Weet u, tante, 't zou ons toch niet helpen, want we weten niet hoe de dokter heet
en waar hij woont. En we kunnen 't ook niet aan Mama sturen, om hem stilletjes te
geven, als hij komt.... want....’ zijn stem hokt en een donkerrood bedekt zijn gezicht....
terwijl hij vervolgt: ‘We zouden er iets bij moeten schrijven om 't haar duidelijk te
maken, en zij kan niet lezen.’
‘Nee, 't is waar, het zou ons niet helpen,’ stemt mevrouw Verploegh toe.
‘Als ik Pa was geweest, zou ik 't Ma toch geleerd hebben, en schrijven ook,’ zegt
Jan, na een poos. ‘Nu is 't natuurlijk te laat, maar vroeger had 't toch best gekund. 't
Is toch vreeselijk, voor Ma ook, kassian!’
Léonie waardeert 't in hem, dat hij zoo eenvoudig hartelijk over zijn moeder spreekt
en betreurt 't insgelijks, dat Majin niet per brief te bereiken is. Ze zou haar zoo gaarne
eens uitvoerig over haar jongen schrijven, zoo echt, zooals
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de eene vrouw dat aan de andere doet. 't Feit, dat kapitein Weitinga haar de brieven
moet voorlezen en ze daardoor zelf leest, maakt, dat er veel van 't vertrouwelijke in
haar correspondentie verloren gaat - of juister - houdt het vertrouwelijke er buiten.
‘En 't is zoo jammer, dat we niets van Berchtesgaden af weten; als ik er nu nog
eens geweest was, of er iemand kende, dan kon ik misschien nog eens aan den
dominee of zoo schrijven, maar nu is je moeder, om zoo te zeggen, van ons
afgezonderd.’
Een paar dagen later kwam er een briefkaart, alleen meldende, dat de patiënt
onverwijld naar München was gestuurd en dat hij van daar zou schrijven.
Een week lang verkeerde Jan in de grootste spanning, die volkomen door zijn
vriendin gedeeld werd. Zelfs Clara vond 't naar voor hem, dat hij nu niet wist, waar
zijn ouders waren.
‘Als ik veel geld in mijn spaarpot had,’ zegt ze met kinderlijke gulheid, ‘dan zou
ik 't je allemaal geven, dan kon je naar je Papa en Mama toegaan.’
‘Maar, als Jan niet weet waar ze wonen, poes, dan zou hij er nog niets aan hebben,’
merkte haar moeder, zacht terechtwijzend, op.
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‘Zou hij het niet bij de politie te weten kunnen komen?’
Jan schudt 't hoofd: ‘Nu moet ik toch om je lachen, Clara. Ik zou toch niet, zoo
maar, aan een agent kunnen vragen: weet-je waar mijn ouders zijn?’
‘Nee, dat weet ik ook wel, maar met de politie bedoel ik ook niet één agent.’
Ze legt haar plan verder uit en Jan kijkt haar bewonderend aan en zegt later tot
haar moeder: ‘Zoo slim toch die Clara, ja, tante? U zult zien, zij wordt nog een knap
meisje, zij snapt alles zoo gauw. 't Is toch maar heerlijk volbloed Europeesch te zijn.
Mevrouw Verploegh zucht even.
‘Mijn arm kind is anders niet bizonder bevoorrecht.’
‘Dat moet u toch niet zeggen. Jongen, 't helpt zoo, als je altijd in Europa bent
geweest. Dat is nu heusch waar, tante. Der zijn een massa van die dingen en
toestanden, waarover een Hollandsch kind van tien, twaalf jaar, weet mee te praten
en waar Indische jongens en meisjes niets van weten. Het waait je hier zoo
gemakkelijk toe.’
Intusschen zit Majin in een kleine achterkamer op de derde verdieping van het
‘Koninklijke
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Ziekenhuis’ te München, waar de kapitein wel klassenpatiënt, doch van de laagste
klasse is, en waar hij, als vreemdeling, natuurlijk meer betaalt dan als stadgenoot.
De dokter in Berchtesgaden heeft hem er naar toe gezonden met een brief aan den
directeur; hij moet er een kuur doen en geobserveerd worden en daarna - als hij ten
minste nog leeft, zal 't beslist worden, waar hij den winter door zal brengen. Of juister,
het overblijvende gedeelte van den winter, want de kuur zal stellig eenige maanden
in beslag nemen.
De directeur houdt haar toewan, kassian - en Majin mag over dag wel bij hem
blijven, dat is nog één geluk, maar ze moet 's avonds weg en mag er niet slapen.
Een der zusters heeft een kamertje voor haar, ergens in de buurt, genomen en daar
krijgt ze haar ontbijt en avond-eten.
Haar bestaan is nu nog treuriger dan 't eerst was.
Den geheelen dag is ze bij hem, als een trouwe hond waakt ze over hem. Hij doet
een strenge ligkuur en mag alleen een paar keer per dag even opzitten.
In 't begin snauwt hij haar telkens af, omdat ze hem niet eens de courant kan
voorlezen.
Daar hij enkel mag gebruiken, wat er in de
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keuken van het ziekenhuis voor hem wordt klaargemaakt, kan ze niets voor hem
doen dan zijn kussens voor hem opschudden, de gordijnen optrekken of neerlaten
en voor de ventilatie zorgen. De eigenlijke oppassing moet, op last van den dokter,
door de aangewezen verpleegster geschieden. Zij mag niet eens zijn temperatuur
opnemen, en dat is nog maar gelukkig, want ze zou zich toch vergissen met 't oplezen
en ze zou 't niet kunnen opschrijven.
De pleegzuster is heel lief voor haar en geeft haar wat naaiwerk, hetgeen zij, op
haar eigen nette, peuterige manier, doet.
Op een dag zegt haar toewan: ‘Waarom je eigenlijk hier blijft, zie ik niet in; je
zoudt best naar huis kunnen gaan; ik heb toch niets aan je; en ik kan alleen ook wel
crêpeeren....
Er is iets sinisters in den toon, waarop hij dat woord zegt, dat haar angstig doet
vragen: ‘Wat kun-je wel alleen doen, man?’
‘Doodgaan,’ antwoordt hij somber. ‘Ik ben toch voor de haaien; denk-je, dat ik 't
niet begrijp? En ja, wat doe jij hier? Ik heb niks aan je - en jij zoudt toch liever bij
je jongen zijn.’
Een oogenblik doorstroomt haar een heerlijk, warm gevoel. Haar Njootje
terugzien.... eten voor hem te kunnen klaarmaken en voor zijn
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kleeren te kunnen zorgen en zijn stem te kunnen hooren... Zoo - dag Ma... 't Duizelt
haar... 't is te veel. Ze kan zich haast niet begrijpen, dat 't waar zou kunnen zijn. Nu
reeds schijnt ze vastgeworteld in het leven, dat ze leidt, en het duurt pas enkele weken.
Maar toch.... weer bij Njootje zijn.... 't is, alsof een zachte adem van levenslente
over haar heen gaat en of ze zich voelt verjongen.
Dan sluit zij de oogen voor 't heerlijk mooie droombeeld en, ze weer opslaande,
ziet ze haar toewan.... zoo bleek, zoo mager, zoo ziek, kassian!
Ze doet wel niet veel voor hem; ze kan niet veel doen, maar ze is toch hij hem, ze
offert hem toch haar dagen.
Ze kan toch hem niet alleen laten, zoo sajang toch, als 't nu betoel waar is, wat hij
zeg.... van doodgaan.... dan moet zij toch blijven om zijn doodshemd te maken en
hem de oogen dicht te doen... en zijn haar af te knippen. Kassian, kan toch niet alleen
sterven als een kampong-hond, is toch een toewan opsir, een blanke, een Christen.
Ze weet wel niet zoo heel precies, wat dat beteekent, kapitein Weitinga heeft 't haar
zeker niet geleerd, maar ze weet toch wel, dat 't iets hoogs is, iets dat de menschen
verheft, dat maakt,
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dat men ze met eerbied moet behandelen en ze hormat moet bewijzen.
Haar tegenwoordig leven is zoo vreugdeloos en akelig als 't zijn kan; haar toewan,
verbitterd en teleurgesteld, zich zelf, als 't ware objectief betreurende, geeft haar geen
enkel goed woord, maar toch, ze wil hem niet verlaten. Ze wil bij hem blijven tot 't
einde.... de laatste stappen van zijn lijdensweg met hem afleggen, helpen hem gereed
te maken voor de eeuwigheid....
In haar is een vaag besef, dat hij, als blanke, naar den Christenhemel zal gaan en
dat zij er, als inlandsche, niet in zal mogen.... maar tot aan de poorten zal ze hem
vergezellen, zoo lang hij mensch is, blijft hij haar toewan en is 't haar plicht, haar
post bij hem te vervullen.
‘Tida,’ zegt ze zacht, maar vastbesloten. ‘Nee.... Majin gaat niet weg. - Moet beter
worden, ja? Dan, wij samen gaan naar Holland, naar Njo....
Een wolk trekt over zijn gelaat en zij, meenende dat 't om haar Maleische
aanduiding van haar zoon is, verbetert 't gauw.
‘Wij gaan naar Jan....
Maar dat is 't niet. Hij denkt aan zijn jongen.... de eenige heldere plek in zijn zwart
verleden.... donker, somber, eentonig trekt zijn
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leven aan hem voorbij, enkel schaduw, met één lichtstraal, zijn kind!
Veel kan hij hem niet nalaten.... 't kindergeld is niet veel, 't weduwe-pensioen is
ook al heel weinig en, wat hij gespaard heeft, zullen die ellendige reis, zijn begrafenis
en wat er bij komt, wel opslokken.
‘Arme jongen! Maar, in elk geval laat hij hem zijn naam na. Wat er hem ook moge
gebeuren en hoe zijn lot ook moge zijn, hij is Jan Weitinga.... de zoon van zijn vader,
kapitein Weitinga....
En, in zijn koorts-visioenen, die steeds heviger worden.... troost hem altijd dat
eene en ziet hij zich zelf als een held om die eene daad, als een martelaar voor zijn
vaderschap.
Hij heeft zich het geluk van een verbintenis met een Europeesche ontzegd.... hij
heeft, al die jaren, de aanwezigheid zijner vroegere njaï verdragen, enkel maar voor
zijn jongen.
Zoo komt 't hem althans voor.
Hij geeft zich rekenschap van niets, behalve van dat eene.... hij kan 't hoofd rustig
neerleggen, hij heeft zijn taak volbracht.... in alles heeft hij, ten volle, zijn plicht aan
zijn kind gedaan.
Naarmate hij zwakker wordt, herleeft zijn jeugd.... hij waant zich ziek aan de
koortsen,
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die hem, na zijn terugkomst uit Flores... plaagden en die hem 't Malangsche indreven,
den grooten weg op, langs Gondang-Legi.
Hij voelt nog 't schokken van 't tjikar-veer, het onmogelijke, kleine, inlandsche
voertuigje... nu houdt 't stil, en terwijl de koetsier andere paarden is gaan zoeken,
gaat hij rusten in de Passanggrahan....
Hij ziet nog den ouden Inlander, die er hem eten heeft gegeven.... en nu gaat hij
wandelen.... uitgerust en opgefrischt.... en daar ziet hij, achter een pagger van
atap-bladeren.... een put.... met een meisje er naast.... wijd opent hij zijn oogen....
een slank, lenig, bruin meisje, met een satijn-glanzige huid.... Majin....
Onwillekeurig vormen zijn lippen dien naam, reeds lang, sedert zijn huwelijk,
vervangen door.... Marie....
‘Majin....’
Zacht aangedaan kijkt ze op. ‘Saja.... toewan.’
Bedeesd, verlegen klinkt die stem.... als van 't vijftienjarige meisje aan den put.
‘Toewan pangil?’
‘Roept meneer?’ Ja, meneer roept... Majin!... Meneer roept zijn jeugd, zijn liefde.... zijn leven
terug....
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Voorbij is 't, voorbij.... oud en op is hij vóór zijn tijd. Zijn hart is verstijfd in hem....
de ziekte sloopt zijn lichaam en verteert zijn leven...
Alles gaat weg.... hij voelt 't wegzinken.... alles is verleden.... zijn jeugd... zijn
liefde... zijn leven.... zij alleen blijft.... de trouwe Majin, en als ze de lippen hoort
zwijgen.... en de oogen starrend ziet verflauwen.... dan geeft ze een gil en buigt ze
zich over 't zielloos overschot van haar heer.... dan zou ze hem in haar armen willen
nemen en zelf aan de aarde willen toevertrouwen, zelf willen brengen tot aan de
poorten van den Hemel, die zich voor hem zullen openen en zich voor haar zullen
sluiten.
Natuurlijk, want hij is een uitverkorene, een blanke en zij een Inlandsche... een
gewezen Njaï.
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Hoofdstuk IX.
Arme Jan.
Zoodra mevrouw Verploegh wist, dat kapitein Weitinga in het Koninklijke Ziekenhuis
verpleegd werd, schreef ze aan den geneesheer-directeur; nu had ze ten minste een
verbinding gevonden, een manier om, buiten den zieke om, tijding van hem te krijgen.
Het antwoord was niet gunstig - en bevatte een geleerd betoog, waarvan Léonie,
met haar oppervlakkige kennis van het Duitsch en totale onwetendheid van de
technische termen der medische wetenschap - zoo goed als niets begreep. Ze ging
er dus mee naar den dokter, die den patïent, vóór zijn vertrek, behandeld had en deze
schudde 't hoofd op omineuse wijze en zei.... dat er zich, naar het schrijven te
oordeelen, verscheiden leelijke complicaties hadden voorgedaan.
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En.... daartegen was de kunst machteloos. Als de toestand werkelijk zóó was, gelijk
zijn Duitsche collega dien had voorgesteld, dan was er al heel weinig hoop. ‘Het verwondert mij zelfs, dat hij dit alles aan een leek geschreven heeft. Eigenlijk
is hij zijn boekje te buiten gegaan, maar.... hij heeft natuurlijk uit bestwil gehandeld.’
‘Dus denkt u.... dat er geen beterschap mogelijk is?’
‘Ja, ziet u eens. Ik heb nog wel erger gevalen zien genezen, maar de kans is gering.’
‘Zou het dan niet beter zijn den kapitein te laten terugkomen?’
‘Ik geloof niet, dat 't aan te raden is. Ik vrees dat kapitein Weitinga het stadium,
waarin hij vervoerd zou kunnen worden, voorbij is. En dan.... och! hij is daar goed.’
‘Maar zijn arme vrouw, die geen woord Duitsch kent en zijn jongen, die hier is.’
He dokter trok de schouders op. - ‘Het is zoo lastig oordeelen, als men den patiënt
niet gezien heeft - en dan is 't zoo moeielijk te bepalen - hoe lang het duren kan. Ik
zou u kunnen zeggen - laat zijn zoon dadelijk naar hem toegaan, en 't zou al te laat
kunnen zijn, terwijl er ook nog maanden kunnen verloopen, vóór er
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onmiddellijk gevaar is, zoodat zijn overkomst werkelijk noodig zou wezen. 't Blijft
altijd een moeielijke quaestie voor ons.... vooral in een geval als dit. Zoo'n jongen
uit zijn werk te halen.... lijkt me toch ook niet gewenscht.’
‘Nee, dat is 't zeker niet en 't ergste is, dat er dadelijk zooveel geld mee heen gaat
en zooals u weet, is de familie niet gefortuneerd.’
‘Och! en wat moet zoo'n jongen in München beginnen? De dokter schrijft, dat zijn
vrouw den geheelen dag bij hem is. Ze kunnen toch niet, met hun beiden, altijd naast
zijn bed zitten.... Nee, als ik u een raad mag geven, zou ik hem maar stil hier laten.’
Léonie moest erkennen, dat dit zeker het verstandigste was, maar ze vond het toch
wel vreeselijk hard, dat Jan niet naar zijn vader kon gaan, vooral voor Majin.
Stumper! Wat zou ze zich verlaten en ongelukkig voelen, en dan niets te kunnen
doen. Als ze nog maar lezen kon; dan zou ze haar, desnoods elken dag, lange brieven
schrijven om haar te troosten en haar wat afleiding te bezorgen.
Kende ze maar één landgenoot in München.
Had ze maar een adresboek, - licht dat ze er één Hollandschen naam in zou vinden.
Of had ze nog maar wat geld; dan zou zij
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zelve eens naar haar toegaan, haar opbeuren en haar met iemand, die Hollandsch
sprak, in kennis trachten te brengen. Ze rekende uit.... al legde ze 't nog zoo zuinig
aan, al reisde ze derde klasse en logeerde ze in een hotel van den zooveelsten rang,
dan zou er toch minstens f 100 mee heen gaan, en die had ze niet....
't Was toch verschrikkelijk om zoo arm te zijn.
Van haar pensioentje kon ze het niet afnemen; het was zoo bitter klein; haar man
was ook zoo jong gestorven.... als tweede luitenant....
En er iets voor verkoopen of beleenen kon ze evenmin, omdat ze niets had dan
het horloge, dat ze bij haar aannemen van haar ouders had gekregen, en eenige
sieraden.... bij elkander nog lang geen f 100 vertegenwoordigende.
Daarna zou ze ook nog niet geholpen zijn, en en dan had ze het ook niet mogen
doen tegenover Clara.
Ze was haar elken cent van haar bezittingen schuldig; zij kende zich zelve niet het
recht toe, er iets voor een ander of voor een ander doel dan haar opvoeding of haar
kleeding of iets voor haar af te nemen.
Jan zelf toonde grooten lust naar München toe te gaan.
‘Zou toch zoo vreeselijk zijn, ja, tante? Als
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Pa nou toch stierf, zonder dat ik hem gezien had. En Ma dan? Die kan zich niet
redden.... Ik ken toch wel een beetje Duitsch, ik zou 't ten minste kunnen opzoeken
in een dictionnaire en ik kan 't toch lezen.... en dan zou ik Ma toch kunnen helpen
en troosten....
‘Ja, jongen.... dat is wel zoo en voor je arme moeder zou het een ware uitkomst
zijn je bij zich te hebben, maar.... de dokter raadt 't je toch af, om 't onzekere. Als je
nu ging en je Papa bleef nog maanden in den zelfden toestand, dat kan best. Wat zou
jij dan daar doen? Je zoudt je school hier verzuimen en natuurlijk achteruitgaan en
daar zou je je vervelen en bovendien nog groote onkosten veroorzaken....
Jan zuchtte en zei eveneens: ‘het is toch verschrikkelijk om zoo arm te zijn.’
Tot nu toe had hij 't nooit zoo gevoeld; maar nu zou hij zoo innig gaarne naar zijn
stervenden vader en zijn arme hulpelooze moeder gaan... en hij kon 't niet doen,
omdat 't te veel geld zou kosten en hij niets had.
‘Toch jammer, dat Papa indertijd niet een meisje met geld heeft getrouwd’ - dacht
hij. Maar hij durfde 't niet hardop zeggen, omdat 't, al was 't ook indirect, iets tegen
zijn moeder zou zijn geweest en hij een loyale zoon was.
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Het had hem toch al gespeten, hij had er zelfs wroeging over, dat hij, vooral in 't
begin, wel eens iets tegen tante Lie had gezegd.... over 't groote voordeel om een
beschaafde, Europeesche moeder te hebben.
Kassian! Ma kon 't toch niet helpen, dat ze een Inlandsche was? Ze had toch altijd
zoo haar best gedaan voor hem en ook voor Pa. - Vreeselijk voor haar, zoo alleen
met Pa te zijn, en dat zoo ver van huis en Pa zoo ziek.
Of Pa nu ook brommig was?
Dien winter nam Jan zich stellig twee dingen voor: het eerste was om nooit met
een Inlandsche te trouwen, omdat het eigenlijk voor allemaal zoo ongelukkig was,
en ten tweede nooit brommig voor zijn vrouw te zijn.
Terwijl zijn ouders in München waren, piekerde hij er vreeselijk over en ook wel
over hoe zijn leven nu verder zou zijn. Als er nu toch wat met Pa gebeurde, zouden
Ma en hij maar van een bitter beetje moeten leven. Hij zou wel niet op de H.B.S.
kunnen blijven. Het was er nu wel niet zoo allemachtig pleizierig en hij voelde wel,
dat hij in 't geheel geen studiekop had.
Maar wat dan? Hij was pas achttien jaar.
Nou, 't beste zou dan maar zijn, dat hij met zijn Ma naar Indië ging. Voor Ma was
't toch
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een lamme boel in Holland.... Hij zelf zou er wel liever zijn gebleven, 't was er toch
wel leuk en je leerde zooveel van zelf.
Als hij nou naar Indië zou teruggaan - zou hij wel heelemaal verindischen,
natuurlijk, want Ma was heelemaal Indisch in der hart.
Tante Lie was weer een engel voor hem in die dagen, en Clara, een echt lief,
hartelijk, aanhalig zusje.
Ze wedijverden, als 't ware, om goed en aardig voor hem te zijn, maar hoe beter
zij waren, des te harder het denkbeeld hem viel, haar weer te moeten missen.
Ze waren als iets moois in zijn jongensleven gekomen; het zou zoo vreeselijk zijn,
als ze er weer uit weg gingen.
Na den eersten brief was mevrouw Verploegh in geregelde briefwisseling met den
heer Ober-Medicinal-Rath gebleven en had ze hem zelfs verzocht, moeite te doen
om een Hollandsche familie in München op te zoeken.
Hij zelf had 't er te druk voor, maar hij had het toch aan een zijner verpleegsters
opgedragen, en deze was het werkelijk gelukt een dame van Hollandsche afkomst
te vinden.
Deze was indertijd, vóór jaren, als gouvernante met een Hollandsche
schildersfamilie mee naar
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München gekomen en had zich, na afloop van haar engagement, als taal-onderwijzeres
gevestigd; voornamelijk om Fransche en Duitsche lessen te geven aan de vele
Engelsche schilders, die een langer of korter bezoek aan de kunst-stad kwamen
brengen.
Nu was ze een oud vrouwtje van in de zestig en sprak ze een verbazend wartaaltje;
den éénen keer, dat kapitein Weitinga haar, kort vóór zijn dood, zag, verklaarde hij
met een cynisch lachje dat er ‘leelijk de mot in haar Hollandsch was gekomen.’
Het Hollandsch van een Indische, als Majin, was nu juist niet geschikt om - ‘de
mot er uit te krijgen’ maar, na een poosje en, met veel goeden wil aan beide kanten,
slaagden ze er toch in om elkander te verstaan.
Juffrouw de Zwart.... of Fräulein Schwartze gelijk ze zich, voor haar prestige,
tegenover de Engelschen van lieverlede was gaan noemen, was een allergoedigst,
vriendelijk, prettig menschje.
Ze vond 't vreeselijk gewichtig in het groote Koninklijke Ziekenhuis te worden
ontboden.... maar aan den anderen kant, ook wel vreeselijk griezelig.
Van doctoren of zoo moest ze niets hebben en ze zou, ten allen tijde, liever met
stoïcynsche

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

131
kalmte geleden hebben dan zich te laten onderzoeken, hetgeen tegenwoordig maar
om den haverklap gebeurde en dat zij - grober Unfug en shocking vond.
Wat die directeur van haar wilde, begreep ze niet, maar, in elk geval, zou ze geen
proeven op zich laten nemen en zelfs haar bontje niet losmaken of haar handschoenen
niet uittrekken.
Antoinette de Zwart.... of Tony Schwartze, gelijk op haar kaartje stond, was wat
men in onzen liberalen tijd - een preutsche oude vrijster noemt.
Het was haar dus een groote opluchting, toen de directeur haar, na een vluchtige
begroeting, aan een der verpleegsters.... overdeed en deze haar vertelde, waarom
men haar had laten komen. Dat maakte een onderscheid - als ze van dienst kon zijn
en dat een landgenoot en.... ze zou dien meneer wel geruststellen, als 't noodig was.
Maar eerst informeerde ze, of hij er niet weerzinwekkend of zoo uitzag.... want
narigheid kon ze niet zien en van een operatie of zoo - viel ze geregeld flauw,
ofschoon ze er nooit een had bijgewoond.
Maar van 't hooren alleen begon ze al, over al haar leden, te trillen en...
De zuster stelde haar gerust... er was niets
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naars in 't geval in kamer 28.... ze bedoelde van kapitein Weitinga. De Majoor had
Malaria in den ergsten graad niet eenige complicaties, doch hij lag gewoon in bed.
Een paarsroode blos bedekte het gelaat der zedige Tony....
‘In bed.... ligt de heer kapitein in bed? Maar zou 't dan wel comme il faut zijn, dat
zij naar hem toe ging? Want Schwester moest haar excuseeren.... ze had nu wel grijs
haar en ze was zoo jong niet meer.... maar.... een heer in bed had ze nooit gezien,
behalve haar vader, zaliger nagedachtenis, en die was al vijf en dertig jaar dood.
Ze had hem vroeg verloren - voegde ze er haastig bij, want voor haar lessen, vond
ze 't beter niet haar juisten leeftijd te vermelden.
De verpleegster stelde haar gerust, maar terwijl ze haar voorging, eerst eenige
trappen op en toen de lange gang door, bedacht ze, dat dit angstige, zenuwachtige
menschje niet juist de steun was, dien de aanstaande Frau Hauptmann's Wittwe
noodig zou hebben.
Maar.... er viel niet te kiezen... er schenen, op dat oogenblik, werkelijk geen
Hollanders in München aanwezig te zijn. De consul was, wegens
gezondheidsredenenen, met verlof en op het
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consulaat was niemand, die Hollandsch sprak.
Buigend, bevend, met neergeslagen oogen en verlegen trippelpasjes, liep Fräulein
Tony langs 't scherm.... tot voor 't bed. Het duurde zeker wel een tiental seconden, vóór ze zich zooverre met den toestand
had verzoend, dat ze, op bedeesden toon en, in wat zij Hollandsch noemde, durfde
vragen.
‘Wie geht's met u? Es thut mir Leid, dat der Heer Capitän so ziek is. - Wenn sie
's erlauben, dan will ich sehr gerne etwas fur Mevrouw thun.’
Langzamerhand ging 't beter en begon haar moedertaal zich van de Duitsche
windselen en uitgangen te ontdoen, en vóór ze deziekekamer verliet, had ze een
afspraak gemaakt om de Mevrouw Hauptmann den volgenden ochtend om 10 uur af
te halen.
Ze verbaasde Majin, niet alleen door haar brabbeltaaltje, maar voornamelijk door
haar energie.
‘Zoo'n ouwe nennèh, ja? Met zoo wit haar en dan zoo flink! Stap maar aan.... altijd
door; Majin der zoo moe van en ouwe dame denk' niet aan rusten.’
Niet volkomen begrijpende, wat eigenlijk van haar verwacht werd, dacht ze niet
beter te kunnen doen dan de honneurs van München waar te nemen.
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Ze bracht Majin naar het Engelsche Park, den roem der Müncheners; de eerste tien
minuten was het werkelijk een genot voor het arme verlaten, inlandsche vrouwtje.
Ofschoon het diep in den winter was, leverde de aanblik van het prachtig
aangelegde Park veel moois, vooral de groote vijver met de zwanen trok haar erg
aan.
‘Zoo mooi, ja... die water met dat groote vogel!’
En dan de kronkelpaden, aan weerskanten met evergreens begroeid.
Majin vond 't heusch erg mooi!
En juffrouw was zoo lief, sprak zoo aardig, ze verstond er wel niet de helft van,
maar 't klonk toch heel vriendelijk.
Sedert haar ontmoeting met de Hollandsch-Indische dame op de boot van de
Königs-see, had ze met niemand, behalve met haar toewan, gesproken....
De toewan-dokter en de verpleegster zeiden ook wel eens iets tot haar, maar ze
verstond ze met en knikte maar terug, als ze iets zeiden.
En nu was dit oude dametje zoo goed en praatte met haar en wandelde ook, maar
daar kreeg ze toch gauw genoeg van en ze wilde ook naar huis, tenminste naar 't
gasthuis, naar haar toewan.
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Maar de njonja toewah loop' maar door en neem' dan mee, naar haar eigen roemah
en geeft zoo lekkere kwé-kwé en dan vraag of nog wat doen kan. En Majin durf' haast niet zeggen, maar zeg toch.
En zoo komt het, dat Jan verscheiden dagen achter elkander, vreemde, haast
onbegrijpelijke epistels krijgt, gedicteerd in half Hollandsch en half Maleisch en
geschreven in half Hollandsch, half Duitsch.
Met de grootste moeite ontcijferen tante Lie en hij ze samen; het eenige, wat ze
er uit begrijpen, is dat er iemand daar in München is, die wat Hollandsch kent en
zich over Majin ontfermt.
Op zekeren dag komen er twee brieven uit Beieren, één voor mevrouw Verploegh
en één voor Jan, beide hetzelfde behelzende, nl. de doodstijding van kapitein Weitinga.
Jan is verslagen.... ‘die arme Ma, toch!’ roept hij vol medelijden uit, want
instinctmatig beseft hij, hoe vreeselijk het voor haar moet zijn om daar, zoo ver van
huis, alleen te zijn.
‘Weet u, tante; ik moet er naar toe. Dat gaat toch zoo niet. Ik moet toch.... even
onderdrukt hij een snik; dan vermant hij zich en vervolgt hij: ‘Ik moet bij de begrafenis
zijn. Pa is toch
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altijd goed voor mij geweest! Toch allemachtig mooi van Pa om mij te wettigen en
met Ma te trouwen. Ja, God, als Pa toch niet wil.... kon hij ons best allebei laten;
gewoon terugsturen naar den kampong; kassian Pa toch; heeft niet veel pleizier in
zijn leven gehad; eerst dat schot in Atjeh en toen later weer dat eeuwige tobben met
die malaria....
Léonie keek hem verbaasd aan en niet, gelijk hij flauwtjes dacht, om zijn
Indisch-Hollandsch, waarin hij in oogenblikken van groote emotie, van zelf altijd
verviel, maar om het totale wegcijferen van zich zelf.
Hij had medelijden met zijn moeder, omdat ze nu zoo alleen voor de narigheid
stond, en medelijden met zijn vader, omdat diens leven niet gelukkig was geweest
en hij met allerlei tegenspoeden, vooral ziekte, te kampen had gehad. Maar, aan zich
zelf dacht hij niet, en juist hem beklaagde zij het meest.
Voor hemzelf mocht men den afgestorvene niet betreuren; in waarheid mocht hij
spreken van ein verfehltes Leben, hij had zijn leven vergooid en had niet de kracht
gehad zich boven de omstandigheden te verheffen en nog te redden, wat te redden
was.
Als zoovelen in Indië was hij ten onder gegaan...
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maar, wat erger was, met hem zijn trouwe gezellin; ook haar leven was bedorven.
En, als gevolg daarvan, was er ook in Jan's bestaan veel abnormaals....
En zonder dat eens te rekenen, bleef 't op zich zelf toch een treurig gevolg; zoo'n
jongen van 18 jaar.... zonder vader, met een inlandsche moeder....
Maar ze kon er zich niet in verdiepen, ze moest nu handelen, ze moest ook voor
Jan beslissen of hij naar München zou gaan of niet. Er was veel voor; ten eerste, dat
hij, als erkend zoon van een Europeeschen vader, diens nagedachtenis, uit
dankbaarheid, eer aandeed; en dan ook voor zijn arme moeder.
Niet enkel om haar te steunen op den treurigen dag der begrafenis, maar ook voor
de terugreis.
Hoe kon ze die alleen aanvaarden, onbeholpen en onervaren als ze was? Maar er was ook veel tegen.... er zou een flinke som geld mee gemoeid zijn.
Toen ze dit bezwaar aan Jan blootlegde, zei hij dadelijk: ‘O, dat is niets, tante. U
weet toch, mijn postspaarboekje; dat is op mijn naam, ik kan 't geld er zelf afnemen.
En er is heel wat op, nou! Pa gaf mij altijd elken verjaardag f 10. -
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en die bracht ik dadelijk weg. En ik kreeg ook nog wel eens een extraatje van Pa....
Er staat meer dan f 200. - op. Weet u, ik neem er 200 pop van af. Dan kan ik Ma's
terugreis ook betalen.’
‘En zie-je er niet tegen op, om zoo alleen te gaan? Naar frankfort is al bijna een
heele dag en dan nog naar München?’
‘Nou, maar, 't is toch beter dat ik alleen ga... dan dat Ma alleen terug komt. Ik zal
even aan 't station gaan informeeren, ja, tante? En dan maar telegrapheeren aan den
directeur van 't gasthuis. Toch zoo vreeselijk, die arme Pa, om zoo in een ziekenhuis
te sterven. Waren ze dan maar liever hier gebleven....
‘Ja, als ze vooruit den afloop hadden kunnen vermoeden, was 't natuurlijk beter
geweest, maar och! dat moet je niet betreuren!’
‘Nou, dat zal ik zeker niet, tante Lie. Weet u.... ik kan 't zoo niet zeggen.... en nu
zeker niet, want ik ben zoo overstuur.... maar u moet nooit denken, dat ik 't niet heel
goed voel.’
‘Wat dan, mijn jongen?’ vroeg ze zacht, terwijl ze zich vriendelijk over hem heen
boog.
‘Wel, dat deze tijd een geluk voor mij is geweest. Ik zal nooit vergeten..., wat u
en ook Clara, voor mij hebt gedaan...’ Hij snikte 't uit, de arme jongen.
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En toen kon Clara, die er aldoor maar stil bij gezeten had, zich ook niet goed houden
en barstte in tranen en jammerklachten los. ‘Ik vind 't verschrikkelijk voor je, dat je
Papa dood is, Jan.... en ik vind 't ook akelig.... dat je Mama weer hier komt, want
dan moeten wij weg en ik houd zoo veel van je....
Daaraan hadden ze werkelijk geen van beiden nog gedacht.
‘Maar Clara, daar moet je niet aan denken,’ troostte Jan. ‘Voorloopig blijf je
natuurlijk hier met je Maatje, ten minste, als u wilt, tante.... Er is hier plaats genoeg....
maar misschien vindt u 't niet prettig.... met Ma.... en mij.’ 't Laatste had hij er
fluisterend bijgevoegd.
In een oogwenk zag hij het onderscheid tusschen mevrouw Verploegh en zijn
moeder.
Arme moeder toch!
‘Kom, Jan.... je moet geen tijd verliezen, vent. Wacht, ik ga met je mee.... we
zullen naar de Zoutmanstraat toe loopen en dan met de tram naar de Staatsspoor
gaan.’
‘Zonde toch, tante Och! voor eens. Ik kan je misschien nog helpen....
Wat bent u toch lief.’
‘Mijn arme jongen, 't is weinig genoeg, wat
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ik voor je doen kan. Ik zou wel met je naar München willen gaan, maar dat kost te
veel.’
Dien zelfden middag, om 4.20, ging Jan naar Frankfort en den volgenden avond
was hij in München.
Fräulein Schwartze was aan 't station; klein, trouw zieltje, dat haar taak zoo ernstig
opvatte en reeds geheel in Majin en in haar bitter leed opging.
Wèl was ze verbaasd zoo'n grooten meneer te zien, ze dacht dat Majin's Njootje
nog maar een heel klein kereltje was.
Ze nam hem mee naar haar eigen woning.... een halve verdieping in een der
buitenwijken, waar hij zijn moeder vond. De ontmoeting was zoo treurig.
Kassian, Majin had nooit kunnen denken, dat zij, na zooveel maanden, bijna een
jaar, haar Njo zou terugzien, zonder te lachen van blijdschap.
Maar ze lachte heelemaal niet en hij evenmin... een stil, droef menschenpaar
vormden de moeder en de zoon, die voortaan 't levensamen door zouden gaan en
alles voor elkander moesten zijn, omdat ze niemand anders meer hadden.
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Hoofdstuk X.
Wat nu?
En nu was alles afgeloopen!
De begrafenis was een nuchterwreede plechtigheid geweest, van uit het
Ziekenhuis.... met één volgkoets voor Majin en Jan.... en geen sprekers op 't graf. Kouder en koeler had 't niet kunnen zijn en toch werd zelden dieper wanhoop gevoeld
dan door de weduwe, die er als verwezen bij stond.
Nadat Jan, met behulp van Fräulein Schwartze, alles had afgedaan, vertrokken ze
met hun beiden naar Holland.
Majin, die tegen de reis en de soesah opzag, en bij wie de reactie van 't lange ‘goed
houden’ intrad, was liever een paar dagen in München gebleven, maar Jan vond het
verstandiger maar zoo gauw mogelijk naar huis te gaan. Ook om 't
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geld; 't had nog heel wat voeten in de aarde gehad, vóór hij de benoodigde som voor
de rekeningen van het gasthuis en de begrafenis in Holland kon losmaken.
Van zijn eigen f 200. -, nagenoeg zijn heele bezitting, was niet veel over.... van 't
eerste oogenblik af begreep hij, dat hij in 't vervolg de penningmeester zou moeten
zijn.
Majin, arme stumper, hoe goed ze ook in Indië met geld had weten om te gaan en
hoe zuinig ze ook geweest was, scheen er in Europa bigoeng van te worden.
En dan ook; ze was zoo verouderd in 't laatste jaar; 't was zulk een hard jaar voor
haar geweest; vooral die maanden, welke ze, in het buitenland, alleen met haar zieken
toewan had doorgebracht.
Maar nu was alles voorbij en zat ze weer op haar bovenhuisje in den Haag.
Toen ze er terugkwam, had ze bitter geschreid.
Njonja Verploegh en de kleine Non waren zoo lief, ja?
Ontvingen zoo hartelijk, maar toch zoo vreeselijk kassian, die arme toewan.
Zij scheen er zich over te schamen, dat ze hem had overleefd, alsof 't iets was, iets
branie-achtigs, een durf, die niet te pas kwam.
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Ze vond het een aanmatiging van zich zelve, om zoo de baas te zijn; toen mevrouw
Verploegh haar de eereplaats aan tafel wilde geven en haar het waarnemen van de
honneurs wilde overlaten, had ze er zich energiek tegen verzet.
‘Nee, heusch niet.... woh! zoo gek.... ik toch alleen maar Java-mensch en u en
kleine Non heelemaal Europeesch en Jan toch ook... nee... kan niet.... u moet doen....’
Vroeger, toen haar man nog leefde, had ze ook wel van die aanvallen van
nederigheid, maar dan stijfde ze zich zelve, door te zeggen: ‘Hoeft niet verlegen te
zijn, ben toch echt getrouwd.’
De aanwezigheid van haar man wettigde haar bijzijn als 't ware. Ze behoorde bij
hem.
Maar nu voelde ze zich zoo misplaatst mogelijk.
Daarbij kwam, dat ze haar jongen ontwend was - of juister, hij was haar ontgroeid.
Toch zoo veranderd, die Njo!
En dan.... ze durfde het zich nauwelijks bekennen, maar ze voelde toch wel, dat
hij met Njonja Verploegh anders omging dan met haar.
Hij vertelde zoo gewoon door van de reis en van al de plaatsen, waar ze langs
waren gekomen, zoo maar, zonder even op te houden om uit te leggen.
Ze begreep zoo gauw, ja? En kleine Non ook.
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Telkens komt een van die knappe woorden in 't Duitsch er tusschen en dan zegt zij
ook zoo'n woordje en Jan knikt.... Ja, dat is zoo.... zij weet alles, ja?
En kleine Non zoo wijs; vertel' ook van haar lessen op school en vraag dan
allerlei.... en haar Mama spreek' ook mee.... maar arme Majin klinkt 't als een vreemde
taal in de ooren.
Zij zou wel liever weggaan.... is zoo benauwd in die kamer.... maar durf' niet om
Njo.
Hij toch zoo vriendelijk; neem telkens zoo haar hand en zeg dan: ‘Blij, ja, Ma,
weer thuis?’
Ze kijkt angstig op.... nee, ze is niet blij en voel' ook niet net als thuis.
's Avonds schreit ze in haar bed.... maar valt dan toch van vermoeienis in slaap.
Den volgenden dag is 't nog veel erger.... want dan wordt ze echt weduwe, zooals
zij 't noemt.
Dan komt 's morgens de notaris en 's middags de familie....
De notaris zegt, er moet een raad belegd worden van de familie, twee van meneer's
kant en twee van mevrouw's kant.
Woh! dat maakt haar suf.
Toewan, kassian, had niet veel familie, geen
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eigen broer, alleen maar twee aangetrouwde, maar een er van is dood.
De Notaris kijkt haar verwonderd en ietwat wantrouwend aan. Is toch heusch waar,
meneer Verhal is dood.... zij kan toch niet helpen; maar meneer Steenburg leeft woont in Utrecht.
Is met de jongste zuster van kapitein Weitinga getrouwd.
De Notaris vraagt, met een minachtend glimlachje, maar toch heel beleefd, of er
van haar kant ook familie in Holland is?
Ze schudt 't hoofd en denkt aan 't huisje in Gondang-Legi, waar haar vader, de
assistent-wedono, met zijn twee vrouwen en zijn dochters woonde.
Er kwamen ook wel dikwijls neven of ooms of zoo; in Java heeft men zooveel
familie; precies weet ze 't zelve niet meer. Ze was zoo'n kind nog, toen ze haar thuis
verliet, om er nooit weer terug te keeren.
Maar, ze weet wel, dat ze in Holland geen verwanten heeft. Dan doet hij nog eenige
vragen, die ze niet begrijpt, en eindelijk, heelemaal van haar stuk gebracht door zijn
officiëele termen, verwijst ze hem naar Njonja.... ze meent naar mevrouw Verploegh.
Zij, zoo lief, ja? En volbloed Europeaan, zal hem wel alles uitleggen.
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Jan wordt insgelijks binnen geroepen, maar kan evenmin aanduidingen of inlichtingen
geven.
‘Ja, God, Pa - zegt mij nooit iets, meneer. Toen Pa wegging, was ik pas zeventien;
nu ben ik tenminste achttien en over een paar maanden word ik negentien....
De Notaris bedank hem voor de chronologische bizonderheden, zonder te begrijpen,
wat die er mede te maken hebben. Maar Jan wil toch wat zeggen en weet op 't
oogenblik niets anders.
‘U heeft maar één zoon, mevrouw?’ hervat de man der wet.
‘Ja, meneer, natuurlijk, alleen Njo!’
‘Dus één minderjarigen zoon?’
En zoo gaat 't voort, een heele poos.... en Majin vindt 't vervelend, maar kan er
niets tegen doen.
Over een paar dagen zal hij terugkomen voor 't maken van een inventaris.
‘Hoeft niet, wij houd' toch geen vendutie.’
Nu is het de beurt van den Notaris om er niets van te vatten. En zoo is 't telkens.
Haar Oostersche onbekendheid staat tegenover zijn Westersche onwetendheid met
de toestanden en begrippen van haar land.
's Middags komt er visite; mevrouw Verhal, haar schoonzuster uit Voorburg, met
haar dochters,
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meneer en mevrouw Steenburg uit Utrecht, de dokter, eenige weinige kennissen en
familieleden.
Na vieren komen er een paar van Jan's klasgenooten; onhandig, stil verlegen zijn
ze; maar hun: ‘ik condoleer je wel; 't is beroerd voor je, kerel,’ is goed gemeend en
Jan is er hun dankbaar voor.
't Is een lange dag en Majin is 's avonds dood moe en toch wil ze mevrouw
Verploegh helpen aan 't maken van haar rouwjapon.
Fraülein Schwartze heeft er, in München, gauw een voor haar gekocht, maar die
is haar overal te groot.
Zoo'n smal, klein, mager menschje als de kapiteinsweduwe hadden ze in het groote
magazijn op de Max-Platz nog nooit gezien.
Haar kleerenschat, die toch al niet veel bevatte, was zoodanig geslonken, dat die,
al was ze niet in den rouw gegaan, toch vernieuwd had moeten worden.
Fraülein Schwartze had ook een krippen hoed met een langen sluier voor haar
gekocht, voor de begrafenis.
Ze vond het al weer een aanmatiging van zich zelve om rouw te dragen over haar
toewan.
Het was zoo iets echt voor blanda's. Zelfs in Indië rouwden de Hollanders bijna
nooit.
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Nadat de eerste emotie van het terugkomen en wat er mee in betrekking staat voorbij
is, vormt zich onwillekeurig en, als 't ware, te gelijkertijd, de vraag op aller lippen:
‘Wat nu?’
Mevrouw Verploegh wil niet langer op kosten van Majin leven, maar ze vindt het
ook verschrikkelijk om naar het huis harer moeder, waar ze zoo weinig welkom is,
terug te gaan en zint op een middel om iets aan te vangen, waardoor zij en haar
dochtertje de hulp harer moeder en verdere familie zouden kunnen missen.
Het samenwonen met Jan, zijn naïeve bewondering voor haar, het besturen der
kleine huishouding, haar zelfstandig optreden en ook de aanmerkelijke beterschap
in Clara's zenuw-toestand, hebben een ander mensch van haar gemaakt.
Thuis was ze overbodig en had ze zich vrij wel een sukkel gevoeld; hier was ze
iemand geweest; langzamerhand was ze er zich van bewust geworden, dat ze toch
nog wel tot iets in staat was. Jan achtte haar zoo hoog, zag zoo naar haar op; daardoor
plaatste hij haar op een voetstuk, van waar ze zich zelve niet naar beneden wilde
werpen. Ze wilde houden, wat ze overwonnen had; ze wilde voortaan iets zijn.
Haar vriendje had gelijk; het was een voor-
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deel een beschaafde vrouw, een dame, te zijn.
En dan.... Clara was nu zooveel beter; Jan had haar gesuggereerd, dat ze een
gewoon kind was en gaandeweg was ze, als uit zich zelf, ook tot die overtuiging
gekomen en werd ze boos op haar moeder, wanneer deze haar, uit oude sleur, als
abnormaal wilde behandelen.
Nu de schrijnende angst over haar dochtertje van haar was weggenomen, voelde
ze zich veel luchtiger en ontwaakte haar vroegere energie, die zooveel jaren
gesluimerd had.
Iets van de optimistische Léonie van voorheen herleefde in haar en, voor 't eerst,
sedert de Noodlots-storm over haar heen was gegaan, voelde ze in zich den drang
om het Noodlot te weerstaan en ging ze de toekomst met open oog tegemoet. Wat
nu? In die vraag klonk moed, geen wanhoop meer.
En Majin, arme, weerlooze, terneder gevelde bloem, vroeg zich eveneens af....
wat nu?
Maar 't was een noodkreet, geen uittartende strijdkreet. Wat moest er nu met haar
en Njootje gebeuren?
Toewan had haar dikwijls gezegd, dat hij veel mee in 't graf zou nemen.
Zij had dan altijd gedacht aan een schat of zoo.... maar hoe dat kon van uit 't
gasthuis
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begreep ze niet. In de kist was geen plaats voor een schat.... en in bed had hij toch
ook niets bij zich gehad. Ze had er over gepiekerd, tot Njo was gekomen en die had
het haar uitgelegd.
Na Pa's dood, zouden ze minder geld te verteren hebben.
Pa kreeg een zeker pensioen van 't land en zij, als zijn weduwe, zou ook wel iets
krijgen en hij, als minderjarig kind, misschien ook wat, maar bij elkander zou 't
minder bedragen dan ze nu hadden.
Majin wist niet, wat ze moest beginnen.
Als ze maar een beetje rijk was, hoe kon ze dan alles voor Njo betalen? Zijn dure
school en zijn boeken, zijn dikke, lakensche kleeren, zijn zware laarzen en al dat
Hollandsche, wollen ondergoed en dan genoeg eten voor hem?
Dat kostte zooveel in Holland; in Indië kon je rijst eten met een beetje dajing
goreng, en wat sambals, of kerriesaus.... of zelfs zoo maar wat gestoomde rijst in
een pisangblad; smaakte lekker en kon je zoo klaar krijgen aan de warong.
Maar in Holland, zoo omslachtig, hé! zoo moeielijk woord, maar past er wel bij,
is ook om.... slachtig.... alles in Holland. Majin kan niet begrijpen, waarom alles niet
gewoon kan zijn als in Indië....
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En ze piekert en piekert en vindt geen antwoord op haar, met zorg en angst gedane
vraag - wat nu?
En ook Jan.... denkt er over na.
Wat hij al zoo vaag bedacht heeft, toen zijn vader ziek was, neemt nu een vasten
vorm aan.
Hij zelf zou veel liever in Holland blijven wonen; maar hij vindt 't zoo vreeselijk
kassian voor zijn moeder.
Ze voelt er zich zoo vreemd en ongelukkig, zoo verlaten.
In Indie zou ze herleven....
Arme moeder! Ze zou er zich zoo heerlijk bezig kunnen houden, zoo echt op zijn
Indisch. Tjiwarren met klontongs, naar de pasar gaan, kokerellen, inmaken, allerlei
confituren en zuur; en kwé-kwé voor hem maken en dan zoo'n beetje in de achtergalerij
naaien met een Inlandsche djahid en wat met deze praten en dan 's middags een lange
siësta doen en daarna in de mandikamer gaan en schoone kleeren aantrekken. Arm
moedertje, dat mist ze allemaal zoo, de grootste vreugde der inlanders, zich baden,
de grootste weelde, schoon goed, een zindelijke kabaja en een nieuwen sarong, en
in Holland heeft ze niets om er zich schadeloos mee te stellen. Jan is Indisch genoeg
om het te begrijpen en voor haar te voelen.
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‘Tante Lie, wilt u met mij naar Scheveningen wandelen?’ vraagt hij, op een
Zondagochtend, terwijl Majin bezig is, haar linnenkast in orde te maken.
‘Zeker Jan. Verlang-je naar de zee?’
‘Och! dat is 't niet. Ik wou eigenlijk eens met u overleggen, wat het beste zou zijn.’
‘Zou je dat niet liever met je moeder doen, jongen?’
Jan zucht en antwoordt dan zacht: ‘Och! u begrijpt 't zooveel beter en.... ik zou
liever eerst met u spreken.’
‘Goed dan.... Clara.... ga jij dan wat lezen, kind. Dan ga ik van middag met jou
uit.’
Clara trekt een pruillipje, en Jan, 't ziende, haast zich te zeggen: ‘Och! Clara kan
toch ook mee. Ze is wat een verstandig meisje, is 't niet?’
Ze ziet hem dankbaar aan en zegt: ‘Ik wou, dat jij altijd bij ons was of wij bij jou....
je bent heusch de allerbeste jongen in de wereld, Jan. Ik ken ze wel niet allemaal,
maar beter dan jij kan er geen zijn.’
In tijden heeft Jan niet zoo smakelijk gelachen. ‘Als je zoo over mij denkt, moet
je maar met mij trouwen, ja, Clara?’
Clara krijgt een kleur, een echten bakvischjes-blos, en zegt: ‘Nou, ik wil wel, ik
zal toch
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nooit van iemand anders houden. Maar nu kan 't zeker nog niet?’ voegt ze er, op
teleurgestelden toon, bij.
‘Ik ben er ook bang voor, prul,’ schertst haar moeder; ‘we zullen Jan vragen over
een jaar of tien eens terug te komen en dan zullen we hem antwoorden.’
‘Tien jaar!’ roept Clara, verschrikt, uit. ‘Nee, dat is nu weer veel te lang. Denkt
u, dat ik zoo lang geduld heb? Dan ben ik twee-en-twintig en Jan acht-en-twintig.
Hè, zoo'n oude man.’
Léonie kijkt haar dochtertje verbaasd aan; wat ze zegt is natuurlijk onzin en
kinderpraat; maar er is een spirit en een levenslust in haar optreden, die ze, vóór ze
naar den Haag kwamen, nooit in haar had opgemerkt.
Waarlijk, Jan heeft wonderen voor haar gedaan.
‘Weet u wat, Moesje?’ begint ze, na even nagedacht te hebben. ‘We zullen over
vijf jaar trouwen, dan ben ik 17 en meneer Weitinga 23.... vind u dat goed, meneer?’
vraagt ze spottend.
‘O! best,’ antwoordt Jan.... altijd nog pret hebbende over zijn vriendinnetje.
‘Maar ik meen 't,’ zegt ze, met den vroegen ernst van sommige kinderen.
‘Ik natuurlijk ook,’ herneemt Jan.
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‘Nee, want je maakt oogjes tegen Mama.... ik zie 't best.’
‘Dat mag dan toch wel, Clara. Jou Mama wordt dan ook mijn Mama....
Dat was een idee en als ze, een half uurtje later, langs 't ververschings-kanaal
loopen, op hun weg naar Scheveningen, en Jan met Léonie zijn toekomstplannen
bespreekt, komt 't kleine meisje eensklaps met een, volgens haar, schitterend voorstel
aan. ‘Ik weet wat.... jij stuurt jou Mama gewoon naar Indië, daar hoort ze toch en jij
blijft lekkertjes bij ons.... daar hoor jij ook, dan hebben we allemaal onzen zin.’
‘Clara, 't is heel stout van je om zoo te spreken. Wat is dat nu voor manier? Jij
stuurt je Mama.... toch ook niet weg.’
‘Nou ja.... maar....
Ze zegt niets meer.... doch zwijgt verschrikt stil en kijkt Jan angstig aan.
Voor 't eerst heeft ze uiting gegeven aan iets, dat al lang bij haar gewerkt heeft,
namelijk een onberedeneerden, kinderlijken tegenzin, een minachtenden afkeer van
Majin.
Ze heeft er nu spijt van, 't gezegd 't hebben, niet, omdat ze 't niet meent, maar
omdat ze bang is, dat Jan er boos om zal zijn. Gelukkig hebben ze er nog geen van
allen op gelet, maar, van 't
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eerste oogenblik af, dat ze Majin, na zooveel jaren, terug heeft gezien, heeft ze een
instinctieven afschuw van haar gevoeld. Tijdens de paar dagen, die meneer en
mevrouw Weitinga, vóór hun vertrek, nog in den Haag hadden doorgebracht, had ze
dien met ingeboren, vrouwelijke slimheid verborgen en had ze lief tegen Jan's moeder
gedaan, deels ook uit verlegenheid.
Maar nu ze zooveel sterker en ook vrijmoediger is, durft ze zichzelve best
rekenschap geven van 't geen zij gevoelt, en durft ze 't wel toonen ook.
In zich zelve heeft ze gelachen om 't onbeholpen, stomme wijfje, gelijk ze haar,
stilletjes, noemt.
Ze denkt er niet aan haar tante te noemen, daar bedankt ze dan toch lekker voor.
't Liefst zou ze baboe hebben gezegd, maar hardop ging dat toch niet.
Wel heeft ze het herhaalde malen bij zich zelve gezegd, en 't is een vaste gewoonte
van haar geworden, om als ze uit gaat of thuiskomt, heel zacht, achter haar handje,
te fluisteren: ‘dag baboe.’
Als Léonie, in den laatsten tijd, niet zoo in Jan en ook in Majin was opgegaan,
dan zou ze zeker hebben geconstateerd, dat Clara's physieke
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beterschap, een moreelen achteruitgang tengevolge had gehad.
In plaats van een zacht, gedwee ja-kindje, is ze langzamerhand een nesterig
bij-de-handje geworden.... vooral in haar denken; uit oude gewoonte blijft ze uiterlijk
haar zachte maniertjes houden.
Ze is, wat een van de meisjes op school een binnen-katje heeft genoemd. De
nageltjes zijn heel diep in de fluweelen pootjes verborgen, maar de lust om ze uit te
steken en te krabben is er.
En 't tongetje, dat vroeger alleen maar liefbedeesde woordjes kon zeggen, toont
groote neiging tot scherpheid.
Op school vinden de meesten haar een dot en een snoes, slechts enkelen twijfelen
aan haar liefheid.... Clara zelf is er bizonder op gesteld, den eersten indruk te bewaren
en doet haar best om voor een dot en een snoes gehouden te worden.
Ook nu wil ze, zoo spoedig mogelijk, 't weer goed maken bij Jan. Ze komt naast
hem loopen en zegt, met een allerliefst vlei-stemmetje:
‘Ik heb 't niet gemeend, hoor.’
‘Dan had je 't niet moeten zeggen.’
Er is iets aandoenlijk-rechtvaardigs in zijn weinige woorden.
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In Jan's eenvoudige, loyale natuur is zeker niets aanstellerigs of niet de minste neiging
zich anders voor te doen dan hij is.
‘Als mijn moeder liever naar Indië gaat, dan ga ik natuurlijk met haar mee,’ zegt
hij kalm.
Clara ontsteld: ‘Hè, nee, dat zou flauw zijn; dat zou ik nu toch te vreeselijk
vinden.... ik kan je niet missen, Jan. Ik houd zooveel van je... jij houdt toch ook van
mij?’
‘Als je lief over mijn moeder spreekt, anders niet, Clara.’
Ze antwoordt niet, doch onder de verdere wandeling, moet ze er telkens aan denken.
In Clara is, zooals bij de meeste ziekelijke kinderen, die altijd onder groote
menschen zijn geweest, een onbewuste gewoonte om zich voor volwassen te houden.
Door haar zwakke gezondheid is ze nooit recht kind geweest en heeft ze meer
gedacht dan gespeeld.
En doordat het leven meer droeve ernst dan luchtig spel voor haar is geweest,
neemt ze ook nu haar verhouding tot Jan en 't weinige, dat ze er over gezegd hebben,
niet als kinderspel, maar als ernst op.
Ze is nu twaalf; over vijf jaar dus, is ze oud genoeg om met Jan te trouwen.... ze
neemt het
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zich stellig voor en, als ze thuis komen, zegt ze nog eens: ‘Jan, denk er aan; ik houd
je aan je woord. Over vijf jaar.’
Hij knijpt haar lachend in de wang en zegt: ‘Ik beloof 't je, hoor. Maar, als ik nu
misschien naar Indië ga.... en jij blijft hier, wat dan?’
‘Nu, dat is minder, dan kom ik als handschoentje uit, dat heeft Mama ook gedaan.’
Jan proest 't uit om haar wijsheid, en als hij 't aan de koffie-tafel aan zijn moeder
vertelt, vindt deze 't ook bizonder grappig.
Maar Léonie kan er, bij verder nadenken, niets aardigs in vinden.
't Is nu nog kinderspel.... maar hoeveel vrouwen bederven haar leven niet, door er
ernst van te maken en te veel waarde te hechten aan een verbond, lachend
aangegaan?...
Ze neemt de eerste gelegenheid waar, dat ze met Jan alleen is, om er hem over te
spreken... maar zijn verwondering ontneemt haar allen angst.
‘Maar, tante Lie, wat bent u toch een tobster voor niets. Clara is toch maar een
kind en ik een schooljongen.... het is toch maar gekheid.’
‘Toch ben ik bang, dat zij 't echt meent. Wil-je mij beloven, Jan, haar niet in die
dwaasheid aan te moedigen?’
‘Natuurlijk niet. Ik moet eerst voor Ma zorgen,
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ja, tante? En tegen dat ik tijd heb aan een vrouw te denken, is Clara al lang getrouwd.’
‘Dat denk ik niet,’ herneemt ze, hoofdschuddend. ‘Wie trouwt er tegenwoordig
met een meisje zonder geld?’
‘Nu, als niemand haar dan genomen heeft, zal ik het doen. Vindt u dat goed, ja
tante?’
Ze glimlacht flauw en zegt: ‘Het is dom er geloof aan te hechten en ik moest er
eigenlijk niet met jou over praten....
Waarom niet? Ik ben uw vriendje; wij kennen elkander toch lang.’
Er is zóó iets goedigs, vertrouwen-inboezemends in zijn toon, dat ze onwillekeurig
uit, wat zoo lang reeds vaag in haar brein heeft rond gespookt. ‘Ik heb altijd zoo'n
voorgevoel, Jan, dat ik niet oud zal worden... en ik tob zoo dikwijls over Clara. Mijn
familie is niet zoo erg lief voor haar’...
Groote tranen verduisteren haar blik, terwijl ze denkt aan alles, wat zij en haar
dochtertje al voor kleine hatelijkheden en speldeprikken te verduren hebben gehad.
Ze waren zoo weerloos geweest en hadden zoo weinig tot het algemeene genoegen
of de algemeene welvaart kunnen bijdragen.
‘U hoeft er u geen zorg over te maken,’ herneemt Jan - haar de hand gevend.
‘Trouwen
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of niet, Clara zal in mij altijd een vriend hebben.’
In overleg met den Notaris en een paar familieleden, wordt besloten, dat Jan zijn
schooltijd op de Hoogere Burgerschool uit zal blijven.
Dan is hij al weer zoo veel ouder en, ook door de opgedane kennis, zooveel meer
waard.
Mevrouw Verploegh heeft alles met hem uitgerekend en heeft aangeboden zoolang
met Jan en zijn moeder te blijven samenwonen. Haar pensioen is wel klein, maar ze
kan er toch wel iets van geven voor haar inwoning. Ook kunnen ze dan een dienstbode
missen. Majin en zij kunnen het werk best af, met nu en dan een schoonmaakster
voor het aller-ruwste.
Ook heeft ze hoop er nog iets bij te verdienen met voor ‘Arbeid Adelt’ of
‘Tesselschade’ te naaien of te borduren. Majin zal er haar bij behulpzaam zijn....
‘Het zal hier ook “Onderlinge Hulp” wezen, zooals die toko op Batavia,’ zegt Jan.
Tante Lie heeft ook nog beloofd hem 's avonds met zijn schoolwerk te helpen. Haar
weten schiet wel eens te kort, doch ze begrijpt 't toch wel en ze kan met hem lezen
en zijn lessen overhooren.
Daarentegen helpt hij Clara, vooral met haar humeur, dat haar nog wel eens parten
speelt.
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Majin is tevreden met de schikking; ze is nu toch weer bij haar Njootje - en Njonja
Verploegh is zoo lief voor haar en helpt haar zoo.
En dan, boven alles, dat heerlijke vooruitzicht van weer naar haar eigen land te
zullen terugkeeren en weer, op zijn Indisch, in een lekker huis te wonen, alleen met
haar Njo om hem echt te vertroetelen.
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Tweede deel.
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Hoofdstuk I.
Laatste Druppel.
Majin had gedacht, dat haar laatste jaren in Holland, haar licht en gemakkelijk zouden
vallen, maar.... de uitkomst bewees het tegendeel.
Ze treurde om haar toewan, als een hond, die hoewel afgesnauwd en getrapt, zijn
meester betreurt.
Ze was het trouwe dienen zóó gewoon, ze had zich dermate aangewend zich zelve
weg te cijferen en zich geheel naar de nukken van haar heer te schikken, dat zij dat
alles miste.
Nu, voor 't eerst van haar leven, was zij vrij, doch haar vrijheid benauwde haar
als iets, waar ze geen recht op had. Ze had, sedert ze in Holland waren en één
slaapkamer deelden, een klein bedje, bijna een kinderbed in een hoek van zijn kamer
gehad.
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Tijdens haar afwezigheid had Clara dit beslapen en, toen Majin weer terugkwam,
had mevrouw Verploegh het groote bed voor haar laten opmaken.
Zelfs dit vond zij een aanmatiging harerzijds, waartoe zij, in haar oogen, niet
gerechtigd was.
Ze vond het slecht van haar zelve, om in zoo'n mooi, groot bed te slapen, terwijl
haar arme toewan in zoo'n nauwe doodkist moest sluimeren.
In de eerste dagen sprak ze er van om haar kamer en haar bed aan Jan af te staan
en zelve het kabinetje, waarin hij sliep, te betrekken, maar Leonie had haar dit ten
stelligste afgeraden.
‘Dat moet je nu heusch niet doen, Majin,’ had ze gezegd.
Zoo lief altijd, Majin en niet Marie. Zoo hartelijk toch, ja?’
‘Jij bent de eerste en niet je jongen, je moet je op prijs houden, vooral nu zijn vader
dood is.’
Dat had ze toch zóó vreemd gevonden, dat ze er om lachen moest.
Prijs, dat beteekende zooveel waard zijn.
Woh! zij was toch niets waard; ze was toch maar een gewoon Java-mensch, een
Dessa-kind.
Ze had toewan Kaptein gediend, omdat ze zijn njaï was geweest en ze wilde Jan
ook dienen, omdat hij zijn zoon was en, als blanke, haar meerdere.
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Maar Njonja Verploegh beweerde, dat ze ongelijk had en dat ouders altijd meer zijn
dan kinderen.
Het wilde er niet bij Majin in, maar ze hield toch haar kamer.
Ze zat er overdag altijd, als ze niet in de keuken bezig was, en ze ging 's avonds
vroeg naar bed, alleen maar om de zitkamers beneden aan Njonja en aan Jan en de
kleine Non over te laten.
Ze voelde 't nu wel een beetje, 't begon tot haar door te dringen, dat de Non ketjil
haar zoo echt als een Inlandsche beschouwde.
Ze was nooit eens vertrouwelijk of aardig; ten minste niet, zoolang ze alleen met
haar was; zoodra Njo thuis kwam, ze anders was.
Majin merkte wel, dat Njo zwart keek, als kleine Non niet vriendelijk was of
trotsch.
Njo zelf was altijd zoo vreeselijk aardig.
Die Njo toch!
Langzamerhand en onbewust had hij een beschermende houding tegenover zijn
moeder aangenomen, die Majin heel gelukkig maakte, gelijk alles, wat van haar
Njootje kwam, maar ze merkte toch wel, dat ze, door de scheiding, iets verloren had,
dat ze nooit herwinnen zou.
Met bevreemding, met angst, met wanhoop zag ze, hoe hij zich meer en meer naar
mevrouw Ver-
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ploegh toekeerde en hoe daardoor de afstand tusschen haar zoon en haar zelve, van
dag tot dag, grooter werd.
Er bestond een band tusschen die twee, een verstandhouding, een aansluiting, waar
zij geheel buiten stond.
Alles, wat tante Lie aanraadde, volgde hij blindelings op; wat zij tot hem zeide,
was hem een Evangelie.
Het was, of zijn ridderlijke vereering voor haar toenam, naarmate hij haar meer
met zijn moeder vergeleek en het contrast meer opmerkte.
En dit had juist dat teeder-beschermende ten gevolge, waarmede hij zijn
instinctmatige partijdigheid trachtte te bedekken.
Alsof een moeder, zelfs een onontwikkelde Inlandsche, niet terstond weet, als een
ander een deel van haar plaats inneemt? Ze was er niet jaloersch om; daarvoor hield
ze te veel van de Njonja manis, bijna de eenige blanke, die haar vriendschap had
betoond.
Ze gunde 't haar ook als iets heel kostbaars; door haar Njo's liefde vrijwillig, zonder
slechte gedachte, af te staan, kreeg ze 't gevoel als schonk ze haar 't mooiste, wat ze
had.
Ze was blij voor haar, dat Jan zoo lief voor haar was; ze beschouwde het als een
licht-
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straal op haar pad, maar ze verheelde het zich niet, dat de geluksverhooging, die
Leonie er deelachtig door werd, van haar eigen geluk afgetrokken werd.
En kassian! dat was toch al zoo weinig.
Ze kon zich niet aanpassen in dat vreemde land, met al die rare gewoonten en die
verkeerde verhoudingen. Ze kon zich niet wennen aan de leefwijze, aan de, aan
elkander geplakte huizen, zonder behoorlijk erf er omheen en evenmin aan wat haar
't vreemdst voorkwam, de dienstbaarheid der volbloed Europeesche en de betrekkelijke
verheffing van een Inlandsche vrouw, als zij. Ze leefde er zich zelve in den weg.
Ze vond er geen reden van bestaan voor zichzelf; toewan was dood, kassian: hij
had haar niet meer noodig, en Njo had Njonja Verploegh en de kleine Non, had haar
dus ook niet noodig.
Overdag ging 't nog; dan kookte en stofte en werkte ze voor de anderen; dan vergat
ze haar zieleleed in de materieële zorgen van het dagelijksche sleurleven.
Dan had ze zelfs nog enkele oogenblikken van genot, als ze er in geslaagd was,
iets heel lekkers klaar te maken.
Terwijl ze er haar jongen van zag genieten, keek ze hem met groote oogen aan,
en na de
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vraag verscheiden malen op haar lippen te hebben gehad, zonder die te durven uiten,
verzamelde ze eindelijk den moed om te zeggen: ‘Jij smul nu, ja, Njo? Smaak' wel
goed?’
En dan kon hij zoo aardig, ineens, zijn bord met lekker eten in den steek laten en
haar handen drukken en zoo goedig antwoorden: ‘Best, hoor! U hebt er eer van,
moedertje! 't Is heerlijk!’
Dan was ze uiterst gelukkig, bang om het te toonen, bang vooral, dat Clara er om
zou lachen en 't zalige van dat korte oogenblikje van geestelijk contact zou bederven.
Zoo vaak ze hem van school hoorde thuiskomen, doorliep haar een trilling van
welbehagen.
Binnen enkele seconden zou ze hem zien.... het dreunen van de trap onder zijn
zware schoenen klonk haar als muziek in de ooren.
En hij, waar ze was - of wat ze deed, zijn eerste groet was voor haar. ‘Waar is Ma?
Zoo, dag Ma.’
Maar dat was ook alles; met tante Lie en ook met Clara had hij van allerlei te
praten. Altijd maar door, Majin begreep niet goed, waarover zooveel.
Als ze eens, een enkelen keer, alleen met haar Njootje was, praatte hij toch niet
zoo.... en zij ook niet.
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Och! maar kassian.... zij had nooit veel te vertellen gehad. Thuis, als kind, Gondang
Legi, werd er niet veel acht op haar geslagen. Ze was de jongste van de drie dochters,
welke haar vader bij zijn eerste vrouw had gehad, en toen hij er, volgens
Mahomedaansch gebruik, eene bijnam, had deze hem ook drie meisjes geschonken.
Ze hadden allen veel meer te zeggen dan zij. 't Was zoo'n stil, suf leventje, dat ze er
geleid had. Als dochter van den assistent-wedono, mocht ze, nadat ze volwassen
was, niet meer buiten komen en moest ze dus altijd achter de omheining van het erf
blijven. Daar had toewan haar gezien; hij had toen met haar vader over haar
onderhandeld, haar gekocht, voor f 200, toch veel, ja,? En toen had de oude Ngaliem,
Nenneh noemde ze haar, haar op een goeden dag naar Soerabaia gebracht. In 't eerst
was ze zoo verlegen toch.... daardoor van zelf een beetje stil, en toen ze
langzamerhand tot het besef van haar waardigheid was gekomen, kwam Njo al heel
gauw.
Ze had zich nooit met andere njaï's, voor buurpraatjes of zoo, afgegeven.... altijd
zoo kalm, haar eigen leventje geleid. Toewan hield in 't begin heel veel van haar,
‘was gek op haar, ja?’
Maar ze wist toch wel, dat ze terstond moest verdwijnen, als er iemand op visite
kwam of zoo.
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Ze was ‘mevrouw achter de schermen’ gelijk ze eens een officier, een kameraad van
haar toewan, had hooren zeggen.
In Atjeh was 't haar beste tijd geweest, maar ze hield zich toch ook niet veel met
anderen op, alleen met de njaï van Luitenant Verploegh.
Was toch zoo kassian! Toen Njonja nog in Holland was, had toewan een njaï, en
zij vertel' niet dat ze ziek is en toewan heef' misschien ook niet gemerkt, maar toen
't arme, kleine kindje kom'.... is 't geen geheim meer, maar komt alles uit.
Zoo'n treurige tijd toch; toewan Verploegh sterft in dat oorlog en toewan Weitinga,
Majin's eigen toewan, wordt zoo erg gewond, bijna dood.
Moet gauw, gauw naar Holland en neem Njo mee, om toch zijn eigen kind is. En
dan Majin blijft zoo zielig achter; denk' heusch eerst zij heelemaal sakit kepala zal
worden.
Nou, toen zij toch ook niet vroolijk. En Nnonja Verploegh en zij troost elkander....
en gaan samen ook naar Holland en dan eerst zij zoek, zoek zoolang en eindelijk zij
toch vindt, een dag Njo, een tweeden dag toewan. Hij stond net klaar om met een
andere vrouw te trouwen, met een blanda, mag best, om zij heelemaal niet getrouwd
was. Als hij wil, hij kan haar wegsturen naar den
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Kampong, en is der geen haan, die der naar kraait. Begrijp ook niet, waarom de haan
zal kraaien, zij toch geen kip!
Eerst, als toewan haar zoo ziet, is hij boos, maar naderhand vergeef toch en dan
zij gaan met hun drietjes weer naar Indië en toewan trouwt met haar, betoel!
Och! ja, dat was wel, evenals bij haar lotgenooten, het allerhoogste, wat ze bereiken
kon, het toppunt harer wenschen, de vervulling van haar stoutste idealen.
‘Gehuwd met de moeder zijner kinderen’ daarin ligt iets even verheffends voor
de Inlandsche huishoudster, als 't voor den Europeaan onteerend is.
Voor hem 't ergste, wat hem gebeuren kan; voor haar 't allerbeste! Voor den man
de overtuiging, dat hij nu aan handen en voeten gebonden is, voor de vrouw de
zekerheid, dat ze niet meer weggejaagd kan worden.
Voor hem een blok aan 't been, voor haar een landing in veilige haven.
Jammer al weer, wanneer, gelijk bij Majin 't geval was, de teleurstelling van den
man zich, door onverschilligheid en slecht gehumeurdheid, op de vrouw wreekt en
daardoor haar vreugde bederft.
Majin's huwelijksleven had haar geen rozen gebaard; van den dag af, dat meneer
Weitinga
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haar tot zijn wettige gade had verheven, scheen 't wel, alsof - juist door die
toenadering, de afstand tusschen hen grooter was geworden.
Toch waren de eerste jaren al weer de beste geweest; nadat toewan was gaan
sukkelen, had ze maar zelden een goed woord gehad. Hij had zich het brommen en
snauwen dermate aangewend, dat het een tweede natuur was geworden.
En nu was hij dood, kassian! en ging Njo zoozeer in Njonja Verploegh en Nonnie
op, dat hij nog maar een klein beetje van haar was.
Overdag, als ze voor hem zorgen kon, voelde ze 't niet zoo, maar wie zal de ellende
beschrijven, die Majin 's avonds leed, als zij daar, met hun drieën, gezellig in de
woonkamer bijeen zaten, haar Njootje met zijn beide Europeesche sobats, terwijl zij
alleen boven zat?
't Was vrijwillig, doch daarom niet minder hard.
Juist in 't vrijwillige.... dat ze liever alleen zat dan met hen, niet begrijpende en
niet begrepen, zat de zwaarte van haar offer.
Zoodra ze 't theewater had binnen gebracht, sloop ze weg.... zacht, met haar
schuifelpas, als vreesde ze gehoord te worden.
De eerste avonden had Njo gezegd: ‘Toe nou, Ma, blijf toch.... wat moet u daar
nu in uw eentje boven doen?’
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En dan had ze moeheid voorgewend! Een paar keer was Njonja Verploegh bij haar
in haar kamer gekomen.
‘Majin, waarom kom je niet beneden?’
‘Och! nee, wil liever niet.’
‘Hinderen wij je.... Clara of ik?’
‘Woh! hoe durft u zeggen.... ben juist zoo blij voor Njo. Is zoo goed voor hem, ja?
U helpt zoo prettig met al die moeielijk werk.’
‘Zal ik soms met Jan vóór gaan zitten, terwijl hij zijn schoolwerk maakt? Dan
kun-je thee voor ons schenken. Wil-je dat?’
Het denkbeeld om Njo daar zoo vertrouwelijk met een andere vrouw te zien zitten,
vond zij vreeselijk. Niet van verliefd of zoo, maar ze begreep zoo goed, dat hij in
mevrouw Verploegh vond, wat hij in haar miste.
En dan ook lokte 't vooruitzicht van alleen met Clara te zijn, haar niets aan.
‘Wil-je dat dan?’ herhaalde mevrouw Verploegh.
‘Nee.... blijft u liever bij de kleine Non; hoort toch.’
‘Maar ik vind 't zoo zielig voor je.’
‘Hoef' niet zoo te vinden. Ik naai zoo'n beetje en pieker zoo'n beetje.... en praat
zoo zachtjes Maleisch.... mag toch niet vergeten....’
Mevrouw Verploegh haalde de schouders op.
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Majin, hoe goedig en oprecht ook, bezat wel in hooge mate de geslotenheid, haar ras
eigen.
Als zij zich over iets niet wilde uitlaten, was het ook te vergeefs er moeite voor te
doen.
Het tida tao, ‘weet niet’ van de Inlanders, op de meest dringende, de belangrijkste
vragen, kwam Léonie onwillekeurig, na zooveel jaren, weer voor den geest.
‘Nu, als je niet wilt....’ begon ze, opnieuw.
‘Nee, is beter niet.’
‘Zal Clara of Jan je dan een kopje thee boven brengen?’
‘Is niet noodig, dank u.’
Na die mislukte pogingen lieten èn mevrouw Verploegh èn Jan haar met rust en
namen ze 't op als iets, dat van zelf sprak, dat zij haar avonden boven en de anderen
die beneden doorbrachten.
En daar zat ze dan avond na avond, vrij wel zooals ze in 't Beiersche Hoogland,
in Berchtesgaden en in München gezeten had.
Alleen met het onderscheid, dat ze niets voor haar toewan kon doen, omdat hij
dood was, kassian, en dat Njootje hem niet noodig had, omdat er iemand anders was,
die hem beter begreep.
‘Zoo vreeselijk toch, als je zoo domme bebéq van een inlander bent en je niet op
de hoogte

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

177
kan blijven met je eigen zoon,’ klaagde ze nu en dan.
Eens dat Clara een kurig buitje had en neiging toonde niet lief voor haar moeder
te zijn, beknorde Majin haar, gaf haar echt een standje, ja?
‘Foei, Non, moet niet zoo zijn. Is toch zoo heerlijk voor-je, zoo'n Mama te hebben,
zoo heelemaal Europeesch. Kan je zooveel leeren....
Nou, mevrouw, dat weet ik net zoo goed als u, en nog beter,’ antwoordde ze brutaal,
en op een waarschuwend: ‘Clara - dan toch,’ van haar moeder, voegde zij er bij:
‘Maar, Ma, dat is nu toch heusch te gek, dat mevrouw Weitinga zich met mijn
opvoeding zou bemoeien.’
‘Waarom gek?’ vroeg haar moeder, trachtende den toestand te redden. ‘Ik bemoei
mij toch ook wel met Jan - en die is zooveel ouder.’
‘Nou da's ook!’
Meer zei ze niet, doch in die weinige woorden lag zooveel verborgen minachting,
dat de arme Majin er zich diep beleedigd door gevoelde.
Ze antwoordde niets, dat lag niet in haar natuur, maar dagen lang was ze nog stiller
en nog meer teruggetrokken dan anders en was er haast geen woord uit haar te krijgen.
Op Léonie's uitdrukkelijk verlangen en onder
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bedreiging, dat ze het anders aan Jan zou vertellen, vroeg Clara om vergeving.
‘'t Spijt me, dat ik brutaal ben geweest’ zei ze, op een toon, die meer boosheid dan
spijt uitdrukte.
‘Is niks,’ antwoordde Majin laconiek.
Van vergiffenis schenken aan den eenen kant of van beloften aan den anderen,
was geen sprake.
Clara had excuus gevraagd, omdat ze bang was dat Jan, als hij het te weten kwam,
er boos over zou zijn, en Majin had haar verontschuldiging aangenomen, meer niet.
Maar ze voelde zich nog ongelukkiger en nog meer verlaten. Het scheen haar toe
- alsof de tijd niet omging en alsof de jaren, die er nog moesten verloopen, vóór ze
naar haar geliefd Indië zou terugkeeren, eindeloos gerekt werden.
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Hoofdstuk II.
Eindelijk.
Toch gingen ze om, gelijk alle tijdperioden omgaan.
Jan kwam met glans door zijn overgangsexamen voor de vierde klasse, een jaar
later ging hij goed over naar de vijfde en toen moest Majin nog maar één jaartje
geduld hebben. Nu hij zoo ver was, zou 't toch jammer zijn, als hij zijn eind-diploma
niet haalde. Na de vierde klasse H.B.S. ben je niets meer dan een gewone
schooljongen, het eind-diploma daarentegen is een pasport, dat toegang geeft tot
verscheiden wegen, en dat deuren opent, die anders gesloten zouden zijn.
Majin begreep niet, waarom 't zoo lang moest duren. Jan was toch al zoo vreeselijk
knap en zoo groot, ja? Had al een snorretje en moest zich scheren.
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Was toch heusch al een meneer.
Maar Léonie en Jan zelf en ook de directeur der H.B.S. zeiden, dat 't veel beter
voor hem zou wezen, eerst klaar te zijn.
Wat nu, klaar? Kost toch niet zooveel moeite om kisten in te pakken en klaar te
zijn voor de reis.
Dat was 't ook niet, betoogden ze. Hij moest klaar zijn met zijn werk en flink
geschikt voor een nieuwen werkkring, hoedanig die ook mocht wezen.
En Majin moest weer wachten; ze moest haar zielsverlangen naar haar geboorteland
en al haar oude gewoonten bedwingen, en wat 't ergste was, ze moest haar Njootje
deelen.
Ze had er zooveel verdriet van, dat ze er menigmaal over aan 't tobben ging.... en
als 't zoo ver was, dan werd ze toch weer boos op zichzelve en schold ze zichzelve
uit voor een gladakker, een ondankbaren kampong-hond, die maar bromde, bromde,
en niet bedacht, hoeveel erger 't zou kunnen zijn en hoeveel reden zij toch nog had
om zich blij te gevoelen.
Zij had haar Njo dan toch maar; ze had met hem mee mogen gaan naar Holland,
echt als zijn moeder, die gerust voor den dag mocht komen, omdat het in de courant
had gestaan, dat ze met zijn vader getrouwd was.
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Ze wist toch wel, dat dit een voorrecht was, dat de meeste njaïs niet te beurt viel.
Zou nog veel meer kassian zijn geweest, als zij in Indië had moeten blijven en Njo
was alleen in Holland.
Voor hem niet, dat moest ze bekennen, want Holland gaf hem zoo veel; hij zou
zijn Java-moeder niet missen; maar zij hem des te meer, als 't Noodlot hen gescheiden
had.
Nu kon ze voor hem zorgen, hem altijd zien, zijn stem hooren en precies weten,
hoe 't met hem was.
Als hij zich eens een dag minder lekker gevoelde, dan kon ze hem oppassen, haar
hand op zijn voorhoofd leggen om zich te overtuigen of hij ook sakit panas was, of
hij koorts had, zooals ze in Holland zeggen.
En dan kon ze hem vragen: ‘Toch niet last van den buik, ja Njo?’
Hij lach' der om, maar is toch betoel waar, moet je altijd 't eerst aan denken.
En als hij dan niet veel honger heeft, zoo in dat groene Hollandsche eten, zoo
boerenkool met worst of van die zure kool met spek en al die zware dingen, die als
een rijstblok op je maag drukken, dan zij maak nassi tim voor hem.
Zij weet precies! Je moet de kip koken, koken,

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

182
tot zij heelemaal geen kip meer is, maar vezeltjes. Dan is al de kracht er uit ja? En
is zij bouillon geworden - en dan moet-je rijst stoomen.... echt op zijn Indisch, droog,
niet zoo'n soepje als de Hollandsche.... en dan weer samen smoren... heel lang....
wordt toch zoo heerlijk.
Is zoo makkelijk en iedereen kent nog niet.
Toewan, kassian, zeg altijd, je moet der Indisch voor zijn en dan spreek zij der
niet tegen, omdat een gewoon Java-mensch toch niet een orang-blanda kan
tegenspreken, maar zij weet toch wel, dat in Indië ook niet iedereen 't maken kan.
Kost zooveel tijd en geduld en zorg.
En dan moet net precies genoeg zout er in, want als te veel, dan trekt de zieke zoo
leelijk gezicht en bromt en zeg: ‘Bah! zoo naar, zoo vreeselijk zout, ik lus' niet’
En als je niet genoeg in doet, trek' hij ook gezicht: ‘Kan niet eten, is veel te flauw.’
En helpt niet of je, heel lief, vraagt: ‘Nog een beetje zout, ja?’
Als zieke eenmaal vindt niet lekker, is 't al bedorven voor hem.... en wil hij niet
nemen.
Weet toch van toewan; Majin heef' zoo lang opgepast; eerst vroeger in Atjeh met
die gewonde been; en toen later in Soerabaia, toen de malaria komt.... en dan in
Holland en in dat Beier-
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land en in die Ziekenhuis in dat groote stad.
Maar toen mag niet meer. Zij mag wel naast hem zitten en vragen hoe 't er mee is
en de kussens zoo'n beetje lekker maken, maar koken of zoo, heelemaal niet. Was
ook zoo'n vreeselijke tijd.
Is nu toch veel beter.
De anderen schijnen gelukkig. Mevrouw Verploegh verdeelt haar tijd tusschen
Clara en Jan en de lichtere huishoudelijke plichten, 't andere doet Majin.
Jan legt zich nu veel meer op 't leeren toe en doet zijn best. Wat hij worden wil,
weet hij nog niet.
't Geschiktste zal wel zijn, vóór hij vertrekt, eens bij een paar groote maatschappijen
aan te gaan en vragen of ze ook iemand noodig hebben; dan zou hij zijn passage vrij
hebben. Als dat niet lukt, moet hij zoo maar naar Indië gaan en daar iets zien te
krijgen.
Doordat hij in Indië geboren is en er tot zijn 16e jaar gewoond heeft, is hij er meer
waard dan een tottoh, die nog acclimatiseeren moet, terwijl hij, door zijn gedeeltelijke
Europeesche opvoeding, en vooral door 't alles nivelleerende eind-diploma met hen
gelijk staat.
Hij zelf is vol moed. Hij verlangt naar Indië;
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't is toch zijn land, hij hoort er. Laatst heeft hij in de courant gelezen, dat er in Japan
een verbond bestaat, waarvan de leuze is: ‘Azië voor de Aziaten.’
Daar hebben ze gelijk in, vindt hij. En zoo is ook de kolonie voor de kolonisten;
doch daarmede verstaat hij degenen, die er geboren en getogen zijn, die er, evenals
hij, door familie-banden aan gehecht zijn.
Hij beschouwt zich zelf en zijn evenboortigen als verbeterde Javanen, en op
dezulken moet, volgens hem, de hoop gevestigd zijn.
Door hun aard en afkomst geschikt om het land te bewonen en om de bevolking
en de toestanden te begrijpen, en, door hun meerdere ontwikkeling en hoogere
opvoeding, boven de Inlanders staande, vindt hij de half-castes als hij, aangewezen
om invloed uit te oefenen en de misstanden en wanverhoudingen te verbeteren.
Hij is nu geen gewone schooljongen meer, die neerschrijft wat meneer dicteert,
hij is een vijfde klasser - een heele Piet, wat brani.
Al de loomheid, overblijfsel van de inwerking der tropische zon, is uit zijn gestel
verdwenen, evenals de apathie uit zijn temperament.
Hij zegt niet meer zooals vroeger overal baai! op. Hij denkt nu over alles na. In
zijn tragen
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geest is, hoewel laat, toch werking en gisting gekomen.
Hij is, met eenige andere Indo's en ook een paar volbloed Europeesche jongens,
in een debating-club, waar ze de wereld vast theoretisch hervormen, in afwachting,
dat ze 't practisch kunnen doen.
Er wordt veel gesproken, heftig gedebatteerd en vooral veel gerookt!
Enkele lui, die er niet tegen kunnen, noemen het de club der zelfmoordenaars, als
delicate toespeling op de nicotine-vergiftiging, waaraan zij zich, door hun vele rooken,
blootstellen.
Heele pakken tabak, want cigaretten en zelfs sigaren zijn veel te duur, worden er
verrookt. De helden zelf noemen het hun oorlogsmateriaal, omdat het hen strijdvaardig
maakt en ze zich verbeelden, dat het hanteeren der lange Goudsche pijpen kracht
aan hun argumenten bijzet. De vergaderingen worden, om beurten, bij de verschillende
leden aan huis gehouden.
Jan Weitinga is President; verder is er een secretaris, wiens notulenboek nog een
maagdelijke blankheid vertoont, een penningmeester, die de wekelijksche bijdrage
van 5 cent per lid in ontvangst neemt, benevens de boeten.
De bestemming der gelden is nog vaag; de
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meerlingen hierover loopen nog al uiteen en er zijn verscheiden stroomingen van
gevoelens waar te nemen.
Eén strooming richt zich ten voordeele van den geëerbiedigden President, om hem
een geschenk aan te bieden, als hij door zijn expatrïeeren, door anderen repatrïeeren
genoemd, over welke quaestie heftig gedebatteerd is - genoodzaakt zal wezen zijn
mandaat neer te leggen. Er zijn er bij, die hem het Eere-Presidentschap willen
aanbieden en dat een voldoende belooning en erkenning voor zijn veelvoudige
diensten beschouwen. Dit debat vordert echter weinig, daar het slechts gevoerd kan
worden bij afwezigheid van den geachten President, en deze, deels uit hoofde zijner
waardigheid en deels door zijn aangeboren stiptheid, steeds de eerste is, die ter
vergadering verschijnt.
Hij zelf vermoedt er natuurlijk niets van en neemt zijn voorzittersplichten, waarbij
de hamer een voorname rol speelt, met de meeste nauwgezetheid waar.
Strijdlustig van natuur, is zulk een debating-club juist iets voor hem.
Toen hij in de vierde kwam en mensch begon te worden, werd er in zijn klasse
geaarzeld tusschen de oprichtingsplannen: ‘Een dansclub of een
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debatingclub,’ Jan helde beslist tot het laatste over; want ten eerste was redeneeren
leuker dan dan dansen, toch ook manlijker! En dan had je, voor een dansclub, meisjes
noodig en Jan hield niet van de Haagsche nufjes. Hij was er bang voor. Over 't
algemeen hield hij niet van meisjes, alleen van Clara, omdat ze zoo veel van hem
hield.
Dan was er nóg een bezwaar; als de dansclub tot stand zou zijn gekomen, hadden
de Mama's beurtelings moeten chaperonneeren, en Jan voelde wel, dat zijn moeder
daartoe niet geschikt zou zijn.
Toen hij er, terwijl de zaak in wording was, eens met Clara over gesproken had,
eigenlijk toevallig, doordat zij een gedeelte der discussie met een paar andere jongens
had bijgewoond, zei deze dadelijk: ‘Maar Jan, dat doet er niets toe, als 't jou beurt is
om een Mama te leveren, dan neem je mijn Moesje.’
Maar Jan had 't terstond, afgecaveerd: ‘Nee, Clara, dat zou heelemaal niet kunnen.’
Hij had er zich verder niet over uitgelaten, doch zijn toon was zoo gedecideerd,
dat Clara er onmogelijk op kon terugkomen. Wel jammer, want zij had het zoo aardig
gevonden. Zij hield wel van dansen en uitgaan en pretjes.
Het scheen wel, of ze als bakvischje wilde

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

188
inhalen, wat ze als kind gemist had. Ze was nu vol vreugde en levenslust.
Ze was zooveel flinker, zooveel sterker; het leven in den Haag was ook zooveel
prettiger dan in Breda; haar moeder was ook heel anders. Deze had iets van haar
eigen zelfheid teruggevonden, nu ze weer handelend voor zichzelve en voor anderen
moest optreden. Ze was nu zoo'n gezellig, vroolijk Maatje - vond Clara.
En dan Jan! Nog altijd had hij een geheimzinnigen, kalmeerenden invloed op haar,
en zij, dien beseffende en, in haar vroegrijpe meisjes-grootheid, meenende dat die
kwam door zielen-verwantschap en genegenheid, deed alles om er zich dankbaar
voor te toonen.
Zij wond zich om hem heen als de slanke liane uit zijn geboorteland en hij liet 't
zich aanleunen als een der forsche stammen uit 't oerwoud, in de overtuiging, dat de
sterken geschapen zijn om de zwakken te steunen.
Hij lachte om haar en zag, van de hoogte zijner twintig jaren, op haar veertien jaar
neer als een goedige, groote buldog een klein, speelsch poesje bekijkt.
Tegen dat het einde van Jan's laatste school-jaar naderde, werd 't Clara bang om
't hart. Als hij zijn eind-diploma haalde, en dat zou hij
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zeker, dan zou hij, volgens het vastgestelde programma, terstond met zijn moeder
naar Indië gaan.
Ze zou dan binnen een paar maanden 15 zijn...
Ze wist, dat Majin, op haar vijftiende jaar, bij Jan's vader was gekomen, naar zij
meende getrouwd.... maar in Holland kon dat niet.
‘Wou-je niet, dat ik ook een Inlandsche was, net als je moeder?’ vroeg ze eens.
En hij, half knorrig, half lachend, haar niet begrijpende: ‘Waarom?’
‘Wel, dan kon ik met je trouwen.’
En toen proestte hij 't uit en keerde zij zich, heel beleedigd, af.
‘Als je daarom lacht, houd je ook niet van me.’
‘Ik houd wel van je, Clara, dat weet je wel. Na mijn moeder houd ik 't meest van
je Mama en van jou.’
‘Na je moeder!’
‘Ja, natuurlijk.’
Dat hinderde haar.... ze had er leed over en wel zóó diep, dat ze 't niet uiten kon.
Tegen dat zijn vertrek naderde, kwam er over haar een jonkvrouwelijke
beschroomdheid, die haar belette vrij-uit met hem te spreken.
Ze werd stil en in zich zelve gekeerd, en zacht en onderworpen, een nieuwe phase
in haar meisjesleven.
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Toen hij wegging, was 't alsof ze het bittere der scheiding niet merkte, door een
gevoel van schaamte over haar vroegere openhartigheid. Ze werd overweldigd door
het besef, zich te veel gegeven te hebben, niet ingetogen genoeg te zijn geweest. Het
was de vrouw, die zich uit 't kindmeisje ontbolsterde, en die haar den vertrouwelijken
omgang met een lid der andere sekse uit een ander oogpunt deed zien.
't Was maar goed, dat Jan wegging, meende ze. Hun verhouding van broeder en
zuster had toch niet kunnen duren.
Indien een psycholoog haar denken had kunnen analyseeren, zou hij haar
waarschijnlijk niet van hysterie hebben vrijgepleit; want, in de betrekking van den
bijna volwassen man en het aankomende meisje, was absoluut niets geweest, dat
haar een blos naar de maagdelijke wangen zou kunnen jagen.
Jan, lang klein gehouden door zijn moeder, bizonder kalm van temperament, was
in gevoelszaken volkomen nuchter.
In de beschermende liefde voor zijn moeder, de vereerende vriendschap voor tante
Lie en het zacht broederlijk gevoel jegens zijn aangenomen zusje, vond hij volkomen
voldoening voor al zijn aspiraties.
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Kort vóór het beslissende eind-examen was Léonie's moeder gestorven, waardoor
zij een bescheiden kapitaaltje erfde. Aangezien haar zusters nooit lief voor haar waren
geweest en de sympathie aan beide kanten niet bizonder groot was; en daar er
bovendien niets was, dat haar aan Breda bond, besloot zij, niet met haar zusters te
gaan samenwonen, doch in het bovenhuis der Weitinga's te blijven.
Als reden gaf ze op, dat het voor Clara's opvoeding beter was, niet meer van school
te veranderen.
Ze nam de meubelen, bij taxatie, over en besloot een onderwijzeres in huis te
nemen, deels voor de gezelligheid, deels om de kosten der huishouding met haar te
dragen.
Jan haalde het vurig begeerde eind-diploma, en daarmede en met eenige
recommandaties, o.a. aan Léonie's neef Adriaan, gewapend, toog hij op weg.
't Was aandoenlijk Majin's stille vreugde te zien, toen zij na ruim vijf jaar, haar
voet weer op Indischen bodem zette.
't Eerst te Padang, waar ze wel nooit geweest was en dat in alles van Soerabaia
verschilde, en van Kotta Radjah, waar ze vroeger ook had gewoond, maar 't was toch
Indië.
Enak panas! Lekker warm was 't er - en dan,
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zooals 't hoorde, inlanders om te dienen en orang blanda om gediend te worden.
De eersten in hun bonte sarongs, donkere of helkleurige baadjes en de laatsten in
't traditioneele wit, slechts, bij deftige gelegenheden, vervangen door de gala-kleeding
van uniform of lange zwarte jas.
En dan weer rijst te eten; niet zoo 'n beetje, met overgestuurde sambals en
Europeesche ingrediënten, maar betoel op z'n Indisch.
Jan trakteerde er haar op in 't hotel te Padang. Doordat er een klein mankement
aan een der schroeven was, moest de ‘Willem III’ waarmede ze de reis gedaan hadden,
er een paar dagen blijven, en hiervan maakte Jan gebruik om zijn moeder een
voorproefje van het Indische leven te geven.
Woh! zoo heerlijk toch! En dan altijd Maleisch om je heen te hooren, dat past toch
beter. In Holland al die orang, zoo brutaal, al die bedelaars en gewone menschen
spreek maar Hollandsch. Als muziek klinkt 't haar in de ooren en zij kan niet begrijpen,
dat Njo er zooveel van vergeten is en zich telkens vergist.
Nadat mevrouw Verploegh en Clara in den Haag waren gekomen, had hij zijn
moeder's taal nooit meer gesproken.
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Toen Majin uit Beieren terugkwam, zelfs niet met haar, omdat hij het zich, gedurende
haar afwezigheid, had afgewend - en dan, voor tante Lie was het een treurige
herinnering, ook had ze er niet zooveel meer van onthouden, daar ze het eigenlijk
nooit goed gekend had... en Clara lachte er om. Eens, toen Jan er niet was, had ze 't
zelfs een apen taal genoemd.
Het had Majin oprecht leed gedaan van mevrouw Verploegh, de Njonja manis,
afscheid te nemen, maar, in haar, was een heimelijke vreugde geweest, toen ze de
nonna ketjil voor 't laatst zag.
Ze begreep heel goed, dat zij niet van haar hield en haar uitlachte en dan, zij nam
Njo zoo in bezit.
Hè, toch zoo zalig gevoel, zij haar jongen weer alleen heeft. Als hij nu maar spoedig
werk vindt.
Nu, dat viel mee.
Mevrouw Verploegh scheen zooveel goeds van Jan te hebben verteld, dat meneer
Overveen, neef Adriaan, hem terstond als opzichter nam op zijn koffie-land in 't
Malangsche.
Toen hij te Batavia kwam, lag zijn aanstelling er.
Een paar dagen de schoonheden van de Koningin van 't Oosten bezien, een rit,
met zijn moeder
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natuurlijk, om 't Koningsplein, 't Waterlooplein, Kebon Sirih, Tanah Abang,
Weltevreden, Rijswijk en de mooiste buurten, een avond non-tonnen voor Concordia
en de Harmonie, een dagje in Petit-Trouville, een miniatuur badplaatsje (in opkomst)
aan 't zeestrand, de toko's van Molenvliet en Noordwijk bewonderd en.... toen per
kustboot naar Soerabaia.
Majin toch hield meer van de boot dan van den trein. Van Soerabaia was 't vier
uur sporen naar Malang en van daar een paar uur met den postwagen naar Kalapa
toedjoeh, 't koffieland, waarvan meneer Overveen administrateur en mede-eigenaar
was. Majin had nog nooit buiten gewoond, behalve als kind, in Gondang Legi, maar
dat was heel anders.
Het leven op een land, met volle vrijheid en groote eenzaamheid, was haar
volkomen nieuw, maar ze schikte er zich spoedig in en ze was er gelukkig als nimmer
te voren.
Jan had er een bamboe-huisje, evenals de andere opzichters.
In geen enkele woning had Majin zich zóó op haar gemak gevoeld; dat was nu de
omgeving, waarin ze, volgens haar aard en afkomst, paste.
Een kleine voorgalerij, met twee schommelstoelen en een klein houten knaapje er
tusschen.
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Drie gehaakte anti-macassers, twee voor de stoelen en een op 't tafeltje, met de
meubelen en andere dingen, overgenomen van Jan's voorganger, die wegens ziekte
naar Europa had moeten gaan, aan welke omstandigheid Jan zijn aanstelling te danken
had.
Verder een paar vergulde gipsen-beelden, onmogelijke Ridders in onmogelijke
houdingen, maar voor Majin natuurlijker en mooier dan welke kunstschatten ook.
In een der hoeken een standaardje van groen geverfd ijzer met een zilveren bal er
op, afkomstig nog uit den tijd, toen er, in geen Indisch huis, zulk een bal ontbrak.
‘Zoo lief ja? Blinkt zoo mooi en is zoo gezellig!’ vond Majin.
De binnengalerij was klein en benauwd, doch die gebruikten ze ook niet. Er hingen
4 afschuwelijke chromo's aan de muren, achtereenvolgens de lente, den zomer, den
herfst en den winter voorstellende. Majin vond ze prachtig. ‘Snoezig toch met die
kleuren allemaal.’
In de achtergalerij was juist plaats voor een kleine etenstafel, een paar rottan
stoelen, een miniatuur buffet en een ijskist. De laatste weelde had Jan zich op
Soerabaia aangeschaft, op raad zijner moeder, alsook een monumentale kan voor
ijswater, een kolossaal gewrocht van nagemaakt
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zilver, dat even nutteloos als leelijk was, daar er op de Estate altijd ajer blanda
gedronken werd.
Doch, volgens de echt Indische, om niet te zeggen echt-inlandsche begrippen van
Majin, was een ijskan een onontbeerlijk ornament op een buffet en een der
huishoudelijke artikelen, waar men gewoon niet binnen zou kunnen?
Schaft niet elke Javaan, zoodra hij 't maar eenigszins doen kan, desnoods van
geleende of gevonden centen, zich een gendi aan?
Majin herinnert nog zoo goed, in haar eerste kamertje in Soerabaia, in 't
officieren-kamp, toen zij pas bij haar toewan was, toen zij ook al een waterkan, zoo'n
mooie licht rood.... en eens toewan vindt uit en zeg, zij mag der niet uit drinken, want
der is zooveel cholera in 't kamp, onder de inlanders, en de water uit den put is zoo
slecht.
En dan zij drinkt niet meer der uit, omdat toewan verbiedt en zij gehoorzaam is,
moet toch.
En dan.... laat zij zoo staan; zoo 'n beetje twee, drie dagen, zij kijkt niet naar die
gendi om, maar dan denkt meer, moet toch schoon maken.
En woh! zij schrik der zeven stuipen tegelijk van, want als zij die water er uit wil
gooien, ziet zij allemaal kleine oelar der uit kruipen. Oude kokki zeg' wormen, maar
ziet toch uit als kleine slangen.
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En als zij aan toewan vertel, hij zeg, komt der van, om die putwater zoo vreeselijk
slecht is en zij vertel ook aan iedereen.
Maar Kembang, een sobat van Sidin, den spen kom een dag op visite en zij eet
mee zoo lekkere sprot uit een blik, toewan zeg bedorven, maar dat doet er niets toe,
orang djava lust toch wel en zij eten allemaal lekker, kokki en Sidin en de toekan
kebon en Majin en dan ook Kembang.
En Kembang krijg zoo dorst der van en drink - drink, drink, tot zij der moe van
is. En 's avonds, als zij naar huis wil, zij kan niet, omdat zij ziek. Betoel waar, zij
krijg cholera en ziet zoo grijs, net iemand, die melaatsch is. En toewan geef' obat en
dan komt eerst doctor djava en dan doctor opsir van de gezondheid en geef' obat-obat,
maar geef niet sikkepitje; den volgenden ochtend Kembang is morsdood, toch zoo
kassian.
Nu Majin weer in haar land is, komen al die geschiedenissen van vroeger haar
weer te binnen, nu eens treurig, dan weer vroolijk.
't Zien van al die familiare voorwerpen wekt allerlei herinneringen bij haar op en
houdt haar gedachten den geheelen dag bezig, anders dan in Holland, waar niets tot
haar geheugen of herinnerings-vermogen sprak, waar ze geen enkel aanknoopingspunt
voor haar gedachten had.
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En ze heeft zoo veel te doen.
Haar kleine goedang is vol met allerlei blikjes, vleesch, visch, groente, van alles
en ook flesschen met koekjes en suikertjes - die vindt Majin ook wel lekker, maar
ze houdt toch meer van Indisch eten en ze is altijd bezig iets voor Njo te maken.
Op de estate is een kleine warong voor de inlanders en zij koop' der ook en tjiwart
net zoo goed als de vrouwen der mandoers en koelies.
Zij kleedt zich nu weer heelemaal op zijn Indisch, toch zoo lekker, ja?
Maar Jan wil, dat ze mooie, witte kabaja draagt met borduursels en open randjes;
niet zoo gewoon wit, als de njaïs van de andere opzichters, want zij is geen njaï, ze
is een mevrouw.
Die Njo is toch zoo netjes op haar, ja?
Is altijd bang menschen niet maak genoeg van haar en hij doet zoo die eerste dagen;
hij neemt haar mee naar den toewan 'minstrateur en de andere toewan blanda en
zeg: ‘Mag ik u voorstellen, ja? Mijn moeder!’
Woh! Zij toch zoo maloe. Kan der niet goed tegen, Jan wil ook zij de slaapkamer
in 't huis neem; dat kan zij toch niet doen. Achter is zoo'n mooie kamer, net een
paviljoen. Zij maak Jan wijs, zij veel vrijer vindt. Is toch ook waar, voor hem. Soms
komt der 's avonds een andere heer

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

199
of wel twee en dan zij drinken zoo brandy soda, en praten zoo, zij voel toch, zij
geneer. Is veel beter zij achter is en Jan met de visite voor.
En, in haar geluk van haar jongen weer geheel voor zich te hebben, cijfert zij zich
zelve geheel weg.
Majin zelve zou er niet zoo over gedacht hebben, integendeel, zij vindt zich
bizonder deftig en veelbeteekenend. Ze wordt mevrouw genoemd en de orang blanda
neem hoed voor haar af, zij kan haast niet op van de grootheid en vindt vooral prettig
voor Jan.
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Hoofdstuk III.
Onverwacht nieuws.
Zoo gaan twee jaar voorbij, de heerlijkste, rustigste, van Majin's leven.
De onderneming gaat uitstekend en is belangrijk uitgebreid; het is nu een der
grootste van 't Malangsche.
Kalapa toedjoeh is in den heelen Oosthoek bekend en de koffie, die er verbouwd
wordt, heeft reeds eenigen naam op de Europeesche markt. De eenige drawback is
al weer, dat er meer geld in moet en dat geld tegenwoordig vrij wat moeilijker in
Indië te vinden is dan vroeger. De tijden, dat 't kapitaal, in de cultuur belegd, vast
7½ opbracht, is voorbij. De levensstandaard is duurder' geworden, de traktementen
zijn stationnair gebleven de concurrentie is heviger; de lui gaan vaker met verlof,
het crediet is geschokt; in 't kort, er zijn tien
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redenen voor één, om contanten schaarsch te maken, en wie geld noodig heeft in zijn
zaak, gaat naar Europa om 't te zoeken.
Evenzoo meneer Overveen. Hij zou voor een maand of zes gaan en bleef een jaar
uit, 't gewone liedje. Jan, die 't intusschen, door veel ijver en even veel geluk, tot onderadministrateur
had gebracht, nam, met een zijner collega's, die dezelfde promotie had gemaakt, doch
er langer over had gedaan, het administrateursschap waar.
Hij woonde nu in een steenen huis en zijn moeder bewoonde er een kamer in 't
hoofdgebouw, omdat er nu toch plaats genoeg was en Jan 't eenvoudig niet duldde,
dat zijn moeder bij de bedienden zou slapen.
Hij was nu een man, wist wat hij wilde en dreef zijn wil door.
Telkens, als hij eens voor een kort verlof naar Malang, Prigen, Tosari of Soerabaia
was geweest, was Majin bang, dat hij 'engageerd terug zou komen of met een
inlandsch meisje als njaï.
Ze wist niet wat ze erger zou vinden.
Nu en dan waren er gasten van naburige estates op Kalapa toedjoeh, en als er dan
jonge meisjes bij waren, leefde Majin in voortdurenden angst.
Ze zou wel heel prettig vinden, als Jan getrouwd
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was, ja? En vooral, als hij kleine kindertjes had, maar tegen een schoondochter zag
ze vreeselijk op.
Als 't nog maar een Indische was, tenminste een inlandsche, zou zij zoo erg niet
vinden, maar een echt Hollandsche, zoo'n tottoh zou verschrikkelijk zijn en een
half-caste, een nonna even erg, want die zou ook gauw zien, dat zij een echte
Inlandsche was en zou ook wel hooren zij een Njaï was geweest.
Soms was ze bang, dat Jan ook een huishoudster zou nemen net als de andere
heeren, maar Jan scheen er niet aan te denken.
Kassian, Majin wist ook niet, dat haar goede, hartelijke, brave jongen er, in een
verborgen hoekje van zijn ziel, innig verdriet van had dat zijn vader indertijd een
dergelijke verbintenis had aangegaan en dat hij, sedert jaren al, zuchtte onder de
halfslachtigheid in zijn denken en wezen, die er 't gevolg van was.
Een held, een theoreticus, een man van principe was Jan Weitinga geenszins; hij
was, op drie-en-twintig jarigen leeftijd, een gewoon mensch met zuiver menschelijke
aspiraties en neigingen, maar één gelofte had hij zich zelf afgelegd, namelijk zich
nooit kroost te verwekken bij een inlandsche vrouw en aldus het getal der blanke
sinjo's of der
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halfslachtige Europeanen, zooals hij er een was, te vermeerderen.
En evenmin wilde hij een arm dessa-kind, als zijn moeder geweest was, uit haar
sfeer rukken, door zich aan haar te verbinden.
Nee, zich nu en dan een kleine passie-flirtation veroorloven, 'n enkele maal een
voorbijgaande amourette met een dochter des lands; dat was voorloopig alles! En
later.... als zijn omstandigheden het hem zouden veroorloven en de gelegenheid zich
zou voordoen, trouwen met een blank, volbloed Europeesch meisje of met een mooi
nonnaatje, dat was de visie welke hij, in zijn droomen en in zijn waken, van zijn
toekomst had.
Tot op eens een klein stukje papier, een der soerats, waar zijn goede moeder zulk
een heilzamen angst voor had, hem geheel in zijn plannen stoorde, of juister het vage
er van tot werkelijkheid maakte.
En, evenals de meeste Noodlots-stormen, kondigde deze zich zoo heel kalm, zoo
heel gewoon aan.
Een der opzichters was naar Malang geweest en had de mail meegebracht.
‘Een brief van den baas voor jou, Weitinga, met particulier er op, nou zeg, jij bent
in de gratie, je hebt je er leuk ingedraaid.’
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Jan antwoordde niet op deze boutade, doch las:
Den Haag, 24 Juli.
Amice!
't Is toch maar een waarheid als een koe, dat een Indischgast, zoodra hij met verlof
in 't lieve moederland komt, op de een of andere manier, een koopje snapt en meestal
een geducht ook.
't Is een heele historie, die ik je heb te vertellen en een miserable ook, en hoe ik,
bij een Oostersche temperatuur, Westersche brieven zal kunnen schrijven, is me tot
nu toe een raadsel. Ik ben nooit een goede stijlist geweest. Ja, God, dat zit den een
in 't bloed en den ander niet. En toch kan ik maar zoo niet met de deur in 't huis vallen
en als ik 't deed, zou je er niks van snappen.
De zaak is zoo.... ik zal zien je alles geregeld te vertellen, dan moet jij maar zien,
of je er een touw aan vast kunt knoopen.
Nadat ik Frankrijk, d.w.z. de Riviera en Parijs, op mijn gemak had bekeken, trok
ik naar ons kikkerlandje. Sapperloot, dat viel niet mee. Of het, voor ons ingevroren
stijfkoppen en vasthouders, wenschelijk is om te expatrieeren, weet ik niet, maar,
wie een-
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maal het land van modder en wilgen, waar zijn wieg stond, den rug heeft toegedraaid,
moest er zijn tenten niet weer opslaan. Jongen, jongen, wat vond ik Holland fossiel
en wat vond ik de lui vervelend! En onhartelijk en stijf! Ik draafde letterlijk de rij
van mijn familieleden en vrienden af.... nou dat ging best, niemand hield me tegen,
ze lieten me gerust verder draven.
Eén was er, die een uitzondering maakte, of eigenlijk twee en dat waren mijn nicht
Léonie Verploegh en haar dochtertje! Zie zoo, nou zijn we langzamerhand, waar we
wezen moeten.
Ik kwam dan in den Haag en zocht ze op.... en, nadat het eerste heen-en-weer
gepraat zoowat voorbij was, vroeg ik, hoe ze 't hadden. Léonie liet niet veel los, maar
't kleine ding vertelde me, in een oogenblik, dat haar moeder even naar de keuken
was, ik moest met alle geweld blijven eten.... ze vertelde me dan, dat 't slecht gesteld
was met de kas. De speculatie om één of meer commensalen te houden, was vrij wel
mislukt, de kamers stonden leeg.
Nou.... ik ook niet van gisteren. Onder 't eten zei ik, zoo quasi terloops: ‘Hè, niks
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smaakt een zwerver toch maar beter dan de huiskost in een familie. Kun-jij me niet
in huis nemen, nichtje?’
't Sloeg in en.... nu ben ik hier, maar... och! lieve deugd, 't is misère troef. De arme
Léonie is haar verdriet nooit te boven gekomen, ze ziet er ellendig uit en haar leven
hangt, om zoo te zeggen, aan een zijden draadje.
Ik praatte net zoo lang met haar, tot ze naar een dokter ging en toen ik naar hem
toe, om te vragen wat hij van haar vond. Nou.... in den beginne wou die der niks van
weten, hij raaskalde van ambtsgeheimen en dergelijke stadhuiswoorden en toen zei
ik: ‘Hoor eens, kameraad, la 'n we mekaar nu eens klaren wijn schenken. Als dokter
moogt u niet oververtellen, wat uw patiënten scheelt.... maar die bepaling is gemaakt
met 't oog op den nadeeligen invloed, of het mogelijke kwaad, of de slechte gevolgen,
hoe je het noemen wilt, welke zulk een openbaring voor den patiënt zou kunnen
hebben.
Maar, in dit geval is 't heel iets anders. De zaak staat zoo; ik houd veel van mijn
nicht; laat ik liever zóó zeggen, ik hield vroeger zooveel van haar, dat ik met haar
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had willen trouwen, dat is eenige jaren geleden, vóór ik naar Indië ging. Ze wou toen
niet en ik nam 't haar niet kwalijk, integendeel, ik draag haar altijd nog een goed hart
toe. En.... als zij werkelijk iets heeft, de een of andere kwaal of wat ook.... zie-je, ik
vraag je naar geen namen, want van jelui potjes-Latijn snap ik toch geen stom woord,
maar wat ik weten wou is.... bestaat er gevaar of niet? Want daarnaar zou ik mijn
schikkingen maken. Zoudt u denken, dat een badreis of een operatie of een rustkuur
of wat ook, haar goed zou doen, zeg 't dan en ik zorg voor de rest.’
Nou, dat werkte en ja, toen kwam 't hooge woord er uit, Léonie is in de hoogste
mate bloedarm en heur hart is uitermate zwak... een beroerde geschiedenis, wat? Zoo
iets moet je overkomen, als je, voor je pleizier, met verlof bent.
Afijn.... ik ga naar huis, naar Léonie dan en ik zet oogen en ooren goed open.
En ik merk al gauw - dat èn de moeder en de dochter zich voor mij groot houden,
maar dat 't allebei een paar zenuw-producten van 't zuiverste water zijn.
En toen ik Léonie eens alleen te pakken
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kreeg, vertelde ze mij, dat Clara zich dood kniest.... warempel, toen ik 't meisje eens
wat meer op den keper beschouwde, merkte ik, dat ze niet was, zooals een deerntje
van 17-18 jaar dient te zijn.
Nou, wie a heeft gezegd, moet b zeggen, ik had me nou eenmaal zoo ver met de
zaak bemoeid, dat ik er mee door moest gaan en toen ging ik met 't kleintje eens naar
een zenuw-specialist.
Ik ben anders zoo niet voor specialiteiten, maar ik zeg altijd, een goede dokter
moet een specialiteit in alle vakken zijn. Maar een mensch is toch zoo niét, of hij wil
zijn meening wel voor beter geven.
Hetgeen ik deed en 't resultaat is.... dat ik er paf van was. Hij praatte wat met haar
en toen eens met haar moeder, buiten haar om, en toen moest ze nog eens terugkomen
en de slotsom is.... 't kind kwijnt weg.... niet van een kwaal, maar van de zenuwen.
Ze is, op 't moment, om 't kind nou maar bij zijn naam te noemen, op 't punt van
een neurasthenicus en een hystericus te worden. Zoo is 't niet precies, maar wel zoo
wat, neurasthenie of hysterie.... zei de specialist, net zooals een huisdokter zegt - 't
kan mazelen
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of roodvonk worden en zooals wij zeggen, 't kan vriezen of 't kan dooien.
Nou.... en je begrijpt, dat was nou wel 't ergste, wat die arme Léonie kan gebeuren...
en ja, God, kerel, 't is een lamme historie, dat heb ik je dadelijk gezegd.
't Schijnt ten eerste, dat de zenuwen van 't kind totaal in de war zijn; ten tweede,
dat haar moeder te zwak is om invloed op haar te hebben en 't tegen te gaan en.... ten
derde, dat jij indertijd een merkwaardig overwicht op haar hadt en dat 't kind
bovendien om jou treurt.
De Professor zegt.... want je moet weten, dat de specialist ons overdeed aan een
Professor, die alles haarfijn uitploos en tot de conclusie kwam, dat er maar één
radicaal middel is om 't kind te genezen en wel dat ze weer onder jou hypnose komt.
Hij zei iets van je te laten overkomen... maar toen werd ik toch een beetje kregelig,
toen schoot ik even uit mijn slof en zei ik, nu juist niet op een nuffen toontje: ‘Meneer
Weitinga is geen koffieboon of koopwaar, dat je hem, als monster zonder waarde,
kunt laten overkomen.’
Nou, en.... na lang heen en weer pra-
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ten heb ik er iets anders op gevonden. De volgende maand poets ik 'm; ik heb genoeg
van Holland en van luieren; ik verlang weer naar mijn kantoorstoel en mijn werk. Ik heb al passage genomen en ik neem ze allebei mee. Léonie houdt, naar ze me herhaalde malen verzekerd heeft, bizonder veel van je
moeder en jij moet dan maar zien 't meisje weer tot haar positieven te brengen.
De drie geleerde heeren, de dokter van Léonie, de zenuw-man en de Professor,
heb ben een consult gehad; 't zal me natuurlijk handen vol geld kosten, maar de
uitslag is tenminste bevredigend. De zeereis zal Léonie eerder goed dan kwaad doen
en, in alle geval, uitstekend voor Clara zijn.
Daarbij komt, dat er niemand van de familie is, die iets voor ze over heeft. Nou....
en ik heb kip noch kraai, zooals ze dat noemen.
En de zaken gaan goed.... uit mijn brieven heb je kunnen zien, dat ik geld heb
kunnen krijgen en dat ik, in overleg met mijn partners, onze onderneming de
modekuur heb doen ondergaan, door er een naamlooze vennootschap van te maken.
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De volgende week zal ik je een brief met instructies schrijven voor 't in orde maken
van mijn huis. Deze is al te zwaar, minstens drie dubbel port. Ja, die vrouwen kosten
je wat.
Saluut.
ADRIAAN OVERVEEN.
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Hoofdstuk III.
Weerzien.
Het eerste gevoel, waarvan Jan zich, na het lezen van dezen zonderlingen brief,
rekenschap gaf, was een vurig verlangen om er met iemand over te spreken.
Het was hem te machtig, hij kon 't niet op.
Evenals bij vorige gelegenheden, als een hevige emotie zich van hem meester
maakte, kwam zijn apathische, indolente natuur boven en voelde hij zich onbekwaam
om den toestand, flink en beredeneerd, onder de oogen te zien.
't Scheen of zijn weerstandsvermogen inkromp en tot een minimum werd
teruggebracht.
Hijzelf verwonderde er zich 't allerminst over.
Hoe had 't ook anders kunnen zijn - als kind van een gedweeê, onderworpen,
Inlandsche moeder?
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En zijn vader, schoon van een sterker, meer agressief optredend ras, had toch nimmer
veel wilskracht getoond of veel initiatief gehad.
Jan voelde wel, dat hem, van ouderswege, niet veel fermeteit in 't bloed zat.
En, doordat zijn levenskarretje, tot nu toe, vrij wel op een zandweg gerold had,
was hij nooit in de gelegenheid geweest, handelend op te treden.
Hij ging zijn leven zoo eens na. Nu, dien keer in Holland, tijdens Pa's eerste verlof,
toen Pa op 't punt stond met die nare, Hollandsche nuf te trouwen, had hij dat toch
maar verhinderd, door, op de trouw-receptie, met zijn echte moeder aan te komen.
Dat was toch kranig van hem geweest; de man van 23 voelde ontzag voor 't
zevenjarig knaapje, dat zoo iets had aangedurfd.
En later met Clara.... had tante Lie hem ook wel flink gevonden.
Nu ja, als 't er op aan kwam, had hij wel zijn zinnen bij elkaar.... en dat in Holland,
waar je zooveel frisscher denken kon.... maar nu was 't toch erg verward in zijn brein.
Als hij maar eens met iemand had kunnen overleggen.
Gelukkig maar, dat tante Lie kwam, die snoes.
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Op eens begon hij hardop te lachen.... wat was hij toch een gekke vent!
De kern van den brief was natuurlijk Clara... en hij betrapte er zich zelf op, dat hij
meer aan haar moeder dacht en meer naar haar verlangde dan naar Clara zelf.
Ja, God! Hoe moest dat nu?
Die meneer Overveen.... neef Adriaan zou hij maar zeggen, was een toch
onmogelijke orang.
Wat was dat nu om Clara en haar Mama zoo maar, in eens, mee te brengen? Dat
zijn chef een zonderling was, had hij al spoedig gemerkt, maar dat hij zulk een stap
zou doen, vond Jan toch wel wat heel kras.
't Was geen halve maatregel!
Clara kniesde zich dood, zooals hij 't noemde; hij verbeeldde, zich dat 't om Jan
was en toen besloot hij maar haar eventjes mee naar Indië te nemen en tante Lie op
den koop toe. Jan begreep wel, wat er achter zat.
Zoo'n oude gladakker! Zoo'n slimme kerel!
Hij was zeker nog verliefd op zijn nicht en wou haar graag bij zich hebben. En
daarom had hij alles maar zoo'n beetje overdreven.... nu werd 't hem zoo klaar als
een klontje.
Langzamerhand was er licht gekomen in zijn traag brein, ongewoon aan
doordenken, als 't was.
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Nou, maar, als hij 't bij 't rechte eind had, dan behoefde hij zich niet zóó ongerust te
maken en was 't ook geen donderslag, maar een voorbijtrekkend onweertje. Dan was
't toch wel aardig, dat tante Lie met Clara op Kalàpa toedjoeh zou komen; dat
vrouwelijk element zou er wat leven brengen en zou de Zeven-Klappers, zooals de
heeren in de buurt genoemd werden, wat opvroolijken.
Nou.... Clara zou wat te verduren hebben. Doordat de chef vrijgezel was.... waren
de meeste jongelui ook ongetrouwd gebleven, zooals dat dikwerf op estates gebeurt.
Maar neemt de een 'n kloek besluit en voert hij een vrouwtje zijn woning binnen,
dan volgen er meer.
Clara, als eenig meisje, op 't land!
Hij tracht zich haar voor te stellen! - Toen hij Holland verliet, was ze 15 jaar, een
echt, hoekig bakvischje nog; nu is ze ruim zeventien... volwassen dus en dat volgens
de tropen-begrippen omtrent de vrouw. Hij piekert en piekert, tot de huisjongen, een deftigheid, die bij 't groote huis van
den onder-administrateur behoort, hem komt zeggen dat de soep op tafel staat.
Hij vouwt den brief langzaam dicht, steekt dien in den zak van zijn Singapore-jasje
en sloft de
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binnengalerij door, naar de ruime achtergalerij, waar zijn moeder hem reeds wacht.
Waarom heden haar Indische dracht hem meer opvalt dan anders, beseft hij niet.
Ze is toch keurig netjes. Een fraaie Pekalon-gansche sarong doet terstond zien,
dat de draagster een zekere welvaart geniet.
Majin zelve is wát trotsch op haar linnenkast met mooie sarongs, waaronder altijd
minstens een half dozijn nieuwe; de glorie der inlandsche vrouwen en nonna's.
Nooit gaat Jan voor eenige dagen op reis of hij brengt haar een sarong mee, haar
zwak kennende; en zelden komt er een rondreizende klontong op de estate, die er
niet één of meer aan haar kwijt raakt.
Haar kabaja is onberispelijk; ze draagt er zelfs juweelen knoopjes in; haar muiltjes
zijn van rood fluweel met goud borduursel, haar oedit is van Chineesch krip met
lange, zijden franje er aan.
Als ze 's morgens of tegen den namiddag een eindje wandelt, draagt ze een beeldige
over-kabaja van Japansche zijde met goudkant afgezet.
Majin zelve heeft nu meer pleizier in haar toilet dan ze ooit vroeger had.... maar
ze is steeds in sarong en kabaja.
Haar Europeesche kleeren draagt ze niet meer.
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Jan had er aan gewoon kunnen zijn; van 't oogenblik af, dat ze op Kalapa toedjoeh
aankwam, heeft Majin er altijd zoo uitgezien; het heeft hem nooit bevreemd,
integendeel, hij ziet haar 't liefst zoo.
En nu, op eens, ergert 't hem en hij is bang, dat ze er te Indisch uitziet om genade
in Clara's oogen te vinden.
‘Moeder, ik heb een groot nieuwtje voor u,’ zegt hij, nadat hij zich aan zijn
lievelings-gerecht, Chineesche soep, te goed heeft gedaan.
‘Apa?’ vraagt ze, laconiek, zooals de Javanen zich meestal uitdrukken. ‘Wat?’
‘Ik heb een brief van meneer Overveen!’
‘Van den toewan besaar?’
‘Ja, hij schrijft over tante Lie en Clara.’
‘Apa?’ vraagt ze nogmaals.
En dan vertelt hij haar, dat meneer Overveen ze beiden meebrengt, omdat ze allebei
ziek zijn en hij hoopt, dat Indië haar genezing zal brengen.
Majin zucht! Ze verheugt zich wel de Njonja manis en ook zelfs de nonna ketjil,
wie ze geen kwaad hart toedraagt, weer te zien; maar de laatste jaren in Holland
liggen haar nog te versch in 't geheugen dan dat ze niet dadelijk begrijpt, dat nu haar
Njo weer gedeeltelijk voor haar verloren zal zijn.
‘Ini roemah?’ vraagt ze verlegen, ‘dit huis?’
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bedoelende, of ze bij hen zullen komen wonen.
Jan schudt 't hoofd. Nee, ze zullen bij meneer Overveen in huis komen.
Een flauwe schittering verlicht Majin's oogen.
Het groote huis van den toewan besaar staat op 't oude gedeelte van het koffieland
en Njo woont op het nieuwe gedeelte... een heel eind er van daan.
Hij zal wel dikwijls naar ze toe gaan.... maar zij zal ze niet samen zien. Zij is met
zoo weinig tevreden, ze wil gaarne een deel van hem afstaan.... als hij toch maar bij
haar blijft en haar Njo is.
In de weken, die volgen, vermijden moeder en zoon over de op handen zijnde
verandering op de estate te spreken.
Toch denken ze er allebei telkens over en zijn hun gedachten geheel van de uit
Holland verwacht wordende gasten vervuld.
Jan tracht volkomen waar tegenover zich zelf te zijn en prent zich in, dat hij Clara
enkel als een lief, jonger zusje zal beschouwen.
Hij neemt zich stellig voor, geen idealen te koesteren of zich toekomst-beelden te
scheppen, vóór hij haar gezien heeft, en zich vooral niets aan te trekken van Neef
Adriaan's bewering, dat 't kind zich om hem dood kniest.
Als ze zenuwachtig is, zal hij haar wel weer kalmeeren als vroeger.
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Hij zal goed voor haar zijn... een zacht, teer geluk zal 't wezen om zijn invloed op
haar te hernieuwen.
Alles zal hij doen om haar leven op de estate te veraangenamen.
Hij gaat expres naar Soerabaia, ofschoon 't een reis van over de acht uur is, om
een paar mooie dingen voor haar kamer te koopen.
Hij telt zijn spaarpenningen na, maakt den staat zijner finanties op en vindt, dat
hij er wel genoeg van af kan nemen voor een mooi dames-schrijftafeltje.
Hij meent zich te herinneren, dat er een first-rate meubel toko te Soerabaia is.
De Zoeten en Co. leveren hem een keurig, net afgewerkt bureautje en, als 't op de
Estate aankomt, een week zoo wat na zijn terugkomst uit Soerabaia, pakt hij 't zelf
uit en schikt hij er zelf de ornamentjes op, die hij er voor gekocht heeft.... een
allerliefst klokje, een paar kandelaartjes.... eenige vaasjes - die hij zich voorneemt
met melati en chevelure te vullen en waarvoor hij 't miniatuur erf van zijn moeder
zal moeten plunderen.
Hoe meer de dag van 't weerzien nadert, hoe meer hij naar zijn zusje verlangt, en
op 't laatst is hij zoo zenuwachtig, dat Clara hem zal moeten kalmeeren, in plaats van
hij haar.
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Majin wordt hoe langer hoe stiller.... ze voelt wel, dat haar gelukzon aan 't ondergaan
is. Jan spreekt er niet met haar over, maar ook zonder dat hij 't zegt, bevroedt ze wel,
hoe 't met hem gesteld is. Alleen 't feit dat een zeventienjarig meisje een plaats gaat
innemen in 't leven van een jongmensch van drie-en-twintig, is genoeg om zijn
moeder te doen beseffen, dat zij niet meer de eerste voor hem zal zijn.
Majin vormt zich nog geen vast beeld van hun verhouding, ze houdt alleen rekening
met de omstandigheid, dat haar zoon jong is en niet veel afleiding heeft en dat er een
jonge bloem op zijn pad zal bloeien.
Van uit Batavia heeft meneer Overveen hun behouden overtocht gemeld. De zeereis
scheen wonderen te hebben gedaan; toch verlangden zijn beide reisgenooten zeer
naar het einde harer omzwervingen en wilden ze, zoo spoedig mogelijk, het einddoel
bereiken.
Meneer Overveen zelf had nog zaken in Batavia en wilde ook nog even de Preanger
in. Hij verzocht Jan dus de dames van Soerabaia te halen; de reis per kustboot konden
ze wel alleen doen.
‘Kassian, Njo moet weer op reis.... is pas geweest.
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Moet toch oppassen.... die spoor maakt zoo moe en Soerabaia zoo ongezond. Moet
vooral obat meenemen.’
Jan stelde haar voor met hem mee te gaan. Ze hield toch zooveel van Njonja
Verploegh en het zou toch een verzetje voor haar zijn eens in Soerabaia te zijn.
Maar zij schudde 't hoofd.
‘Verzetje is niet noodig! Blijf liever thuis, ja?’
Eigenlijk had ze gelijk, 't was niets voor haar; hij had 't haar ook meer pour acquit
de conscience gevraagd dan wel, omdat hij dacht, dat zij er lust in zou hebben.
Zich te verplaatsen is wel de laatste vorm, waarin een Inlandsche zich een pretje
denkt.
Trouwens, Majin had geen pret-aspiraties en was volkomen tevreden, haar eentonig
en sleur leventje te leiden en haar dagelijksche plichten te vervullen.
Toen Jan vertrokken was om zijn ridderdienst te gaan bewijzen, bleef ze treurig
achter.
Ze voelde zich verlaten en ellendig en schaamde er zich tegelijkertijd over.
Ze kende, in haar aangeboren, groote nederigheid, zich zelve het recht niet toe,
om zulk een innig, zelfzuchtig verdriet te hebben.
Zij was toch op de wereld voor Njo, om voor
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hem te zorgen en haar vurigste wensch moest zijn hem gelukkig te zien. Als het
overkomen van Njonja Verploegh en de kleine Non nu tot zijn geluk zou bijdragen,
dan zou het toch slecht van haar zijn er over te treuren.
Maar 't was zoo leeg in huis, zonder haar jongen; haar handen voelden zoo zwaar
en onvast, nu zij er niets meer mee kon doen voor hem.
Vroeger, als hij voor een paar dagen weg was, had ze zoo niet dat gevoel, want
dan verheugde ze zich van af 't eerste oogenblik na zijn vertrek reeds op zijn
terugkomst. Dan verzon ze lekkere kostjes en maakte die klaar tegen dat hij terug
kwam, liefst iets heel bewerkelijks, dat hield haar lang bezig, en dan verheugde zij
zich op zijn tevreden gezicht en het genoegen, waarmee hij zich in een der stoelen
van de voorgalerij uitstrekte, na zich eerst lekker te hebben gemaakt.
Dan kon hij zoo echt prettig zeggen: ‘Hè, thuis is toch maar alles; blij, moedertje,
dat ik er weer ben?’ Of ze blij was? Ze had hem wel met bei haar armen willen
omstrengelen en haar hoofd op zijn schouder leggen en 't kunnen uitschreien van
louter geluk.... of met haar vingers langs zijn lief gezicht glijden om wel te voelen,
dat hij het was.... haar Njootje, haar alles.
Maar ze durfde niet. Woh! die Jan, zoo'n groote
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meneer.... zoo heelemaal Europeesch, met kort haar en een snor!
Ze durfde niet zoo knuffelen!
Maar het was toch een intens genot voor de arme ziel om hem bij zich te hebben
en zijn voldoening te zien, omdat hij weer thuis was.
Maar nu? Ze wist wel, dat hij nu niet rustig meer van haar zou zijn.... dat zijn
gedachten altijd, en hij zelf dikwijls, bij Njonja Verploegh en de kleine Non zouden
vertoeven.
Anders verlangde ze hartstochtelijk en ongeduldig naar zijn thuiskomst, nu zag
ze er tegen op. Nu was 't haar, alsof hij verminkt uit den oorlog of zoo, terug zou
komen, niet heelemaal haar Njootje, of hij iets missen zou, of er iets aan hem zou
ontbreken, alsof ze moeite zou hebben om hem te herkennen, omdat een floers zijn
ziel gedeeltelijk zou bedekken en ze er niet meer met haar moederoog in zou kunnen
doordringen.
Maar toen de reiswagen stil hield en haar Njo er uit stapte, nu toen kwam er weer
een overweldigend gevoel van zaligheid over haar.... daar was hij dan toch weer....
precies datzelfde lieve gezicht, niet veranderd door haar leelijk denken over hem.
Hij hielp de dames uitstappen.... zoo snoezig toch, die Njonja manis, kont eerst
bij haar, niets
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groos of zoo en zij is toch een volbloed Hollandsche en arme Majin maar een
Java-mensch.
En de kleine Non, Woh! Majin's hart gaat er dadelijk naar uit. Zoo mooi toch! Zoo
fijn.... net zoo'n wit beeld, met een beetje kleur en haar van goud.
En zoo keurig figuurtje.... heel lang, maar niet stijf of houterig.
‘Wat ben jij prachtig geworden!’ zegt Majin, haar met bewonderende blikken
aanziende.
En Jan's kus aan zijn moeder is er zeker niet minder hartelijk om en, in haar vreugde
van dien op haar wangen te voelen, komt 't niet in haar onschuldig brein op, om te
vermoeden, hoezeer haar eigen waardeerende woorden er toe hebben bijgedragen
om Jan's gunstige meening over zijn vriendinnetje te bevestigen en hoe ze daardoor
mee gegraven heeft aan de kloof, die er zijn zal tusschen haar jongen en haar, en die
zich, van dag tot dag, zal verbreeden.
‘We blijven bij je, tot neef Adriaan komt, Majin, als je het goed vindt?’ zegt
mevrouw Verploegh.
‘Of ze 't goed vindt! 't Is 't beste, wat haar zou kunnen gebeuren, want nu weet ze
zeker, dat Njo ook al dien tijd bij haar zal zijn.’
Bezwaren zijn er niet. De logeerkamer is klaar.
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Sedert Jan onder-administrateur is en een grooter huis bewoont, ontvangt hij ook een
deel der gasten, die voor verandering van lucht of omdat ze doortrekkende zijn, op
Kalapa toedjoeh logeeren.
Het meubilair is aangevuld en verbeterd, het ziet er nu wat netjes uit, althans in
de meening en volgens den smaak van Majin.
Jan zelf let er weinig op, alleen is hij nu bang, dat tante Lie, en vooral Clara, het
een Sinjo-boel bij hem zullen vinden. Hoewel hij het een allerliefst idée van mevrouw
Verploegh vindt, om eerst eenige dagen bij zijn moeder te komen doorbrengen, spijt
het hem toch vreeselijk, dat hij Clara al niet dadelijk het mooie schrijftafeltje en alles,
wat hij verder voor haar heeft, kan laten zien.
‘Als je wat uitgerust bent, Clara, zou je dan, in 't koele van den namiddag, een
wandeling met mij willen doen?’ vraagt hij verlegen. Want hij is niet weinig
geimponeerd door de statige, jonge dame.
Clara is een beeld van een meisje geworden, heel fragiel en teer, dat haar iets
interessants geeft, hetgeen ze als forsche blondine zou missen.
Het zacht kwijnende in haar oog-opslag en in haar gang en houding staat haar
goed en verhoogt het aanlokkelijke van haar verschijning en verleent er een zekere
distinctie aan.
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De zeereis heeft haar ongetwijfeld goed gedaan, ze vindt het heerlijk om in Indië te
zijn.
De laatste jaren in Holland waren ook al heel ongelukkig; haar moeder, steeds
verzwakkende en tobbende over haar toekomst, en zij treurende en kniezende om
haar vriendje, en daarbij niets om haar jeugd mooi en zonnig maken.
Als ze een vroolijk, prettig leventje had kunnen leiden, met veel afleiding,
concerten, comedies, jongelui's partijtjes, uitstapjes - reizen. Ja, dan zou ze zich wel
getroost hebben, dan zou ze ook niet voortdurend over dat eene onderwerp, over dien
eenen persoon getreurd hebben, maar ze had niets en daarom was hij alles voor haar
geworden.
Ze was nu innig gelukkig hem terug te zien; voelde zich kalmer en rustiger, en
terwijl ze dien middag samen door de jonge koffie-aanplantingen liepen en Jan haar
alles van de cultuur uitlegde, stroomde een ongekende tinteling van vroolijkheid en
jeugd haar door de aderen.
Ze was dan toch een stumper geweest, van haar geboorte af; haar eerste jaren, bij
haar grootouders en tantes, waren verre van gelukkig. Niemand had pleizier in haar,
iedereen beschouwde haar blijkbaar als een lastpost en haar onderhoud als een
ormvelkome post op 't budget.

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

227
Eerst toen ze in den Haag was gekomen en Jan's vriendelijkheid, gepaard aan den
versterkenden invloed der zeelucht, haar nieuwe krachten en een nieuwe
levensopvatting had gegeven, was ze herleefd. Haar moeder was toen ook veel flinker
en levenslustiger geworden, en terwijl Majin haar zwarte periode doormaakte en
Jan's vader zijn laatsten, droeven strijd streed, was er voor Clara een verwijding van
haar horizon gekomen en was er een nieuw tijdperk voor haar ingetreden.
Geen wonder, dat Jan, voor altijd, in haar herinnering, aan die hergeboorte
verbonden bleef en dat ze er hem dankbaar voor was.
Nadat zij ze had zien weggaan en ze had na gëoogd, zoolang ze kon, keerde Majin
zich, met een zucht, van den weg af en zocht ze mevrouw Verploegh op, die nog
rustende was in haar kamer.
‘Zoo aardig, ja, die twee?’ zei ze.
Ze wilde Clara's moeder een pleiziertje doen en ze wilde zichzelve ook harden,
zich stalen in 't denkbeeld, dat Clara en Jan bij elkander hoorden.
Ze had nu ook toch wel vreeselijk kassian met de kleine Non, want Njonja
Verploegh, zoo sajang toch, zag er vreeselijk slecht uit. Op zee was ze wel een beetje
bijgekomen, maar Majin vond haar toch verbazend achteruit gegaan en
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een groot verschil bij wat ze was, toen ze haar, in den Haag, verlaten had.
‘Wat zei je er toch wel van, toen Jan je vertelde, dat wij daar zoo op eens naar
Indië zouden komen?’ vroeg ze, met een flauw glimlachje.
‘Nou, ik vind prettig!’
‘Was-je niet verwonderd?’
Leonie had vergeten, dat Inlanders de capaciteit van over iets verwonderd te zijn,
ten eenenmale missen, dat hun aangeboren fatalisme hun de feiten en gebeurtenissen
doet aannemen, zooals ze komen en omdat ze komen, en dat ze zich nooit afvragen,
waarom iets gebeurt.
Het gebeurt, het is! Een andere verklaring bestaat er niet voor hen.
‘U moet precies zeggen, hoe u voelt, ja? Dan kan Majin misschien obat geven.’
‘Lieve ziel, jou goed, trouw gezicht is de beste medicijn.’
‘Kan niet innemen met een lepeltje,’ zei Majin, met nuchtere logica.
‘Maar ik neem 't in met mijn oogen en met mijn hart.’
Léonie zuchtte. Het was de waarheid; het deed haar genoegen Majin weer terug
te zien en ze bedacht met bitterheid, dat ze nooit van een blanke vriendin, van een
evenboortige, zooveel
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vriendschap en aanhankelijkheid had ondervonden als van deze eenvoudige,
Inlandsche vrouw.
‘Wilt u nog wat rusten, ja? Dan ga ik weg.’
‘Nee, Majin, niet weggaan, je moet bij mij blijven.... altijd, zoo veel mogelijk....
tot 't einde.... fluisterde ze er, nauw hoorbaar, bij.
Majin nam haar mager, wit uitgeteerd handje in haar bruine vingers en liefkoosde
het: ‘Niet zeggen toch, u zal wel beter worden. Indië toch zoo best land. Kan niet
zoo kou vatten als in die Holland en hoeft niet trappen te loopen. Ik zal u kaldoe
geven, ja? Lekker van kip.’
Léonie poogde de schim van een lachje op haar gelaat te tooveren. Ze voelde wel,
dat Majin's bouillon, al was die met nog zooveel liefde bereid, haar niet in 't leven
zou kunnen houden.
Ze wist, dat het groote verdriet en de ellendige ontgoocheling, die zij had
ondervonden, haar in haar hartader getroffen hadden, dat ze toen feitelijk reeds
gestorven was en dat ze, hetgeen ze na dien tijd had geleid, slechts een schijnbestaan
was geweest. Ze verlangde niet beter te worden; ze was naar Indië gegaan, om neet
Adriaan, goeden trouwen man onder zijn ruw uiterlijk - pleizier te doen - en ook
omdat ze Clara dan veilig zou achterlaten onder zijn bescherming of onder die van
Jan Weitinga en zijn moeder.

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

230

Hoofdstuk IV.
't Jonge Paar.
Hoe 't eigenlijk gegaan was, wie er 't eerst over gesproken had, wisten ze geen van
beiden, doch, vóór ze er zich van bewust waren, was de verloving van Clara met Jan
een voldongen feit.
Ze hadden, elk voor zich, de vaste overtuiging dat ze hun bestemming volgden.
Ze waren, door hun bizondere levensomstandigheden, ook geheel op elkander
toegewezen, en wat hen nog terughield: maagdelijke beschroomdheid van Clara's
kant en jongensachtige verlegenheid van Jan's zijde, werd weggeredeneerd en
omgepraat door neef Adriaan's goedige ongegeneerdheid.
Neef Adriaan, die zich, in naïeve zelfbegoocheling, verbeeldde, dat zijn geheele
wezen altijd was opgegaan in zijn nicht Léonie, en die, nu
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haar sterk achteruitgaande gezondheid 't hem onmogelijk maakte haar een gelukkig
leven te bezorgen, haar ten minste 't sterven wilde vergemakkelijken, door haar het
bewustzijn te geven, dat Clara gelukkig en bezorgd zou achterblijven.
‘Ik zorg voor haar uitzet en zoolang haar man nog van een klein traktement moet
rondkomen, geef ik haar f 100 per maand speldengeld, wat?’
Alles wilde hij doen, alles op zich nemen.... zonder er zich rekenschap van te
geven, dat er, misschien door zijn goedheid heen, een weinig zelfverwijt schuilde,
omdat hij Léonie en haar dochtertje, die hij beiden in slechte levensomstandigheden
wist, zoolang had verwaarloosd.
Hij had Léonie indertijd willen trouwen, nu ja, maar dat huwelijksaanzoek, dat zij
te eerlijk was geweest om aan te nemen, had haar meer kwaad dan goed gedaan.
Haar familie had er een aanleiding in gezien om er haar over te boudeeren en haar
hare afhankelijkheid dubbel te doen voelen.
Hij had dit geweten, had er in 't begin, zelfs een beetje Schaden-freude over gehad.
Geen enkele man zet zich, zonder wrok of spijt, over een blauwtje heen.
Maar dat was nog geen reden om niet, in den een of anderen vorm, Léonie's leven
te willen
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veraangenamen. Hij had er de middelen toe, en wat hem nog meer de aangewezen
persoon er toe maakte was het feit, dat hij de eenige in de familie was, die fortuin
had.
Enfin - het verleden was voorbij! Door zijn reis naar Holland was hij weer in
aanraking met haar gekomen en toen was hij uit zijn geestelijke apathie, ten opzichte
van haar en haar dochtertje, ontwaakt en terdege ook.
Met volle kracht was hij er op ingestormd en.... dit keer belangeloos. Want het
was te laat om met Léonie te trouwen en Clara was een kind.
Als zij nu een jaar of tien ouder was geweest of hij zelf een jaar of tien jonger,
dan had hij de genegenheid, die hij voor de moeder had gevoeld, op de dochter kunnen
overbrengen, maar nu was het verschil in leeftijd te groot.
En dan, 't kleine ding had al voor zich zelve rondgezien. Nu, dat had erger kunnen
zijn. Jan Weitinga was een door en door brave, fatsoenlijke, soliede jongen.
Hij zou Clara dan maar als zijn dochter aannemen, haar in staat stellen haar
hartewensch te vervullen en het jonge paar onder zijn speciaal toezicht nemen.
Dat was toch ook een levensdoel en, met een
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beetje goeden wil en wat fantasie, zou hij zich kunnen verbeelden, dat Clara zijn
dochter was.
In zijn gedachte sprak hij al van zijn getrouwde kinderen en liep hij al met zijn
petekind, den kleinen Adriaan, op den arm.
Gelukkig maar, dat hij dat voorthollen voor zich zelf hield en zich heel tevreden
en zelfs verwonderd toonde, toen Léonie hem vroeg of hij er iets tegen zou hebben,
dat zijn onder-administrateur zou trouwen en wel met Clara?
Zijn - ‘zoo, zit er dat achter?’ kwam er, althans volgens zijn meening, zóó
diplomatisch uit, dat geen gezant 't hem had kunnen verbeteren.
Het waren vreemde bruidsdagen.
De beide vaders dood, de moeder der bruid - heel zwak, langzaam wegkwijnende,
uitterende; de moeder van den bruigom, feitelijk de familie van beide kanten
vertegenwoordigende, een onwetende, verlegen Inlandsche vrouw.
Gelukkig, dat neef Adriaan er nog was.... niemand waardeerde dit geluk meer dan
hij zelf.
Hij noemde Majin schetsenderwijze mèngering, den stoet, omdat zij, met hun
beiden, den bruidstoet moesten vormen. Het huwelijk zou te Malang, als zijnde de
naastbijgelegen plaats, voltrokken worden en, op zijn Indisch, werd de trouwdag
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terstond bepaald, nadat de verloving publiek was.
Publiek! Och! arme, een spot.... dat woord.
Het publiek van een koffie-land, een negorij ergens in den Oosthoek;
niettegenstaande zijn bloei en vooruitgang, toch een miniem brokje van den aardbol,
een ‘Godvergeten lapje’ gelijk een der opzichters 't noemde.
De gezelschaps-wereld, waaraan het geheim geopenbaard werd, bestond uit een
tiental Europeanen, de jongelui van de Estate, den dokter, die zijn diensten tusschen
een half dozijn ondernemingen verdeelde, omdat Malang te ver en de communicatie
te slecht was, en een paar administrateurs-families van naburige estates!
Dat was de maatschappij.... de kring waarin het jonge paar geïntroduceerd werd.
Het jonge paar! Wat al gedachten aan vreugdevolle gebeurtenissen knoopen zich,
in 't moederland, niet daaraan vast?
't Jonge paar, zelfs een scepticus wordt er teeder door gestemd, zelfs de meest
cynische, de meest verstokte celibataire, heeft er een glimlach voor over.
't Jonge paar! De wittebroods-weken.... 't begin van veel moois.... o! ja, ze brengen
ontgoochelingen voor velen onzer mee.... maar wie aan 't jonge paar denkt, denkt
daar niet aan.
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't Jonge paar, een mystiek waas van poëzie omhult ze; men beschouwt ze met eerbied,
angstvallig als iets kostbaars, ze worden vertroeteld en aangebeden, gespaard, ontzien.
Alles richt zich naar hen; in de bruidsdagen zijn ze heer en meesteres in hun omgeving
- vormen ze het middelpunt, waar alles om heen draait.
Wat al vriendelijke geheimen worden er om hen heen gefluisterd, wat al
onschuldige samenzweringen worden er gesmeed.
En wat worden er niet al zoete plichten van ze geëischt, een avondje hier, een
middagje daar, een bezoekje elders. Iedereen is er op gesteld ze te hebben, en zooals
de deuren voor het jonge paar worden geopend, openen ze zich voor geen andere
gasten. Ze wijden het huis, dat ze betreden, ze maken een feesthal van elke kamer,
die ze binnenkomen.
Maar in Indië.... op een koffieland!
Ver van 't moederland, ver van familie, vrienden, magen. Geen broer of oom, om
getuige te zijn, geen bevriende geestelijke, die 't bruidje of den bruidegom nog gedoopt
of aangenomen heeft, om 't huwelijk in te zegenen. Van de meeste Europeanen is
het trouwen in Indië een soort van halfslachtige plechtigheid.... waarbij ze bijna alles
missen, wat, in Holland, den bruidstijd
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vaak tot den prettigsten van hun leven maakt.
Bij Clara en Jan was 't al heel droevig gesteld!
En wat 't nog droeviger maakte was, dat de huwelijken hunner ouders evenmin
vroolijk of zelfs maar gewoon waren geweest. Mevrouw Verploegh was, na een
tweejarig engagement, als handschoentje uitgekomen; alleen in Holland te trouwen,
zonder bruigom, en dan alleen de lange mailreis te ondernemen, is op zich zelf al
een nuchtere, onverkwikkelijke geschiedenis.
En bij Jan's ouders was 't nog prozaïscher geweest.
Ze hadden al jaren, als man of vrouw, als toewan en njaï geleefd, Jan was al een
flinke schooljongen....
Onder zulke omstandigheden was het jonge paar meer een ironische benaming
dan iets anders.
Clara en Jan waren ten minste bij elkander; hun verhouding was zoo onschuldig
mogelijk, in zooverre stonden ze boven hun respectieve ouders, maar toch.... waren
ze een zielig paartje.
's Middags, als Jan van zijn tournée op 't land of uit de schuren kwam, ging hij
mandiën en zich lekker maken en dan reed hij te paard naar zijn meisje toe, die na
de eerste dagen, met haar moeder, haar intrek had genomen in het huis van neef
Adriaan.
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Kassian! Hij was geen edele Ridder op een fier strijdros gezeten, geen beau cavalier!
Zijn lange beenen bengelden aan weerskanten over den rug van 't kleine
Macassaarsche hitje, dat gemoedelijk, zachtjes aan, den weg aflegde.
Zijn wit Singapore jasje, met witte broek er onder en witten helmhoed er boven,
deed hem weinig op een preux chevalier gelijken.
Clara liep hem dikwijls te gemoet.... een ideaal bruidje in zacht rose of lichtblauw
neteldoek...; ze vond zich zelve te bleek voor wit en week daardoor van de Indische
gewoonte af, die per se de kleur der onschuld in de bruidsdagen voorschrijft. Jan
vroeg altijd 't eerst naar tante Lie... Clara vroeg nooit naar zijn moeder.
Majin, kassian! ging bijna nooit naar 't groote huis, een enkelen keer 's morgens,
maar nooit 's avonds.
Ze bleef achter in haar eigen kamer en luisterde naar de hoefslagen van Jan's paard.
Met schrik hoorde zij, hoe ze zich verwijderden.... met vreugde vernam zij ze in
't terugkeeren....
Als de hoefslagen naderden.... dan was haar Njo in aantocht, dan zou ze haar jongen
zien, zijn stem hooren.... 't Was niet veel, 't waren slechts eenige woorden, meestal
een kleine brom-
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partij, omdat ze zoo laat was opgebleven. Dat moest ze toch niet doen.... en dat voor
hem, hij had toch niets noodig.
Hij niet.... maar zij wel. Hij had haar niet noodig, maar zij kon niet goed slapen,
vóór hij haar goeden nacht had gewenscht.
Soms bleef hij uit, als er een paar lui bij den administrateur waren.... maar dan
stuurde hij toch een briefje.
Ze kon wel niet lezen wat er op stond, maar ze begreep er de bedoeling van en,
als 't een eenigszins uitgebreid fuifje was, waarvoor hij toilet moest maken, dan liet
hij 't er bij zeggen.
Een hoogst enkelen keer kwam Clara bij haar; zij was er blij en dankbaar voor,
want zij vermoedde niet, dat 't op uitdrukkelijk verlangen van Jan was.
Een paar dagen vóór het huwelijk, zei Clara op een schemenvandeling: ‘Jan, hoor
eens.... wat ga je met je moeder doen, als we getrouwd zijn?’
‘Hoe bedoel-je dat?’ vroeg hij onthutst.
‘Nu.... als ik je vrouwtje ben....
Hij drukte haar even tegen zich aan... 't klonk zoo zoet.... Jan was niet van een
geëxalteerd of een verliefd temperament, maar hij had zijn bruidje toch innig lief.
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Hij had nooit met een ander meisje omgegaan, kende er bijna geen.... voor hem was
zij de vrouw, de aangewezene om zijn lot te vervroolijken, zijn levens-genot te
verhoogen.
Hij vergat haar onaardige vraag en hoorde alleen.... ‘Als ik je vrouwtje ben.’
Als hij dat fraai belijnde, fijn gevormde, kuische meisjeslichaam in een teedere....
lange omhelzing, voor eeuwig, aan zich zou mogen binden... als hij haar de zijne
mocht noemen....
‘Ja.... mijn lieveke.... als je mijn vrouwtje bent....’
Een schaduw gleed over haar gelaat; Jan dacht.... dat 't uit schaamte was.... wellicht
was er iets van zijn onkiesche gedachte in zijn toon doorgeschemerd.... en was zij
daardoor gefroisseerd.... was haar onschuld door zijn weten bezoedeld.
Jan Weitinga, door zijn moeder, zoo lang mogelijk klein gehouden en door zijn
vader met sterke monogamische neigingen en soliede principes belast, als 't ware....
was heel streng in zijn opvattingen en had er nu spijt van, dat hij niet tot zijn vrouwtje
kon gaan, zoo als zij tot hem kwam....
Zijn zondenlijst was niet groot.... maar toch te groot voor zijn reine liefde!
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Hij was aan 't denken gegaan.... en had, voor een oogenblik, het meisje aan zijn zijde
vergeten, tot ze hem, tamelijk bits, uit zijn mijmerij wekte.... ‘Nu dan.... hoor-je mij
niet? Wat denk-je met je moeder te doen?’
‘Hoe zoo..... Clara?’
‘Wel.... je begrijpt toch.... dat ik het niet prettig zou vinden, als ze bij ons bleef....
Zou ze je geneeren?’ vroeg hij zacht.
‘Ja,’ antwoordde ze nog zachter, en blozende om haar leugen, en niet uit schaamte.
‘Als we pas getrouwd zijn en alles is zoo anders, ben ik liever met jou alleen.’
‘Met mij alleen.... o! jou snoes.... Weet-je wel wat je wilt.... Clara?’
‘Ik denk 't wel.... Jan....
Houd-je nu heusch zooveel van een gewonen, dood-alledaagschen, oninteressanten
jongen als ik? Waarom?’
‘Omdat ik geen ander ken,’ antwoordde ze lachend. ‘Weet-je, ik geloof niet, dat
mijn Papa en Mama heel gelukkig waren.... ik zou 't vreeselijk vinden bedrogen te
worden in mijn verwachtingen. Ik zou zoo angstig zijn. Van kind af was ik angstig
voor 't leven. Je weet toch die snikbuien.... dat was enkel angst.... ongemotiveerde,
onberedeneerde angst.... Maar bij jou
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voel ik me veilig.... jij neemt mijn angst weg en daarom houd ik van je....
Jan Weitinga was allerminst philosophisch aangelegd. Zooals hij zelf gezegd had,
hij was een gewone, dood-alledaagsche, oninteressante jongen, die 't leven met
Oostersch fatalisme opnam, zooals 't kwam, maar nu was hij toch verwonderd. Er
was iets koel-wreeds in Clara's woorden; alsof ze hem opofferde aan haar zelfzuchtig
hunkeren naar moreele kalmte.
‘Maar.... kindje, denk eens even na.... is dat een motief om te trouwen?’
‘Zoo goed als een ander. De hoofdzaak is een sterk en exclusief verlangen.... het
bewustzijn, dat er maar één persoon is, met wien men gelukkig kan zijn.’
Er waren oogenblikken, waarop Clara's meerdere beschaving en hoogere kennis
hem te machtig werden.
Zulk een oogenblik doorleefde hij nu.
Hij was zoo geheel een natuurmensch; het vernisje van, het Westersche aangeleerde
weten was er al heel veel afgesleten.
‘Hij antwoordde niet, doch luisterde.
Heusch, Jan.... het motief doet er niets toe, in geen enkele omstandigheid. Het
resultaat is alles.... en als ik me, voor goed.... veilig bij

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

242
jou zal weten, onder de suggestie van je kalmeerenden invloed, zal ik zoo dankbaar,
zoo tevreden zijn, dat ik mij tot 't uiterste zal inspannen om lief voor je te wezen.
Dat is toch 't voornaamste.... niet?’
Er was iets onuitsprekelijk aanhaligs in haar stem.... Hij nam genoegen met haar
verklaring en zij sprak niet verder over zijn moeder.
Ten minste niet met hem.... doch wel met haar Mama.
‘Moesje-lief, hoe moet dat nu toch? Als ik met Jan getrouwd ben, wil ik toch de
baas zijn en niet dat inlandsche mensch.’
‘Over wie spreek-je, Clara?’ En Léonie's zwakke stem zette zich uit en bereikte
een hoogte en scherpte, die al heel ongewoon klonken.
‘Wel, natuurlijk over de moeder van Jan....
En noem je haar dat inlandsche mensch? Maar kind, hoe is 't mogelijk? Je weet
toch, hoe goed ze is en hoe engelachtig ze vroeger voor mij is geweest!’
‘Nou ja.... ik zeg ook niet, dat ze slecht is, maar ze is zoo vervelend, zoo dom, zoo
suf.... net een meid. Daar hoeft u nu niet zoo boos om te zijn. Ze was dan toch ook
een meid.’
‘Voor mij was ze de trouwste vriendin, die ik ooit gehad heb, Clara.’
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‘Neemt u haar dan bij u. Ja, heusch, dat is een goed idee, u bent toch zoo dol op haar
en ik alles behalve.’
‘Als Majin bij mij zou willen komen, zou dat zeker heerlijk voor me zijn. Ze is
zoo zacht.... zoo zorgzaam. Ze heeft me, bij je geboorte, ook zoo goed opgepast.’
‘Hè, u spreekt, alsof u een erge zieke was.’
‘Ben ik dat dan niet, kind? Merk-je niet hoe ik achteruit ga?’
‘Mama..., och! nee.... Och! doe toch uw best om beter te worden. Ik zou zoo graag
gelukkig zijn met u.... en Jan. 't Zal zoo aardig voor u zijn, ons huishoudentje te zien.
Niet, zooals 't nu is, zoo'n echte sinjo-rommel. Wacht maar, als mevrouw Clara aan
't bestuur komt... dan zult u eens wat zien.
Op ons huwelijksreisje.... want tegen de Indische gewoonte in, ben ik wel degelijk
op een wedding-trip gesteld!
Nu, dan gaan we naar Soerabaia en dan zoekt mevrouw Weitinga allerlei moois
uit, een heel ameublement bij 't schrijftafeltje.’
‘Clara, denk er aan, dat Jan niet rijk is en dat jij niets hebt....
Neef Adriaan is zoo roijaal.... ik ga lekker beren op zijn naam.’
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Ze zei 't lachende en Léonie wist wel. dat 't haar geen ernst was en dat Clara, al kon
ze zich wel eens wat lichtzinnig voordoen en al praatte ze er dikwijls maar op los,
toch heel eerlijk was en niets slechts zou doen.
Clara babbelde een poosje door, maar Léonie luisterde niet.
Ze dacht aan Majin, de trouwe moeder, die nu, door haar schoondochter, bij haar
eigen kind verdrongen zou worden.
Clara's voorstel was zeker 't beste, ten minste voorloopig.
Reeds als kind had Clara een soort van afkeer van haar gehad. Léonie had 't altijd
wel gemerkt, doch steeds gedaan, alsof ze 't niet zag.
Later zou 't misschien wel beter worden, als Clara ouder en verstandiger zou zijn
en als Jan, ook daarin, zijn invloed zou laten gelden. Ze verzocht Majin op een
ochtend bij haar te komen en zei toen:
‘Majin, je hebt al zoo veel voor mij gedaan, zou je mij nog een grooten dienst
willen bewijzen?’
‘Njonja moet toch niet zoo spreken, Majin is zoo blij, als ze iets doen kan, ja?’
‘Als Clara weggaat, ben ik zoo alleen, zou jij hier bij mij willen komen? 't Zal niet
voor lang zijn...’
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‘Majin bij Njonja komen, en niet meer in de huis bij Njo?’
Als een smartkreet, als een wanhoops-uiting klonk die vraag.
Ze was wel van plan geweest zich achteraf te houden.... zich nooit aan 't jonge
paar op te dringen, altijd in de bijgebouwen te blijven, maar.... weg te gaan. Haar
Njootje niet meer elken dag te zien, zijn stem niet meer te hooren, geen eten voor
hem te kunnen klaar maken....
‘'t Zal niet voor lang zijn,’ herhaalde Léonie. ‘Enkel maar voor een poosje... voor
korten tijd.’
‘Waarom zeg Njonja dat?’ vraagt ze onwillekeurig.
‘Omdat ik wel voel, dat ik spoedig zal sterven, Majin. En dan zou ik zoo gerust
heen gaan....
Majin is verteederd. Na toewan en Njo houdt ze 't meest van Njonja manis.... ja,
ze wil voor haar zorgen, zooals ze voor haar toewan heeft gezorgd.
Arme Majin! Veel kan ze niet, maar ze kan de orang blanda tenminste oppassen,
als ze ziek zijn en ze helpen sterven.
En, als 't jonge paar met neef Adriaan naar Malang gaat om te trouwen, blijven de
moeders achter.
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Mevrouw Verploegh is te zwak om de reis te doen en Majin blijft bij haar achter om
haar te verplegen.
't Is maar goed, dat niemand er zich tegen verzet, want ze heeft niet eens een japon.
Sedert ze op Kalapa toedjoeh woont, heeft ze zich nooit anders gekleed dan in
sarong en kabaja en de weinige Europeesche japonnen, die ze mee had gebracht uit
Holland, zijn vergaan, ze zouden toch ook niet mooi genoeg zijn geweest om bij een
huwelijk te worden gedragen.
Al was haar zoon ook onder de dertig, en al had zijn moeder dus met hem naar 't
stadhuis moeten gaan; 't kon wel geschikt worden. In Indië is men niet zoo putluttig.
Majin bleef dus bij Léonie en deze hoopte, dat haar leven verlengd zou worden,
niet voor haar zelve, want ze scheidde zonder smart van een bestaan, dat haar zoo
droef was geweest, maar voor de arme moeder.... die 't, zoolang zij er nog was, niet
zóó zou voelen, dat ze overbodig was geworden in het huis en in het leven van haar
zoon.
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Hoofdstuk V.
Jong Geluk.
Jan Weitinga was zeker nooit, in zijn plichten als zoon, tegenover zijn inlandsche
moeder te kort geschoten, hij had haar steeds met den meesten eerbied behandeld,
en haar alle mogelijke hormat bewezen.
Hij hield innig veel van haar en was er, tot in het diepste hoekje zijner ziel, van
overtuigd, dat er geen betere, geen meer toewijdende of minder zelfzuchtige moeder
dan de zijne, bestaan kon.
Door zijn Indische afkomst en door het feit dat hij, op enkele jaren na, zijn geheele
leven in de tropen, haar land, had doorgebracht, had hij allerlei denkbeelden, smaken,
voorliefden, begrippen met haar gemeen.
Hun verhouding was altijd uitstekend geweest,
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beider karakters waren gemakkelijk en, wàt er zich als verschil in opvatting mocht
voordoen, hadden ze getracht te smoren. Ze hadden zich steeds naar elkander geplooid;
zij, omdat haar leven slechts waarde had als 't in 't zijne opging, omdat ze steeds bang
was niet genoeg voor hem te doen en zich niet voldoende weg te cijferen, en hij....
uit zekere schroomvalligheid van meer te willen schijnen. Van klein kind af aan, was
er in hem een ridderlijk verlangen geweest om zijn moeder te beschermen en aan
iedereen te toonen, hoe hoog hij haar schatte.
Maar, dat alles belette toch niet.... dat hij met stille dankbaarheid erkende, dat zijn
leven nu toch een hoogere waarde had.
Het was toch iets anders, een mooi, frisch, aanhalig, jong, Europeesch vrouwtje
in zijn voorgalerij te vinden, als hij 's middags van 't werk kwam, dan een bedeesde,
stille, oude, Indische moeder.
Bij Majin had hij er altijd het leven en de vroolijkheid in moeten brengen, het
gesprek gaande moeten houden. Bij Clara had hij slechts de passieve rol van luisteren
en goedkeuren te vervullen, die eigenlijk meer bij zijn indolente natuur van
half-Oosterling paste.
Zoodra hij thuiskwam, werd hij geheel door
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haar in beslag genomen. Ze wachtte zoo'n poos reeds op hem.... ze had zoo verlangd,
ze had hem zooveel te vertellen. Ze vond het zoo prettig in Indië,
Het klimaat was zoo heerlijk! Het koffie-land was ook zoo lekker hoog gelegen.
Ze begreep niet, waarom de menschen zoo op Indië aangaven en altijd zoo tegen de
hitte mopperden.
Het was toch een enorm voorrecht je zoo gemakkelijk en luchtig te kleeden en te
weten dat je geen kou kon vatten; en dan die zalige vrijheid. De dagen waren er zoo
echt van je zelf; je hoefde er geen brokje van af te geven voor visites maken of
ontvangen, of voor vervelende lui, die je kwamen ophouden, of voor boodschappen
doen.
Je kon het heelemaal inrichten, zooals je wou. Je hoefde je niet eens te geneeren
voor je bedienden.
Hè, als ze nog dacht aan die nare, stijve huishouding in Breda, bij haar grootouders.
Hoe alles er om de oude meiden heendraaide, hoe deze in alles ontzien moesten
worden. Hoe ze bromden en knorden en tyranniseerden; den eenen dag boos waren,
omdat zij met een beetje modder aan haar laarzen was thuis gekomen en haar voeten
niet lang genoeg had geveegd. Hoe ze, op een anderen keer, Grootpa bijna een standje
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maakten, omdat hij 's middags een kwartiertje later was teruggekomen van zijn
societeits-uurtje.
Hoe niemand in huis iets durfde zeggen of vragen, uit vrees voor de twee
‘knornimfen’ in de keuken, gelijk oom ze eens, heel zachtjes, had bestempeld.
En in den Haag dan.... wat hadden ze daar niet veel uitgestaan van een onwillig,
onbeholpen dagmeisje, of alles zelf moeten doen.... Hè, dan had ze 't nu toch beter!
- verzekerde ze dankbaar.
En dan het wonen.... wat een verschil!
't Groote, kille, sombere huis in Breda, met trappen zonder tal, en hoekjes en
gaatjes om van te griezelen; den reuzenzolder, waar je altijd geluiden hoorde.... de
vliering, waar de muizen en ratten elkander voortdurend schenen na te loopen.
En 't bovenhuis in den Haag was niet veel beter geweest; ook erg, op een andere
manier!
Zoodra je thuis kwam, al was je nog zoo moe, dadelijk twee verdiepingen klimmen.
En dan alles zoo dicht bij elkander en achter zoo ingebouwd.
Maar hier! en met innig welgevallen zag ze de vertrekken rond; het was alles
behalve een mooi huis. Zelfs de gewraakte bovenwoning in den Haag was beter
afgewerkt: maar hier was ten-
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minste ruimte en lucht en er waren geen trappen, welke positieve en negatieve
voordeelen haar heel gelukkig maakten.
En ze was vrij en kon doen wat ze wilde.
Niets en niemand om haar te contrariëeren!
Daarbij de heerlijke zekerheid, dat ze haar zin doorgedreven had. Ze was nu
eenmaal verliefd geworden op Jan.... als kind was 't een soort van nerveuse
gehechtheid geweest, als groot meisje een passie-liefde, een bij uitermate exclusief
gevoel! De enkele keeren, dat ze met andere jongelui in aanraking was gekomen,
zelfs op de mailreis, toen er veel werk van haar was gemaakt, had ze zich met een
soort van repulsie van hen afgewend. Niet uit ideale beginselen van trouw; niet ter
wille van Jan, maar alleen uit puur egoïsme, omdat ze haar niets zeiden, ze niets voor
hen kon voelen.
Na 't trouwen was haar verlangende liefde voor hem toegenomen, ze voelde zich
volkomen bevredigd. Al 't onrustige, 't angstige, 't tegenstrijdige in haar werd
gekalmeerd.
Hij was lief en teeder en toegevend voor haar, dat was juist wat ze noodig had.
Voor haar, die als kind zoo zwak, zoo hulpeloos, zoo achterlijk, was geweest, was
't nu een heerlijke voldoening te weten, dat ze niet alleen
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wel degelijk een wil had, maar dien ook wist door te drijven.
Ze had haar hartewensch in vervulling zien gaan; ze was de vrouw van haar eerste
en eenige liefde, en.... ze had zijn moeder, die suffe baboe, toch maar lekkertjes 't
huis uit gebonjourd. Niemand, die haar in een bekoorlijk, zacht rose toiletje, op den,
met licht gebloemd cretonne overdekten, divan had zien liggen, zou zulk een
uitdrukking van haar verwacht hebben.
Maar zij kon 't toch niet helpen, dat ze er uitzag als een etherisch, fijn georganiseerd
wezentje, terwijl haar zieltje zoo heel klein, zoo heel min was.... en met aanvechtingen
van grofheid behept was?
Het was haar schuld toch niet, dat er zulk een groote tegenstrijdigheid was tusschen
haar uiterlijk en haar innerlijk.
Ze kon soms heel leelijk, heel slecht denken, maar niettegenstaande haar
zenuwachtigen aanleg, had ze zichzelf toch genoeg in haar macht om dat te verbergen
onder lieve lachjes en teedere blikjes.
Als Jan eens wat heel nuchter was, heel onnoozel voor den dag kwam, als hij iets
deed, dat den Indo in hem ten duidelijkste verried, dan betitelde ze hem bij zich zelf
als: ‘een dommen Sinjo,’ maar ze knikte hem toe en
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noemde hem: ‘haar naïeven snoes, haar natuurjongen,’ en dan prees ze zich zelve
om haar kieschheid. Nu Majin niet meer bij Jan inwoonde, kon ze het wel van zichzelf verkrijgen om
hef voor deze te zijn.
Meest elken ochtend ging ze naar haar moeder toe.... en dan vroeg ze altijd naar
‘mijn schoontje’ gelijk ze haar noemde.
‘Waar is mijn schoontje? Tabèh Ma.’
‘Tabéh, Clara.’ klonk het vriendelijk terug. ‘Hoe is met Jan?’
‘Best, hoor, schoontje....
Eet wel goed, ja?’
‘Betoel! Enak, hoor.’
En dan was Majin, eenvoudige ziel, zoo gelukkig als 't maar zijn kon. Die Clara
toch, zoo hartelijk. Zij spreek zoo'n woordje Maleisch, om haar pleizier te doen en
zij zorg zoo goed voor haar jongen. Een enkelen keer zei ze: ‘Schoontje, ik heb een
pretje voor je, straks mag je met 't wagentje terug gaan naar de roemah Jan en mag
je er den heelen dag blijven en voor Njo koken, ja? En hem heelemaal hebben, ik
blijf bij Mama. Dan moet Jan van avond maar komen ruilen.’
Ja, dat was een pretje voor Majin!
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Een heelen dag haar jongen, haar Njo alleen; hij was der wel niet, kwam pas tegen
den avond, maar zij zorgde toch voor hem en ze wist, dat hij komen zou.
‘Maar liefje,’ zei Léonie dan, als Majin vertrokken was, na eerst wel een half
dozijn nieuwe sarongs ontplooid te hebben, om te zien, welke de mooiste was, ‘wat
doe-je toch raar met je schoonmoeder. Wie vraagt er nu iemand op visite en gaat dan
zelf uit?’
‘Nu ja.... dat zou ik natuurlijk ook niet doen, als mevrouw mijn man's moeder een
Europeesche dame was, maar met zoo'n baboe? En dan, moet u denken, 't mensch
zelf vindt 't toch ook veel prettiger. Wat moet ze nu bij mij doen, zoo'n heelen dag?
Als ik er bij ben, kan ze niet met haar potjes en pannetjes knoeien, dan geneert ze
zich en dat vind ik ook niet prettig. En wat moeten wij nu praten? Ik ken net Maleische
woorden genoeg voor vijf minuten, en dan krijgen ze elk nog een beurt of zes. En
haar Hollandsch irriteert me....
Maar, laten we schoentje nu maar eens vergeten.... en enkel over u praten. Hoe is
't nu met u?’
Dan kwam er een groote, innige teederheid over haar, dan vergat ze werkelijk haar
eigen
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ik en gaf ze zich geheel aan haar moeder.
En als ze dan samen waren en Léonie met vreugdevolle bewondering haar mooi,
herleefd kind aanzag en haar gracieuse bewegingen volgde en haar kleine,
vertrouwelijke mededeelingen aanhoordde, meest staaltjes van Jan's brave, oprechte
liefde, dan was ze gelukkig en straalde er een tevreden licht uit haar moede oogen.
En dan 's avonds, bij het weggaan, was het: ‘Zeg nu eerlijk, moedertje, was het
geen prettige dag.... en toch beter dan dat ik de honneurs van mijn kasteel voor
schoontje had waargenomen? Dan hadden wij ons allebei verveeld en u hier in uw
eentje. En voor neef Adriaan toch ook, hij heeft toch zoo veel voor ons gedaan en is
nog steeds doende. Op die manier plukt hij nog eens een couponnetje van zijn
kapitaal.’
Dat deed hij zeker en niets had hem meer genoegen kunnen doen. Het was dan
toch ook iets voor een man, voor een vrijgezel nog wel, om zoo voor messager
d'amour, voor huwelijks-makelaar, te spelen.
Want, 't leed geen twijfel, hij had dat zaakje opgeknapt, hij had die trouwerij, waar
ze allemaal zooveel schik in hadden, en die zoo tot aller voldoening was uitgevallen,
tot stand gebracht.
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Het was een heerlijk zonnetje op Léonie's levensweg; het verlichtte haar laatste dagen
met een heerlijken glans.
De jongelui waren gelukkig als twee tortelduiven. Jan Weitinga was blijkbaar van
't hout, waaruit de trouwe echtgenooten en brave huisvaders gesneden worden; een
kalm, goed plichtmannetje... met geen gedachten buiten zijn eigen huiselijk leven
om.
Hij zou zijn huwelijks-contract wel ongeschonden laten en er ook niet het minste
krasje of scheurtje in maken, maar.... als neef Adriaan niet een handje geholpen had,
zou Jan er uit zichzelf toch niet aan gedacht hebben om Clara uit te laten komen en,
als hij er wel aan gedacht had, zou 't hem niet geholpen hebben.
Maar hij, Adriaan Overveen, had voor Voorzienigheid gespeeld in elke beteekenis
van 't woord. Hij had, op een goed oogenblik, in hun leven ingegrepen, hij had
voorzien, dat het goed af zou loopen en.... hij had ze van het noodige voorzien, om
het huwelijk mogelijk te maken.
Zoodat hij alle reden had om over zichzelf tevreden te zijn, hetgeen hij dan ook
wel was.
Zelfs de inwoning van Majin was tot zijn genoegen; dat Indische wijfje kon deksels
goed koken, vrij wat beter dan zijn eigen kokki of zijn
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njaï, die vroeger bij hem inwoonde, doch die hij, uit consideratie voor zijn nicht,
zoolang ergens in een bamboehuisje had gestopt. Tijdens zijn verblijf in Europa, had
zij zijn huis schoongehouden en gelucht. Aan venduties had hij een broertje dood en
zijn oorspronkelijk plan was geweest, slechts 6 maanden weg te blijven.
Timah was een goed, braaf kind, zoo in 't genre van Majin, alleen een vijftien jaar
jonger.
Hij had niet over haar te klagen, en had, tijdens zijn afwezigheid, geen klachten
over haar gehoord.
Trouwens, je was van die bruine juffers eigenlijk zekerder dan van haar
Europeesche zusteren in de Heeren, welke variant op zusteren in den Heere, meneer
Overveen, als zijnde van eigen vinding, nog al aardig vond.
Over 't algemeen was een njaï trouw; dat kwam eensdeels, omdat het leven met
een Europeaan, uit een physiek oogpunt, toch altijd een pis aller voor ze was.
Als ze eenmaal met één Europeaan geleefd hebben, zullen ze hem niet gauw
ontrouw worden voor een anderen, en evenmin voor een Inlander, omdat ze zich
daar dan weer te voornaam voor vinden.
Dan is het leven zooveel eenvoudiger, ze hebben
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zoo weinig noodig, en het toilet, de aanleiding en de reden, waarom zooveel meisjes
en vrouwen zich in Europa verkoopen, er tot een minimum terug gebracht is.
Als een njaï een heer heeft, die haar van 't noodige voorziet voor een nieuwen
sarong nu en dan, een paar slendangs, een stapeltje kabaja, een paar juweelen
oorknoppen en een paar haarnaalden, en verder wat geld voor snoep, dan is ze al
ruim tevreden en ziet ze niet in, waarom ze haar inkomsten zou vergrooten.
Toewan Operpeen, gelijk ze hem noemde, had haar geregeld een maandgeld laten
uitbetalen, waarvan zij dat alles ruimschoots kon doen, dus behoefde hij niet bang
te zijn, dat zij zich met een ander getroost had.
Haar phlegmatiek temperament en indolente natuur waren hem evenzeer een
waarborg.
Het was dus met het grootste vertrouwen, dat hij, bij zijn terugkomst uit Europa,
weer tot haar terugkeerde.
't Viel haar wel tegen, dat ze niet meer in de roemah toewan mocht wonen, maar
in een kamar kampong, maar ze begreep toch wel, dat zij er met de Njonja besaar
en de Nonna ketjil niet veel te zeggen zou hebben, en toen de Nonna ketjil wegging
om te trouwen, kwam Njonja Weitinga er wonen.
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Ook baai. Timah nam 't leven echt op z'n Indisch op. Zooals 't kwam, kwam 't, en
per slot van rekening had ze 't wel zoo gemakkelijk.
Toen ze bij toewan Operpeen woonde, had ze er toch ook maar een kamar blakang,
een achterkamer in de bijgebouwen, en ze moest koken en alles klaarmaken. Nu at
ze aan de warong of kocht ze een beetje gestoomde rijst in een pisang-blad.
Nu ze niet meer, als een erkende njaï, in 't groote huis woonde, kon ze ook meer
met anderen omgaan en kon ze, nu en dan, haar sobats ontvangen om met ze te
dobbelen. Dat ging niet in de administrateurs-woning.
Toewan merkte daar niets van. Als hij 's avonds kwam, was het altijd netjes en
opgeruimd in het kleine huisje en was Timah er alleen.
Toewan was dan ook heel tevreden, vooral omdat Majin zooveel lekkerder kookte.
Alles was dus pour le mieux dans le meilleur des mondes, alleen was 't jammer,
dat Léonie niet aansterkte.
Evenals vroeger in den tuin van haar ouders' huis te Breda, lag ze nu, dagen lang,
uitgestrekt op een Singapoorschen stoel, lusteloos, zwak.... geduldig 't leven dragende
en 't einde afwachtende.
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Majin, trouwe ziel, paste haar op gelijk ze haar toewan had opgepast.
En Clara kwam haar geregeld elken dag bezoeken en Jan bezocht haar ook heel
dikwijls en beloofde haar telkens een goede, trouwe man voor haar kind te zijn.
En ze glimlachte dan zwakjes en zei, dat ze rustig heenging en dat ze hem ten
volle vertrouwde.
En toen ze de moede oogen, die zooveel geweend hadden, voor altijd sloot, was
Jan nog wanhopiger dan Clara, want zijn liefde voor haar was even groot en minder
zelfzuchtig geweest. Maar 't was hem een troost te weten, dat zijn tante Lie, voor
wie hij, als knaap, reeds zulk een eerbiedige bewondering had gekoesterd, kalm was
gestorven in de overtuiging, dat hij het liefste, wat zij had, haar eenige dochter,
gelukkig zou maken.
Van toen af beschouwde hij Clara niet alleen als zijn teer geliefd vrouwtje, maar
als een kostbaar kleinood, hem door een dierbare afgestorvene nagelaten.
En toen Clara, na de begrafenis, met Jan weer in hun eigen huis terugkwam, wierp
zij zich in zijn armen en snikte ze haar leed uit, tusschen haar tranen in, uitroepende:
‘Wat een geluk toch, Jan, dat ik jou heb. Anders zou ik heel alleen op de wereld zijn.’
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Hoofdstuk VI.
Onwelkom.
Toen de Njonja blanda dood was, kassian! vond Timah toch wel, dat 't haar toe kwam
om weer in 't groote huis te wonen.
Het kleine bamboe-huisje begon haar te vervelen en ze vond 't toch ook wel deftiger
om weer bij haar toewan in te wonen. Dan zouden de andere vrouwen op de
onderneming haar meer hormat bewijzen. De kamar kampong kon ze altijd aanhouden
om er haar vriendinnen te ontvangen of er een beetje te tjiwarren met de Chineesche
klontongs, die de verschillende estates afreisden en natuurlijk aan iemand in een
groot huis meer zouden vragen dan aan een arm vrouwtje, kassian, dat alleen in een
klein bamboe huisje woonde.
Dan was er nog iets. Timah was wel niet erg
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perliep op haar toewan; hij zoo'n beetje oud al en zoo kaal - maar ze was er toch wel
op gesteld de sultane favorite te blijven en ze was bang, dat hij, nu de aanwezigheid
van een njai hem niet meer hinderen zou, een andere en jongere zou nemen.
Er kwamen wel eens van die Arabieren, gladakkers, dat ze waren, zoo prachtig
aangekleed en met een tulband op en zoo vroom doende met hun gebeden. Ze vroegen
dan gastvrijheid voor één nacht op de estate en, als ze weg gingen, wilden ze den
toewan besaar bedanken. En dan trachtten ze meteen zaken te doen. Ze spoorden
mooie Inlandsche meisjes van 14, 15 jaar op en boden ze dan den planters aan. Eerst
den toewan besaar, den administrateur, en, als die niet wilde, den opzichters. Timah
was indertijd ook door zoo'n orang meegenomen, ze wist er alles van en had dan
ook een heilzamen afkeer van hen.
Licht, dat er een op Kalapa toedjoeh kwam en licht, dat toewan een mooi, jong
meisje in huis nam.
Dan - was haar rijk uit, dat wist ze wel.
Ze wilde dus, hoe eer hoe liever, haar plaats weer innemen, vóór die door een
ander bezet werd.
En daarom ging ze den dag, nadat de witte mevrouw, de tijdelijke meesteres,
uitgedragen
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was, stilletjes terug en toen de toewan besaar 's middags voor de rijsttafel thuiskwam,
vond hij haar in zijn kamer, heel netjes met een schoone kabaja, een nieuwen sarong
en een prachtige slendang, met haar kondeh getooid met versche melati om lekker
te ruiken en haar zwarte haren sterk gëolied, omdat ze dat mooi vond.
En toen Majin haar zag komen, besloot ze weg te gaan, ze had nu niets meer te
doen in 't groote huis, Njonja manis, kassian, matti. Ze was dood, ze kon niet meer
voor haar zorgen en als toewan's njaï weer terug kwam, kon zij toch niet blijven.
Paste niet voor een mevrouw.... ze kon toch niet 't huishouden doen, als de echte
huishoudster er weer was.
Toen de toewan besaar terug kwam, zei ze 't hem en stuurde hij haar met zijn
eigen karretje naar 't huis van haar zoon.
Onderweg voelde zij zich zeldzaam beklem.
Clara was wel heel lief in den laatsten tijd, maar ze vertrouwde er toch niet zoo
erg op.
Ze denkt aldoor - meent niet alles, misschien wel niks der van. Ze lacht wel zoo
en zegt lieve woordjes - maar ze kan toch niet gelooven.
Hoe moet 't nu? Zij wil wel heel stilletjes in de bijgebouwen wonen en niet voor
den dag komen, maar Jan zal niet willen en kan misschien
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ook niet zoo heelemaal voor de orang djava. Zij is toch de Njonja, en als ze in huis
woont, wordt Clara de Njonja ketjil, de jonge mevrouw, zij zal niet prettig vinden,
ja?
Ze zit zoo te piekeren, dat ze niet eens merkt, dat de bendy stil houdt en ze het
doel van haar tocht bereikt heeft.
Een rijtuig is iets te ongewoons op een koffieland, dan dat Clara en Jan niet allebei
naar buiten zouden zijn gekomen om te zien, wie er was.
Jan is bij haar thuis gebleven, omdat ze zoo vreeselijk zenuwachtig en bang was
een van haar vroegere hysterische huilbuien te krijgen, als hij niet bij haar was.
Hij had den vorigen dag, door de begrafenis zijner schoonmoeder, ook al verzuimd
en had de dagen, die haar dood voorafgingen, van zelf weinig kunnen doen. Hij
verlangde dus naar zijn werk en was dubbel blij zijn moeder te zien.
Zij kon Clara gezelschap houden en met haar over haar moeder spreken, dan kon
hij een tournée maken.
Clara schrikte. Daar had je 't al. Schoontje scheen haast te hebben.
Dat kwam er ook nog bij. Niet alleen, dat ze haar arm moedertje had verloren,
maar nu werd ze nog opgescheept met dat inlandsche mensch
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ook. Ze dacht wel, dat geen enkel jong vrouwtje het prettig zou vinden, haar
schoonmoeder in huis te krijgen, en dat terstond na het verlies van haar eigen moeder.
Maar haar geval was zooveel erger. Altijd zoo'n bruine tronie om je heen te zien
en dat nu....
Ze voelde zich 's morgens zoo ellendig, zoo duizelig, zoo draaiërig.... ze begreep
best wat er achter zat, en ze vond het vreeselijk!
Ze was nu een maand of acht getrouwd, 't kon best.... 't had al veel eerder 't geval
kunnen zijn, maar zij vond 't vroeg genoeg... veel te vroeg.
Een vreeselijke soesah! zoo'n klein schreeuwkind. Ze vond het zoo akelig, dat ze
het nog niet eens aan haar man had verteld.
Nu had ze er wel een beetje spijt van, dat ze er niet met haar moeder over had
gesproken; arm moedertje had er zich zeker wel in verheugd, maar ze had opgezien
tegen al de raadgevingen en drukte.
Ze was er zoo verlegen mee. Jong vrouwtje van 18 jaar, dat nog niet begreep de
groote zaligheid der mysterie van 't wordende leven in haar, - aan wie de innige
heiligheid van 't moederschap nog niet geopenbaard was.
Jan hielp zijn moeder uitstijgen; de bendy was zoo hoog.
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‘Daar doet u wel aan, moeder,’ zei hij hartelijk. ‘U bent ons welkom, niet waar liefje?’
Clara schrikte op uit haar korten droom en plooide haar mond tot een glimlach.
‘O! ja, zeker, ik vind het heel prettig, dat u ons komt bezoeken, u komt toch zeker
voor den heelen dag?’
Majin keek haar verwonderd aan.
Clara hernam: ‘Ja, zeker, we laten u niet gaan. Tot van avond moet u blijven.’
Er was iets wreeds in haar liefheid, dat Majin niet ontging.
‘Doet maar zoo, ja? Zij weet heel goed, hoe 't is,’ dacht ze; toen zei ze heel
eenvoudig tot Jan: ‘Ik kan niet blijven in die roemah besaar. Timah is der weer.’
‘O! Nee, natuurlijk niet.... maar gaat u binnen. Hebt u al rijst gegeten?’
Ze schudde 't hoofd. Ze zou juist beginnen, toen Timah terug kwam.
‘Dan zullen wij iets laten klaarmaken. Wij hadden vandaag geen rijsttafel. Clara
had er geen trek in. Ze is nog zoo verdrietig.’
Clara begon te huilen.
‘Kassian!’ zei Majin meewarig. ‘Is ook zoo erg.... die arme Mama, ja? Zoo
vreeselijk lief.’
‘Dat weet ik wel. Och! Jan, zorg jij voor je
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moeder. Ik ben zoo moe.... ik ga vast liggen. Kom je ook, vent?’
‘Wil-je mijn moeder niet bij je hebben, kind? Dan kan ik inspectie houden....
Ze begon nog harder te schreien: ‘O! nee... och! toe Jan.... ik word heusch ziek,
als je niet mee komt.’
‘Soedah!’ fluisterde Majin, ‘laat maar, ga jij maar mee; ik zal wel redden. Ik weet
toch den weg, ja? Ik eet eerst een beetje, vraag Kokki om wat nassi en dan ik ook
een uurtje ga rusten.’
Jan volgde zijn vrouwtje, dat zich snikkend op haar bed wierp. Haar lichaam trilde
met hevige zenuw-schokken.
Jan dacht aan dergelijke aanvallen, vroeger in Holland, en zei streng: ‘Nee, Clara,
dat moet je niet doen. Ik kan best begrijpen, dat je verdrietig bent. Dat ben ik ook,
maar je hoeft je niet zoo aan te stellen.... lig nu stil.... dan kom ik bij je.... zoo!’ In een oogwenk had hij zich uitgekleed en zijn nachtgoed aangetrokken. Toen
strekte hij zich naast haar uit, nam haar in zijn armen en kalmeerde haar door de
kracht van zijn wil. Enkele minuten later sliep ze en was haar ademhaling rustig als
die van een kind.
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Jan wilde zijn armen losmaken.... dan zou ze beter liggen, 't was ook zoo warm, doch
nauwelijks bewoog hij zich of ze werd onrustig.
Verscheiden malen probeerde hij 't, doch steeds met 't zelfde gevolg; zoodra hij
de minste verandering in zijn houding maakte, scheen ze 't te merken.
Eindelijk werden zijn armen stram en kreeg hij een loom, dood gevoel in zijn
vingers.
Hij beurde haar zacht op en bevrijdde zijn handen. In dezelfde seconde ontwaakte
ze. Met groote angst-oogen keek ze hem aan, toen gaf ze een gil en begon ze te
schreien.
‘Stil.... Clara.... ik ben bij je.’
‘Maar je wilt weg.’
‘Nee, heusch niet.... kijk maar, ik blijf liggen op mijn eigen kussen zoo.... 't is
anders zoo warm voor je, liefje.’
‘Ik voel me zoo verlaten.... als jij heelemaal aan 't andere eind van 't groote bed
ligt....
‘Dwaas kindje.... geef me je handje dan maar, zoo....
Zoodra ze de drukking van zijn hand voelde, sliep ze weer in. Jan bleef wakker....
en beschouwde de teere gestalte naast hem.... haar wangen waren weer zoo bleek....
den laatsten tijd zag ze er anders beter uit, ze was meer ge-
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vuld.... zag er steviger uit. Maar nu was haar gezichtje zoo getrokken....
Geen wonder! Ze had ook zoo'n lieve, goede moeder verloren, zoo'n engel! En 't
einde was nog spoediger gekomen dan verwacht werd. Ze was zoo lang reeds lijdende;
ze waren er aan gewoon geraakt en hadden zich, in de laatste dagen, juist niet zoo
bizonder ongerust gemaakt.
Arme, kleine Clara.... hij zou dubbel goed voor haar zijn.
Jammer, dat zij niet wat vertrouwelijker met zijn moeder omging. Jan wilde 't niet
aan zichzelf bekennen, maar hij had toch wel gemerkt, dat zijn vrouw niet erg met
zijn moeder opschoot.
Kassian, arme moeder! Wat was ze weer opofferend goed voor tante Lie geweest.
Clara moest er haar toch eigenlijk heel dankbaar voor zijn. Zij zelve had haar niet
beter op kunnen passen, afgezien van het feit, dat zij noch de physieke geschiktheid,
noch de ondervinding en bekwaamheden, zoo noodig voor een verpleegster, bezat.
En nu had zijn moeder haar liefdewerk volbracht en zou ze toch zeker wel weer
bij hem in komen wonen.
Het lag 't meest voor de hand, het was de beste oplossing, want waar zou ze gaan?
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Bij neef Adriaan in huis blijven, nu Timah terug was, viel niet aan te denken. Door
haar huwelijk met een Europeaan, stond ze natuurlijk verre boven een gewone njaï
en zelfs, al was ze niet terug gekomen, had zijn moeder toch weg moeten gaan. Ze
kon toch niet als ondergeschikte blijven. Ziekenverpleegster was een neutraal ambt,
daarbij was geen sprake van meerdere of mindere.
Maar zoolang hij voor zijn moeder kon zorgen, zou hij niet dulden, dat ze in
betrekking, bij wie ook, was.
In 't begin, toen ze te Kalapa toedjoeh waren, had Jan een onderzoek gedaan naar
de familie te Gondang-Legi, doch de uitslag was niet schitterend geweest. Majin's
ouders waren reeds lang dood en de meesten harer zusters verspreid, hetgeen voor
de Javanen verloren beteekende. Een woonde er nog te Gondang-Legi, doch haar
omgeving was zóódanig, dat zijn moeder er niet met fatsoen kon komen.
Het was een harer stiefzusters en dus jonger dan zij, maar ze was een onsmakelijk,
goor wijf geworden en deed den heelen dag niets dan dobbelen. Als ze verloor, ging
ze gewoon eten borgen aan den warong of bij buren en won ze, dan leende ze haar
winst, tegen hoogen interest, uit.
Jan maakte zich niet eens bekend aan zijn

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

271
tante en was blij, toen hij het door opium-lucht doortrokken huisje weer verlaten
had. Daarna bezocht hij de Passan-Grahan, waar zijn vader hem wel eens van verteld
had, om van daar uit het huis van zijn grootvader, den assistent-wedono te gaan
bekijken, doch dat was verdwenen; er stond nu een ruw getimmerte van ongeverfde
houten kisten, waar hier en daar nog belangrijke mededeelingen als: ‘Droog houden’,
‘Breekbaar’, ‘Colman's Mustard’, en de nergens ontbrekende: ‘van Houten's Cacao’
op te lezen was.
De bakermat zijner familie, van moeder's kant, was dus ook opgeruimd, gelijk zoo
veel!
Op zijn terugweg dien dag, had hij zijn nieuw gevonden, doch niet aangenomen
tante nog aan een warong zien staan, waar ze zich te goed deed aan gebakken
geitevleesch, aan een stokje geregen.
Ze wees, met een van haar vette vingers, in de richting van den toewan blanda en
vertelde van zijn bezoek, mogelijk wel om haar crediet te verhoogen.
Omtrent het doel zijner visite kon ze echter weinig meedeelen; ze dacht voor 't
naast wel, dat hij, ergens in de buurt, opzichter was op een der koffielanden of in een
der suikerfabrieken, en dat hij een kleine njaï zocht. Ofschoon de
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blanda's daar eigenlijk zelden zelf op uit gingen en er gewoonlijk een
tusschen-persoon voor namen, of rustig afwachtten, tot er eens een moeder haar
mooi, jong kind kwam aanbieden. Maar Rasia had geen huwbare meisjes, dus begreep
ze niet, wat hij was komen doen; lang verdiepte ze zich er niet in. Kampong-praatjes
en vrouwen-perkàra's en tjerita's interesseerden haar meer.
Ook Jan was zijn geheele bezoek vrij snel vergeten; 't eenige, dat er hem van was
bijgebleven, was het feit, dat Majin's familie voor haar verloren was.
Terwijl hij nog aan 't piekeren was over wat hem te doen stond, werd Clara, lekker
verkwikt, wakker.
Eerst heel vroolijk en onbezorgd lachend als een kind, tot op eens de herinnering
van haar verdriet weer levendig bij haar werd en ze het weer moest uitsnikken.
In een seconde waren Jan's armen om haar heen. ‘Mijn arm, lief wijfje.... doe dat
nu niet.... je moet er niet zoo aan toegeven. 't Is niet goed voor je.’
‘En 't is veel slechter voor me dan je nog weet,’ fluisterde ze, in een opwelling
van ergernis eigenlijk meer nog dan van vertrouwelijk-

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

273
heid. Ze vond dat de twee gebeurtenissen, de dood van haar moeder en het begin van
haar aanstaand moederschap, al heel ongelukkig samen vielen.
‘Hoe bedoel-je dat?’ vroeg hij, haar niet dadelijk begrijpende.
‘Heb-je dan niets aan mij gemerkt in den laatsten tijd?’ vroeg ze knorrig. ‘Ik geloof
dat....
Een hoogrood bedekte haar wangen.... ze vond het nu toch ook wel erg om 't hem
zóó mee te deelen.
‘Zou-je het prettig vinden, als er hier een baby kwam?’ vroeg ze onbeholpen.
Hij lachte - omdat ze 't zoo raar zei.... zuchtte toen en fluisterde: ‘als 't jou geen
kwaad doet.... mijn liefje.’
‘Daar ben ik ook zoo bang voor,’ antwoordde ze, in haar naïef egoïsme.
‘Maar we zullen wel goed voor je zorgen,’ hernam hij dankbaar. ‘Mijn moeder
heeft zooveel verstand van die zaken.’
‘Zooveel verstand,’ pruilde ze. ‘Net eens.... heeft ze een kindje gehad. Gek toch,
hé man, dat jij ook eens zoo'n klein mormeltje bent geweest! Ik ben nu toch blij, dat
ik 't je gezegd heb, nu kunnen we er samen over spreken.’
‘Wist je moeder het, Clara?’
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‘Nee.... ik was er nog zoo verlegen mee.... ik vond het ook niet prettig....
t Is wel jammer.... ze zou het vooruitzicht zoo heerlijk hebben gevonden.’
‘Zeg dat nu niet, dan krijg ik misschien spijt. Maar och! ik geloof nu niet, dat zij
er zich zoo in verheugd zou hebben. Haar leven was niet zóó gelukkig, dat zij 't een
voorrecht vond, om geboren te worden.’
‘Lieve kind, zoo moet je er niet over denken. Je kunt soms zoo cynisch zijn, liefje.’
‘Vergeet niet, dat ik er ook wel reden toe heb. Mijn vader heb ik nooit gekend en
Mama sprak bijna nooit over hem; als klein kind, bij mijn grootouders in Breda, had
ik 't ook alles behalve prettig.’
‘Laten we hopen, dat ons kindje 't beter zal hebben. Ik ben tenminste geen officier,
't klimaat hier is goed. Het leven is gezond.... je zult eens zien, hoe aardig je het zult
vinden, zoo'n popje te hebben.’
‘Denk je 't heusch?’ vroeg ze zacht, onder den invloed van zijn teederheid.
‘Ja, natuurlijk, alle moeders zijn er dol op. Denk eens even, wat ik voor mijn goede
moeder ben geweest....
Een wolk kwam over Clara's gezichtje.
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‘'t Zal wel tijd zijn om op te staan,’ zei ze ontwijkend, ‘en te gaan mandiën!’
‘Zou je 't wel doen?’ vroeg hij bezorgd.
Ze proestte 't uit. ‘O! jou malle jongen! Jan, je bent eigenlijk nog niet geschikt om
Papa te zijn.’
Ze was nu weer aardig en vroolijk en hij verheugde er zich in, ofschoon het hem
toch had gehinderd dat ze telkens over iets anders begon, als hij over zijn moeder
had gesproken.
En ze moesten het er toch over eens worden.
Terwijl ze haar benoodigdheden voor de mandi-kamer bij elkaar zocht, zei hij dan
ook flinkweg: ‘Vrouwtje, wil jij mijn moeder hier een tehuis aanbieden, of zal ik het
doen?....
Ik dacht misschien dat 't beter zou zijn, als 't van jou kant zou komen....
‘Och! maar Jan,’ zei ze boudeerende. ‘Is 't nu heusch noodig, dat je moeder bij
ons woont? Ze is een erg goede vrouw, maar ze is toch geen gezelschap voor me.’
‘Je zoudt geen last van haar hebben,’ merkte hij koel op. ‘Mijn moeder is de
bescheidenheid zelve.’
‘Als ze bij ons kwam inwonen, zou ik het alles behalve bescheiden vinden.’
‘Maar bedenk toch eens even. Waar zou ze
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moeten gaan? Ze kan toch niet alleen in Malang of Soerabaia wonen?’
‘Dat zeg ik ook niet. Ik ben geen monster en ik begrijp heel goed, dat ze bij jou
in de buurt zou willen blijven.’
‘Maar je vergeet, dat hier in de buurt niets anders is dan de estate, en dat beteekent
natuurlijk bij ons in huis.’
‘Ik weet nog wel een middenweg. Wat zou je er van denken, als we neef Adriaan
vroegen je moeder in het huisje van Timah te laten wonen? Dat zou net voor haar
geschikt zijn.’
Een schaduw gleed langs den anderen kant van de sampiran, 't scherm, dat in elk
Indisch huis den toegang tot de kamers afsluit.
Clara werd doodsbleek, doch zei geen woord en haastte zich naar de bijgebouwen
voor haar middagbad.
Toen ze, een poosje later, frisch en netjes, in een linnen japonnetje - haar moeder
had haar uitdrukkelijk verzocht niet te rouwen - te voorschijn kwam, vond ze haar
‘schoontje’ en Jan gezellig aan de theetafel zitten.
Jan scheen verstrooid; Majin's gelaat was uitdrukkingsloos, gelijk dat van de
Javanen, zelfs in hun hevigste oogenblikken van emotie, is. Alleen schemerde haar
huid wat grijs door.
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Ze drukte Clara's arm met haar hand.... 't voelde kil aan, door de dunne stof.... vond
deze.
Clara had zulk een verschrikkelijken afkeer van inlanders.
Majin merkte niets van den onaangenamen indruk, dien ze op haar schoondochter
maakte en zei eindelijk: ‘Jan heb' vertel, ja, Clara? Zoo aardig toch! Ben der vreeselijk
blij om, ja? Zoo lief toch zoo kleine kindje. Kassian, die lieve moeder van jou niet
meer weet.’
Clara's voorhoofd rimpelde zich. Hoe weinig tactvol toch, eerst van Jan en nu
weer van zijn moeder.
En dan nu die hatelijke intimiteit van dat inlandsch mensch en die griezelige
aanraking.
‘'t Duurt nog zoo lang,’ zei ze onverschillig. ‘'t Is nog zoo in 't begin.’
‘Doet niks.... 't moet altijd eerst een beetje in 't begin zijn. Jij moet mij alles precies
vertellen, ja? Dan ik zal jou wel alles zeggen, hoe jij moet doen. En Jan moet ook
oppassen.... vooral niet zuur eten, ja, Jan? Dan krijgt kindje pijn in de buik. En ook
niet torren doodmaken en zoo - of andjing tanah of walangs. Als jou vrouw bang is,
dan roep jij jongen, ja, of baboe, als jij doet, wordt kindje preed.... Ze bedoelde
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wreed - maar dat was dan toch ook een heel moeilijk woord voor een Inlandsche om
over heen te komen.
Jan glimlachte; Clara trok minachtend de schouders op en noemde 't bijgeloof en
domme bakerpraatjes.
Intusschen had ze zich een kopje thee ingeschonken en Majin gevraagd of zij Jan
en zichzelve wilde inschenken.
‘Zeker.... ga jij maar rusten, moet veel rusten, ja? Maar niet te lang, anders word
jij stijf en dat is ook niet goed voor kindje....
‘U schijnt er alles van te weten,’ zei ze spottend.
Majin nam 't goedig op. ‘Ja, zeker en ik zal jou wel vertellen.’
‘Ik geloof, dat 't beter zou zijn er met een dokter over te spreken; zoodra je tijd
hebt. Jan, moet je eens met mij naar Malang gaan, naar Dr. Verhorst, die heeft een
heel goeden naam voor dames. Mevrouw Albers sprak er juist verleden over....
‘Wie - Clara?’ informeerde Majin.
‘Mevrouw Albers,’ herhaalde ze. ‘De vrouw van den administrateur van Banjak
Ajer. Zij is verleden jaar ook bij hem geweest. Ze zei, dat 't beste hier in den Oosthoek
was, om voor de ge-

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

279
boorte van een baby in het Ziekenhuis in Malang te gaan.’
‘Ziekenhuis - nee.... kassian! Is toch beter thuis.’ meende Majin, tegen haar
gewoonte in, deel aan het gesprek nemende.
‘Och! laten we er nu maar met over spreken,’ zei Clara ongeldig. ‘'t Is om
dood-zenuwachtig van te worden. Jan, ga-je straks nog een half uurtje met me
wandelen, ik geloof, dat 't lekker frisch zal zijn.’
‘Goed, vrouwtje; ik zal eerst even mandiën. Gaat u dan ook mee, moeder?’
‘Nee.... ik blijf nu stilletjes hier, ja? En ga morgen ochtend naar de roemah besaar
om toewan te vragen of ik in het huisje van Timah mag wonen.’
‘Hé, hoe komt u daar zoo m eens op?’ vroeg Clara, schaamrood.
‘Vind beter,’ antwoordde Majin kortaf, maar zoo beslist, dat er niets op te zeggen
viel.
Zou ze 't gehoord hebben, toen zij zelve den voorslag deed?
Clara haalde de schouders op. Wat deed 't er ook toe? Majin ging 't huisje van
Timah betrekken, dat was 't beste, dan was zij haar met eere kwijt. 't Zou toch ook
te erg zijn om, in haar positie, altijd op die bruine tronie te moeten kijken.
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Hoofdstuk VII.
Reactie.
Clara lag op haar Singapore-stoel, gelijk haar moeder, zooveel jaren, eerst in Breda
en naderhand in de voorgalerij van neef Adriaan's huis op Kalapa Toedjoeh, gelegen
had - apathisch... verdrietig, stil voor zich uitstarende, door een nameloos gevoel van
ellende bevangen.
Jan, goedig en vriendelijk als altijd, zocht er een verklaring voor in haar toestand
en ook in den schok, door den dood harer moeder veroorzaakt.
Maar eerst had ze zich zoo goed gehouden. Na een paar weken al was ze wonderlijk
opgefleurd en had ze zich, ter gelegenheid van een groot feest op een der naburige
estates, nieuwe toiletjes uit Soerabaia laten komen, omdat niets haar meer paste, naar
ze beweerde.
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En aldus toegerust, had ze zich met vollen pretzin in den maalstroom van genoegens
geworpen.
Ze was vroolijk en vol leven geweest, had met iedereen gecoquetteerd en was
werkelijk de hoofdattractie van het feest en van de kleine na-fuifjes geweest.
Jan had er zich niet weinig over verbaasd, dat zij, zóó kort na den dood harer
moeder, zulk een lust in uitgaan en pret hebben had geopenbaard.
Zij had zich aan hem onder een nieuwe gedaante, 't type van een oppervlakkige
flirt, leeren kennen, doch hij was zelf te eenvoudig braaf, om er kwaad in te zien.
Toen de fuif-stroom zich in de richting van Kalapa Toedjoeh had bewogen, had
zij neef Adriaan tot allerlei dolle dingen aangezet en was zij de ziel van 't feest
geweest.
Neef Adriaan had er in gegloried en was dubbel trotsch op zijn mooi nichtje, zijn
aangenomen dochter.
Ze had er die dagen werkelijk bizonder goed uitgezien; en was als jong getrouwde
vrouw aantrekkelijker dan ze als meisje was geweest. Jan zelf was soms verwonderd,
als hij haar vergeleek bij het bleeke, ziekelijk uitziende kind, dat hij in den Haag had
leeren kennen.
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In die dagen had zij een zelfbewustheid ontwikkeld, ging er een charme van haar
uit, die haar vroeger vreemd waren geweest. Zonder een zweem van jaloerschheid,
zag hij hoe iedereen zich, als om strijd, om haar verdrong; het eenige, dat hem
bezwaarde, was de angst, dat 't haar zou opbreken en nadeelige gevolgen zou hebben
voor haar gestel of voor haar zenuwen.
De gevreesde reactie bleef niet uit.
Het scheen of de jonge vrouw, nu ze haar macht had leeren kennen, nu ze verborgen
bronnen van aantrekkelijkheid in zichzelve had ontdekt, het jammer vond, die
ongebruikt te laten en, de droeve noodzakelijkheid er van beseffende, zich in
teleurgestelde bitterheid opsloot.
Ze mokte.... tegen de omstandigheden, tegen haar man, tegen het Noodlot, tegen
neef Adriaan, die zich met haar bemoeid had en zulk een ingrijpende verandering in
haar leven had gemaakt.
Wat was dat nu?
Ze was jong, ze was mooi.... wel geen schoonheid, maar toch aantrekkelijk genoeg
om indruk te maken.... ze kon vroolijk en aardig en geestig zijn, als ze er maar in de
gelegenheid voor was.
Als neef Adriaan niet zoo'n overdreven haast had gemaakt, haar niet met zoo'n
dollemans-vaart
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naar Indië had gesleept.... dan had haar leven toch heel anders kunnen zijn.
In Holland, al waren haar geldelijke omstandigheden ook verre van schitterend,
leefde ze ten minste in de volle Maatschappij.... maar nu... op een koffie-land in een
uithoek!
Was dàt nu leven? Dag aan dag 't zelfde met een man, die ook altijd 't zelfde was.
Jan's goedheid en toewijding waren boven allen lof verheven.... maar hij was zoo
wanhopig oninteressant; zijn gelijkmatig humeur, zijn onveranderlijke, trouwe liefde
waren haar een obsessie.
Zijn geduld, als zij lastig, onbillijk en ongedurig was, maakte haar nog
ongeduldiger.
Ze ergerde zich aan het nimmer falende, goede humeur, waarmede hij haar kuren
opnam.
Ze verbeeldde zich, dat een lastige, minder brave man, die haar meer variatie had
bezorgd, haar een rijker, een intenser geluk zou hebben doen smaken.
Ze haakte naar verandering, naar emotie.... ze voelde zich verongelijkt, achteraf
gezet... ze boudeerde.... dagen lang; en dan weer, opeens, kreeg ze hevige aanvallen
van berouw en teederheid, dan klampte ze zich wanhopig vast aan wat ze had, uit
vrees het te verliezen.
En als ze dan, onder hysterische tranen en
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opgeschroefde woorden, haar biecht aflegde, als ze zich voor haar man vernederde,
zooals ze 't noemde, dan ergerde het haar, zelfs door haar ootmoedig berouw heen,
dat Jan 't zoo gewoon opnam en er zich blijkbaar niet zoo vreeselijk ongelukkig onder
had bevonden, als zij gemeend, en ook wel gehoopt had. Dan hinderde zijn Indisch
phlegma haar en verbeeldde ze zich, dat een standje, ja, zelfs een mishandeling, haar
minder zeer zouden hebben gedaan dan zijn vriendelijke woorden.
Als ze, na hem dagen lang afgesnauwd en veronachtzaamd te hebben, zenuwachtig,
met veel vertoon van spijt, tot hem kwam, kuste hij haar heel kalm en zei hij: ‘Dat
is toch niets. Ik weet toch wel, waar 't van daan komt. Wacht maar, liefje, als 't kindje
er eenmaal zal zijn... dan zal alles wel anders worden, dan word je van zelf vroolijk
en rustig.’
En dit irriteerde haar nog meer.... ze begon het kind als een hinderlijke complicatie,
als een sta-in-den-weg, te beschouwen.
Jan, met zijn indolente, Oostersche natuur, gaf zich natuurlijk niet de moeite zich
in haar leed te verdiepen. Hij nam er maar de eerste verontschuldiging, de eerste
aanleiding de beste voor aan.
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En ze kon hem toch niet tegenspreken; ze had haar zenuwen niet genoeg in haar
macht om er zich tegen te verzetten en opgeruimd en tevreden te zijn, maar voldoende,
om niet te uiten wat zij voor de reden van haar treurigheid hield.
Gedurende de lange uren, dat Jan op 't veld of in de schuren was, had zij de
gewoonte aangenomen, halfluid bij zichzelve te spreken, zonder te vermoeden, dat
't toegeven aan die abnormale hebbelijkheid op zich zelf al iets ziekelijks was.
‘Hij heeft er natuurlijk geen flauwe Ahnung van, arme jongen. Hij denkt, dat ik
dol op hem ben.... en ik geef niets meer om hem.... ik begrijp niet, waarom ik met
hem getrouwd ben. Hij zegt mij niets, die mooie Sinjo. Vroeger hield ik van hem,
maar als een broer; ik was nog een kind, ik wist niet wat liefde was, ik weet 't nog
niet. Jan kan 't mij niet leeren. Wat er tusschen ons bestaat, is een gewoon
vriendschappelijk gevoel als tusschen broer en zuster... met wat natuur-passie er
bij.... omdat 't nu eenmaal hoort in een huwelijk. 't Is soms net, alsof we echt broer
en zuster zijn en, door een noodlottig toeval, op een eenzame kust zijn verdwaald
geraakt en daar samen leven als man en vrouw....
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‘Ik heb 't gevoel.... alsof we ver weg waren van de wereld en dat zijn we ook.... en
ik smacht naar die wereld en naar hooge.... echte liefde, die een andere man mij wel
zou kunnen leeren en Jan niet....
‘Wij hadden niet moeten trouwen.... neef Adriaan had 't niet zoo ernstig moeten
opnemen; hij had mijn bakvischjes-bevlieging niet voor de liefde van mijn leven
moeten houden.
‘Hij had me stil in Holland moeten laten.... dan was ik nog wel eens echt verliefd
geworden op een volbloed Europeaan, in plaats van op zoo'n half-caste.... den zoon
van een baboe.
‘En dan dat kind....
Tusschenbeide greep haar een doodsangst aan.... een vreeselijk afgrijzen van 't
wordende kind in haar, een vaste overtuiging, dat 't een bruin monster zou zijn....
De zachte, teere bewegingen in haar, die elke aanstaande moeder een heilige
ontroering geven, die haar de zoete geheimen der moedervreugde influisteren....
hadden een tegenovergestelde werking bij haar, ze was er bang voor, ze vond het
een afschuwelijke gewaarwording.
Ze schaamde zich omdat haar moederschap zich hoe langer hoe duidelijker begon
af te teekenen.
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Het was haar als een obsessie, als een nachtmerrie, die haar zelfs overdag niet verliet.
Een enkelen keer kwam haar schoonmoeder, die nu voor goed Timah's huisje
betrokken had, den dag bij haar doorbrengen.
Voor beiden was 't een foltering, ter wille van Jan doorgestaan.
Clara kon niet lief zijn, ze snauwde Majin af, lachte haar uit.... keurde elk woord
af, dat ze zeide, en hield zich, zelfs in 't bijzijn van haar man, ter nauwernood in.
De nabijbeid der Inlandsche vrouw scheen zulk een hevigen prikkel op Clara's
zenuwen uit te oefenen, dat 't haar bijna hysterisch maakte.
Op een ochtend kwam Majin met twee koelies achter zich, die aan bamboestaven
een groote kist picolden.
Ze zetten hun last neer; Majin haalde haar zakdoek voor den dag en nam er wat
geld uit, dat zij in een der hoeken had geknoopt. De sleutel van haar huisje was er
eveneens aan vast gebonden.
Dat reeds ergerde Clara.
‘Wat beteekent die vertooning?’ vroeg ze onverschillig.
‘Openmaken, ja?’ fluisterde Majin, heel warm van de ongewone inspanning van
't loopen.
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Een Indische schoondochter zou haar dadelijk een glas ajer blanda met stroop en
kwé-kwé hebben aangeboden en minstens een stoel.
Clara nam geen notitie van haar en deed, alsof ze haar niet verstaan had.
‘Openmaken dan toch, ja Clara?’ herhaalde Majin.
‘Is zooveel moois der in voor de kindje. Heb zelf genaaid,’ voegde ze er verlegen
bij.
Arme ziel! weken en weken had ze heele ochtenden en middagen en avonden
zitten pikken met een geduld en een netheid, zooals alleen een Inlandsche doen kan.
Clara verroerde zich niet. Ze voelde zich werkelijk physiek ongeschikt om al dat
goed te zien; ze had er een afkeer van, als waren 't instrumenten en verbandmiddelen,
die bij een zware, door haar te ondergane operatie gebruikt moesten worden.
‘Ben je moe, Clara?’ vroeg Majin geduldig.
‘Nee, ik heb niets gedaan.’
‘Zal ik voor je uitpakken?’
‘Och! nee, waarom? Er is toch nog tijd genoeg.’
‘Moet niet zeggen, eerste kindje komt altijd wanneer hij wil. Je denkt, blijf' nog
weg en is der al... O! Clara je zult zien... hoe prettig...
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Woh! ik weet nog, zoo toen Njo kom.... zoo aardig gezicht toch... met zoo opgezet
buikje...
‘Mijn kind zal toch geen opgezet.... ze draalde, 't was te erg.... zal er niet zoo
uitzien,’ verbeterde ze.
‘Mijn kind is toch geen Inlander....
‘Wat jij zeg nu,’ riep Majin, zoo boos, als 't goedige menschje worden kon. ‘Jan
is met Inlanlander.... echt Europeesch.... zijn vader toch ook. Een kind is toch net
zijn vader.’
In haar ijver om haar zoon een minachtend oordeel te besparen, had ze wel 't ergste
gezegd, wat ze had kunnen zeggen.
Clara rilde er van. Zou haar kind ook een sinjo zijn, net als zijn vader?
Ze had 't kunnen uitgillen van angst.
Majin liet de kist door de koelies, die geduldig buiten wachtten, naar Clara's
slaapkamer brengen en begon met uitpakken.
Ze had er zelve schik in. Toch zoo lief, ja? Die open hemdjes met kantjes der aan.
En ook zoo mooie jurken.... had een patroon gekregen van een der logées.... een
aardig nonnaatje, waarmee ze toevallig kennis had gemaakt.
‘Zie toch eens, Clara.... vind-je met mooi? Moet toch zien, zoo fijn, ja? Moet
voorzichtig zijn met wasschen - later, ja?’ -
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‘Och! toe, u moet mij niet zoo alles laten zien; het maakt mij zoo zenuwachtig. Ik
kan er niet tegen.’
‘Goed dan.... maar dit nog eventjes, ja?’ Ze liet Clara een klein hemdje zien, dat,
in haar oogen, niet van de andere verschilde. ‘Weet-je wat dit is?’
‘Een hemd, natuurlijk! Ik zie wel, dat 't geen broek is.’
‘Maar je weet niet, wie gedragen heeft?’ En Majin lachte, zich verkneuterende.
‘Van jou man, ja? Van dien grooten kerel! Past hem toch, ziet zoo lekker mee uit.
Ik bewaar zoo goed, ja? Ben nooit een dag der zonder geweest. Ik slaap der mee....
vroeger, toen hij in Holland was, met toewan, met zijn Papa.... En toen hij later weer
samen met mij, ik bewaar nog en kijk zoo dikwijls der naar.
‘En neem altijd mee, naar Holland, naar Indië, weer naar Holland, naar Beierland,
altijd, altijd. Net zoo'n schat toch? En ik laat niemand zien, Jan niet en jou Mama,
kassian, niet en toewan niet. Ben der zoo jaloersch op. Niemand weet der van...
Ze hield even op, verdiept in de beschouwing van het kleine hemdje, dat zooveel
teedere herinneringen bij haar opwekte.
Clara vond haar hoogst vervelend en kreeg hoofdpijn van haar eentonig gepraat!
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‘En nu geef ik jou, ja Clara?’
Ze reikte 't haar over.... de lippen saamgeknepen. 't Deed pijn; 't was alsof ze een
harer ledematen afsneed.
In haar bekrompen zelfzuchtje begreep Clara niet wat er omging achter het
rimpelige, bruine voorhoofd van haar schoonmoeder, noch wat de knokkelige hand
zoo deed beven.
‘Vind-je prettig om te hebben, Clara, eigen hemdje van jou man, ja?’
Clara trok de schouders op. ‘Och! nee, daar geef ik niet veel om; 't is geen aardig
model en 't ziet zoo geel....
Eén oogenblik werd Majin driftig. ‘Natuurlijk ziet geel, jij zou ook geel zien, als
iemand jou, altijd, jaren en jaren, bewaar en onder zijn kussen leg.’
Clara proestte 't uit.
Majin drukte haar lippen nog vaster op elkander.... nam 't hemdje.... en had er over
kunnen schreien.
Zoo trotsch toch, die Clara!
Wil niet eens 't hemdje van haar Njo hebben... kassian toch, Njo zoo'n vrouw.
Zonder een woord te zeggen, gaat Majin weg.
Zoo blij was ze gekomen.
Met zulke bewonderende, gelukkige blikken
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had ze gekeken naar de koffie-bloesems, die als vlokjes glanzend wit in de zon
glinsterden, met de kale kapokboomen en de mooie dadap-struiken met hun hel-roode
bloemen er tusschen, schaduw-boomen heetten ze.... dat had Njo haar verteld....
Woh! hoe heerlijk toch, toen ze samen gedurende de eerste twee jaar van hun
verblijf te Kalapa toedjoeh, tusschen de aanplantingen in liepen, hij haar alles
vertellende en zij zoo trotsch luisterende. Was toch zoo prettige tijd, met haar Njo
zoo heelemaal voor haar.
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Hoofdstuk VIII.
Tweestrijd.
Clara heeft haar zin doorgedreven en is eenige dagen, vóór de geboorte van haar
kindje, naar Malang gegaan.
Haar berekening bleek juist te zijn geweest, want op den, door haar vastgestelden,
dag kwam de baby, een klein, mager meisje, haast zoo nietig als Clara indertijd zelf
was geweest, en evenals zij - heel blond.
‘Gelukkig!’ zuchtte ze, nadat zij en haar dochtertje verzorgd waren en Jan, die er
aldoor bij was geweest, haar 't kind in de armen legde.
‘Ben-je blij, lieveling, en zeg-je gelukkig - omdat 't achter den rug is?’
‘Nee.... ik zeg gelukkig, omdat mijn baby blond en blank is,’ antwoordde ze.
Hij glimlachte. ‘Was-je bang, dat ze op haar
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zwarten vader zou lijken?’ vroeg hij half boos, half goedig.
Clara antwoordde niet....
‘Is 't niet heel klein?’ vroeg ze, na een poosje.
‘Jij was niet grooter, hoor,’ schertste hij.
‘Heb-je mij dan zoo jong gekend?’
‘Ja, zeker.... ik weet 't nog zoo goed. Mijn moeder heeft je ontvangen, en nadat ze
je gekleed had, mocht ik je zien.... ik dacht toen, dat je mijn zusje was.’
Een groote teederheid komt over de jonge vrouw. ‘Mijn beste, goede, trouwe man,’
fluistert ze. ‘Zoodra ik weer beter ben.... zal ik weer lief en goed voor je worden....
‘Stil, liefje, je niet opwinden. Ga nu slapen... Maar zeg eerst nog even, hoe je 't
kindje wilt noemen. Ik moet 't aangeven.’
Ze is van zwakte al half ingedommeld en fluistert.... ‘Zooals jij wilt.’
‘Me dunkt.... Léonie, Marie.... naar onze beide moeders.’
Ze knikt soezerig, - nauw bewust van wat er om haar gebeurt.
Als Jan den volgenden dag weer op de estate is teruggekomen, gaat hij 't eerst
naar zijn moeder en vertelt hij haar 't heerlijke nieuws. ‘Zoo'n lekker, klein dotje is
't moeder, enak sekali, en
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't heet naar u beiden, naar Clara's moeder en naar u.’
Zij omklemt zijn arm.... zich, als 't ware, aan hem vastklampende.
‘Woh! zoo lief toch! Meen-je heusch, Njo? Heet jou kindje echt Majin - kan toch
niet gelooven.’
‘Niet Majin, moeder,’ zegt hij zacht, ‘Marie... een Europeesch kindje kan geen
Indischen naam hebben.’
‘Nee, kan niet,’ herhaalt ze.
't Is wel een vreeselijke teleurstelling; dat oogenblik van hoop en blijde verrassing
had haar zoo onuitsprekelijk gelukkig gemaakt. Kan niet....
Een Inlandsche vrouw, een Java-mensch, een gewezen njaï als zij, kan haar naam
niet geven aan haar kleindochtertje.
‘Hoe is met jou vrouw?’ vraagt ze, gewoon.
‘Uitstekend - dank u. Ze heeft zich flink gehouden en ze was heel lief en geduldig.’
‘Zij weet hoe de kindje heet, ja?’
‘Wel zeker, ze wou 't zelf. Aardig.... zoo'n klein popje. Ik kan mij niet begrijpen,
dat ik een dochter heb, ja moeder?’
‘Blijft Clara nog lang weg?’ vraagt ze.
‘Ik denk een week of drie... mogelijk vier.’
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‘Woh! Ik zal bij jou komen om voor jou eten te zorgen, mag wel, ja?’
‘Dat zou ik wel heel prettig vinden....
‘Jij zegt zoo.... Meen-je heusch, Njo? Of heb-je liever niet? Jij hoeft toch niet
complimentjes te maken.’
‘Dat is 't niet, moeder, maar u bent nu eenmaal gewend om alleen te zijn.... en....
‘O! jij denkt - ik weet niet meer hoe te zorgen voor jou?’
‘Wel nee, dat is 't heelemaal niet. Ik dacht maar zoo, dat u toch wel weer verlangen
zoudt naar uw huisje.... en.... dat 't misschien toch gelukkiger voor u is....
‘Nee, dat jij denkt niet, Njo. Jij denkt: moeder is der eenmaal, is zoo moeielijk
weer weg te krijgen, ja? Maar hoef' niet over te piekeren; ik hoor van daag, Clara
kom terug, ik ga morgen weer naar mijn roemah sindiri, eigen huis.’
- Dat was 't juist, wat haar zoon haar wilde besparen, de vernedering om weer, als
overbodig, weg te worden gestuurd; en hoewel hij het prikkelbare in Clara's humeur,
in den laatsten tijd, grootendeels aan haar toestand had toegeschreven, voorzag hij
toch, in de naaste toekomst, geen merkbare verandering in haar gevoelens tegenover
zijn moeder.
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Hij vond 't dus maar beter, dat zij in haar eigen woning bleef en nu en dan bij hem
op visite kwam.
Maar zij liet zich niet van haar stuk afbrengen en liet denzelfden dag reeds haar
barang naar Jan's huis overbrengen.
En toen brak er een week van volmaakt geluk voor haar aan; lang vóór de
ochtend-schemering daagde, was zij al voor hem bezig. De zorg, waarmede zij de
melk voor zijn koffie kookte, had iets aandoenlijks; en als hij haar zacht beknorde
over haar verwennen en haar verzekerde, dat de koffie nu heel anders smaakte, dan
gleed er een hemelsche trek van verrukking over haar gelaat. En die bleef er op,
terwijl ze, tijdens hij naar zijn werk was, een uitgebreide rijsttafel voor hem
klaarmaakte en dan 's middags nog een Europeesch schoteltje en een taart of wat vla
voor zijn avond-eten. Haar grootste triomf was, als hij een zijner collega's meebracht
om te komen rijsttafelen en hij dezen animeerde, uitweidende over de heerlijke
gerechten.
Maar zij: ‘Och! nee, heusch Njo, jij overdrijf, kan hier niet zoo lekker maken; kan
zoo weinig krijgen. Niet eens.... en dan volgde er een lange opnoeming van allerlei
sambals en toespijzen en werd 't anders zoo stille, in zichzelf gekeerde, vrouwtje
welbespraakt.
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Na een week ging Jan naar Malang om Clara op te zoeken. Majin maakte er gebruik
van om eens naar haar huisje te gaan en, daar Jan er toch niet was, besloot ze er te
overnachten. Ze vond het zoo brutaal van zichzelf om zoo in 't groote huis te bazen,
als hij er niet was.
Ze bleef er den volgenden ochtend zoo wat scharrelen en prentah's geven aan haar
eigen kokki en baboe, want, op uitdrukkelijk verlangen van haar zoon, hield zij een
paar bedienden 't Was al laat in den middag, toen ze zich neerlegde voor haar siësta
en al bijna donker, toen ze wakker werd.
Een oogenblik soesde ze door, toen ze opschrikte door het geluid van wielen.
Op zich zelf was dit al bizonder op de estate, daar alleen de administrateur een
bendy had, doch voor Majin was er dien middag, in 't aanrollen van een wagentje,
iets buitengewoon vreemds - dat haar dwong, om zoo naar voren te gaan, in plaats
van, gelijk de adat van haar land 't voorschreef, eerst te gaan mandiën en zich te
verkleeden.
Woh! wat was dat nu?
Daar kwam Jan aan.... en naast hem in 't karretje zat een mooi Inlandsch meisje,
met een zijden slendang om haar hoofd geslagen, een mooi
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zijden baadje aan, haar wangen met een bedak-laag bedekt, 't type van een
aspirant-njaï van goeden huize.
Majin zelf had er nooit zóó prachtig uitgezien, maar zij was ook nooit een officiëele
aspirante geweest en, schoon de dochter van een assistent-wedono, had ze nooit zulke
mooie kleeren bezeten.
Ze zou geen vrouw zijn geweest, als ze dat alles niet terstond had opgelet; doch
nauwelijks had ze zich rekenschap gegeven van het uiterlijk van het jonge meisje,
of ze vroeg zich met angst en bevreemding af, wat ze op de Estate te maken had.
Jan was intusschen uitgestegen en liep naar binnen.
Op 't zien zijner moeder deinsde hij achteruit. ‘Hé, ik dacht, dat u bij mij thuis
waart....
Nee, ik ben hier.’
In zijn verlegenheid ontging Jan de nuanceering harer stem. Blijkbaar was hij
gecontrariëerd.
‘Ja, dan ga ik weer weg. Blijft u dan hier van nacht?’
‘Ik had zoo straks weer naar jou huis willen gaan, maar als jou hindert, blijf ik
hier.’
‘Wel nee.... natuurlijk niet. Ja, ik zou u wel aanbieden, u even met de bendy te
brengen....

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

300
maar 't gaat niet. Maar 't is nu al lekker koel... ik kom dan wel.’
En zoo ging hij weg; een oogenblik later hoorde Majin 't wagentje weer wegrijden
en toen drong 't eigenlijk pas tot haar door, wat dit te beteekenen zou hebben.
Werktuigelijk was ze teruggekeerd naar de binnengalerij, die haar tot slaapkamer
diende; in 't miniatuur-huisje toch waren geen zijkamers.
Ze viel op de bank neer en.... voelde zich ongelukkiger dan ooit te voren.
Die Njo! Hoe kon dat nu toch? Haar Njo zoo slecht, want dat was 't. Die Njaï was
natuurlijk voor hem, had zelf meegebracht uit Malang. Majin kon wel zien, zij uit
een stads-kampong was. Van buiten zien zij heel anders uit. Zij kijk zoo brutaal en
dan al die bedak.
Wat moest dat nu?
Het was een vrij algemeen Indisch gebruik om er een vrouw bij te hebben; den
inlanders was het formeel door den koran toegestaan en vele blanken en Christenen
deden het zonder die officiëele toestemming, maar Majin wist toch, dat het hun niet
geöorloofd was.
Haar eigen man, Kapitein Weitinga, van de zalige gedachtenis, had er zich altijd
tegen verklaard. Als zij zoo vertelde van den een of ande-
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ren sobat van hem, omdat zij gehoord had van de baboe, werd hij altijd boos en zij
wist heel goed, dat hij 't sterk afkeurde.
Zoo'n trouwe man, hij zelf. Zou haar nooit eens een keertje hebben verlaten om
naar een andere vrouw te gaan. Behalve toen in Europa, toen hij op 't punt stond met
juffrouw Uytenhoven te trouwen, maar dat was iets anders. Ten eerste was zij maar
een Java-mensch en die juffrouw een echte blanda. En dan ook, toen was zij heelemaal
niet met hem getrouwd, dus was hij vrij.
Maar Jan was niet vrij. Hij was, zoo wettig mogelijk, met een volbloed Europeesche
getrouwd. En nu wilde hij zijn huwelijk schenden en een njaï nemen, erger nog, want
een huishoudster was ten minste nog iemand.
Zij weet toch 't beste, zij zooveel jaren geweest.... en iedereen altijd beleefd. Als
orang blanda komt, zij loop altijd weg, maar als zij, bij ongeluk, eens blijft, die
altijdfatsoenlijk tegen haar - en toen zij zoo ongelukkig op Kotta, haar toewan en
Njo van haar weggaan, iedereen lief en vriendelijk.
Zij was dan toch ook een erkende njaï en toewan Weitinga niet getrouwd, maakt
toch zooveel onderscheid.
Maar als een man een echte vrouw heeft en
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neemt dan zoo'n Inlandsche er bij, dan is 't maar een meid!
Majin rilt er van.... zoo verschrikkelijk toch!
Zij vindt erg, om zij weet, dat Njo's vader ook erg zou vinden en ook omdat de
Njonja manis, die lieve mevrouw Verploegh.... zoo vreeselijk ongelukkig is geweest,
juist daardoor.
Clara weet niet en Jan heef' misschien vergeten, maar toen Clara's Mama nog in
Holland was, vóór zij als handschoentje uitkomt, heeft haar Papa ook een njaï gehad,
Rasia, ook zoo'n echte, met bedak op haar gezicht. En heeft al zooveel meegemaakt,
is der ziek van en Luitenant Verploegh krijgt ook.... en is toch zoo vreeselijk. Njonja
merk' net als hij weg moet om te vechten.... en zij zoo boos - toewan opsir zeg later,
hij heeft expres dood laten maken door Atjehers, is heelemaal niet voorzichtig geweest
en heef' ook niet gevochten, zooals 't hoort. Majin weet niet zoo precies - maar zij
heef' eens stilletjes afgeluisterd, als toewan opsir er over spreek. Eén zeg' hij heeft
zich niet verdedigd.... laf toch, ja?’
En de andere zeg: ‘Och! arme drommel, hij had er zijn reden voor, laten we 't maar
onder ons houden.’
En niemand weet er een woordje van, Majin
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zegt ook niets, maar heeft toch onthouden en weet, is allemaal de schuld van die
Rasia.
En, als zij der zoo over piekert, vergeet zij voor een oogenblik en dan op eens,
komt allemaal terug....
Ze schudt en trilt van angst.
Wat hij doet nu toch, die Jan van haar. Is niet eens fatsoenlijk en nog zoo gevaarlijk
ook.
Als hij neem die meid in huis en.... is ondeugend met haar, dan kan toch best
gebeuren, hij wordt ziek.... als zij misschien ook iets heeft, net als Rasia. En dan
kassian, die arme Clara! Als zij meer kindjes krijgt.... kan wel allemaal zwakke
stumpertjes zijn, precies als zij was.
Die Jan toch! Wie had ooit kunnen denken van haar eigen jongen? Woh! zij wordt
woedend; zij heeft lust om een groote zweep te nemen en hem te slaan.... doen
Indische moeders toch zoo dikwijls, ja? Majin zelf doet ook, als Njo klein is en nakal
is geweest.
Maar.... zou nu niet durven. Njo al bijna 25, durf heusch niet. Zij lang niet brani
genoeg.... maar hij verdient wel. Nu zij begrijpt best, waarom hij haar niet in zijn
huis wil hebben. Hij heeft liever njaï!
En toen zij toch gekomen is, denkt hij: ‘Wacht,
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ik zal haar zoolang in de bamboe-huis van mijn moeder stoppen, anders merkt zij.’
Zoo pinter toch, die Njo!
Maar dat valt toch tegen, hij denkt: ‘mag best en kan ook wel.’
Maar als hij ziet zij der zelf is, hij toch gauw weggaat en neem' natuurlijk die meid
mee....
Hoe moet dat nu?
Onbewust is ze van den divan afgegleden en zit ze, als een echte Inlandsche, op
den grond, op een matje gehurkt, diep gebogen, zwaar gedrukt door haar overstelpend
leed.
't Vreet in als een kanker, 't knaagt aan haar denkvermogen, ze wordt er suf van!
Haar Njo zoo iets te doen?
Hoe was dat nu mogelijk? Hoe kwam dat nu in zijn bloed? Zij is toch altijd braaf
geweest. Zij had ook met toewan Weitinga geleefd, zonder met hem getrouwd te
zijn, maar daar was geen schande in. Daarin had ze gewoon een gebruik van haar
land gevolgd.... hij had toch geen vrouw; hij mocht doen wat hij wilde. Haar bijzijn
maakte niemand ongelukkig, terwijl 't voor een volbloed Europeesch vrouwtje, zooals
Clara, trouwens voor elke vrouw, een bittere ramp en een groote vernedering was.
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Dat voelde ze heel goed, intens, tot in 't diepste hoekje van haar ziel!
En ze had innig medelijden met haar schoondochter. Ze dacht niet aan de onheusche
manier, waarop deze haar behandeld, ja zelfs verwaarloosd had.
Met haar eenvoudig, oprecht, in-goed karakter beschouwde zij de zaak van een
zuiver objectief standpunt en beklaagde zij Clara, als gold 't een vreemde.
Daarom was ze ook woedend op Jan en vond ze in de omstandigheid, dat hij haar
eigen zoon was, volstrekt geen verontschuldiging voor hem, noch een verzachting
voor haar oordeel.
Hij terlaloe nakal, verschrikkelijk slecht, om zijn vrouw zoo iets aan te doen en
mogelijk zijn latere kinderen er door te benadeelen.
Waarom kon hij niet braaf zijn en doen wat de adat van zijn godsdienst voorschreef,
één vrouw hebben en haar trouw blijven?
Dat had zijn vader, kassian, toch ook gedaan.
Nadat zij, als 15 jarig kind, bij hem was gekomen, had hij nooit naar een andere
njaï omgekeken.
Altijd en altijd kwamen haar gedachten op 't zelfde neer; en altijd deed 't haar pijn.
Ze werd er suf van; misschien zou ze er wel
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sakit kapâla van worden. Menschen werden wel eens gek van veel en vooral van
moeielijk denken. Want 't was vreeselijk moeielijk.... Een poos lang zat ze als versuft;
toen drong het langzamerhand tot haar door, dat zij handelen moest.
't Mocht niet!
Tot elken prijs zou zij 't verhinderen. Zij zou 't niet dulden, dat 't huis van haar
schoondochter, van haar kleinkind, op die wijze verontheiligd werd.
Haar langdurig verblijf in de Westersche maatschappij en haar vele samenzijn met
Léonie Verploegh, had haar, in dat opzicht, Europeesche begrippen gegeven.
Zonder dat ze er zich van bewust was, werd ze er door bëinvloed. Als ze altijd in
Indië en in een Indische omgeving was gebleven, zou ze mogelijk niet zulke strenge
begrippen daaromtrent hebben gehad.
Behalve haar objectieve beschouwing der zaak, werd 't feit op zich zelf nog
verergerd, doordat zij den schuldige zoo hoog had gehouden; van haar Njo had ze
zoo iets nooit verwacht.
Een vreemde zou ze mogelijk zachter beoordeeld hebben.
Haar Njo had boven zulk een zondige zwakheid verheven moeten zijn.
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En, door al dat afmattende denken heen, kwam telkens de vraag:
‘Wat er aan te doen?’
Volgens inlandsche begrippen zou het eenvoudigste en het meest afdoende zijn
geweest om de indringster, door een der vele Indische middelen, onschadelijk te
maken.
Ze kende er zoo veel; niets was gemakkelijker en, als men 't voorzichtig deed,
kwam 't nooit uit.
In dit geval zou alles van zelf kunnen gaan. Ze zou gewoon in het huis van haar
zoon terugkeeren, en zich met het klaarmaken van het eten blijven bemoeien en
goede sobats met de nieuwelinge trachten te worden.
Deze zou in haar, als zij dit wilde, toch ook maar een gewezen njaï zien; ze zouden
samen rijsttafelen en.... het zou haar al heel licht vallen, haar rijst zóó te kruiden, dat
zij veilig en wel onder de aarde lag, vóór Clara op Kalapa toedjoeh terugkeerde.
Njo zou toch niet dadelijk een andere nemen; zou hem ook kunnen waarschuwen....
dat de eerste wèlgelukte poging, telkens als 't noodig was, door een andere zou worden
gevolgd.
Majin dacht dit alles met 't grootste gemak uit; het zou ongetwijfeld de beste en
vlugste oplossing zijn en juist overeenkomend met haar indo-
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lente, Indische natuur, die dood afkeerig was van een meer energieke inmenging.
Ronduit naar Jan toe te gaan en hem 't schandelijke zijner handelwijze onder 't
oog te brengen, benevens hem op de mogelijke gevolgen er van te wijzen, kwam
haar een taak voor, die boven haar moreele krachten ging.
Ze voelde zich zelve niet welsprekend genoeg om 't hem te beduiden.
En met de meid zelve durfde ze evenmin te beginnen.... omdat ze bang was voor
een grooten mond.... en zij niet tegen zulk een schepsel was opgewassen.
Zij had zoo brutaal uit haar oogen gekeken; Majin had dadelijk bij intuïtie gevoeld,
dat ze haar portuur niet was.
Zulk een, die wist, dat ze bij een getrouwden man zou komen - want Jan was zeker
te eerlijk geweest om 't haar te verzwijgen - zou niet licht te verjagen zijn.
En dan, zou ze niet alleen niets gewonnen hebben, maar ze zou zich een vijandin
hebben gemaakt.... die, op haar beurt, zeker niet voor 't toedienen van een der bewuste
middeltjes, die elke Javaansche kende, zou terugdeinzen.
Een huivering doorvoer Majin's tengere gestalte.
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‘Woh! zoo valsch toch om iemand te vergiftigen.’
Op eens kwamen al haar aangeleerde, Westersche principes haar weer te binnen
en kregen ze de overhand boven haar ingeboren Oostersche begrippen.
Hoe was 't mogelijk, dat zij er zich, ook maar één oogenblik, door had laten
verleiden?
Kapitein Weitinga, haar toewan, was allerminst kerksch geweest en had al wat
godsdienst was, vrij wel over boord gegooid, gelijk hij het, met profaan cynisme,
genoemd had, maar hij had Jan toch indertijd laten doopen, wel wat laat, op zijn
Indisch, maar de zaak bleef 't zelfde. En later, in Holland, had hij op catechisatie
gegaan en was hij aangenomen.
En toen was Majin in de kerk geweest, zoo deftig, ja? Heelemaal in 't zwart, omdat
zij toen al weduwe was en toewan, kassian, al dood was.
En op andere keeren had ze ook wel eens een dienst in een der kerken in den Haag
bijgewoond en ze had 't mooi gevonden, heel mooi.
Veel had ze er niet van begrepen, omdat die dominee, toch zoo eenvoudig ja? heel
anders dan de Mohamedaansche Priesters, zoo gauw had gesproken en niet eventjes
tijd had gelaten er over na te denken, maar ze had toch wel van onthouden, dat de
hooge God der blanda's, die
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nog veel hooger was dan de Allah van de Inlanders, tenminste in haar schatting, het
heel slecht vond om menschen dood te maken.
Ze herinnerde zich opeens iets van een preek, die ze gehoord had en waarin iets
van liefde kwam tot den naaste. Ze had wel niet heelemaal goed verstaan, maar
zooveel was er haar dan toch wel van bijgebleven, dat het een heel vreeselijke zonde
van haar zou zijn om die njaï te doen verdwijnen, door haar iets in te geven.
Maar toen weer bedacht ze, of 't nu zoo heel erg zou zijn, als zij zich aan die zonde
zou schuldig maken? Zij alleen zou er toch door lijden, en 't zou voor Clara en ook
voor Jan en ook voor de kindjes, die misschien nog zouden komen, een groot geluk
zijn.
Majin, onwetend natuurmensch, had nooit van Loyala of diens leer gehoord, maar
uit zich zelf kwam ze tot zijn conclusie, dat het doel de middelen heiligt.
Haar Westersche beschaving zat haar zóó weinig in den weg en was maar zoo'n
vernisje, dat ze er zich eigenlijk niet veel van aantrok en onwillekeurig weer, van
haar eigen standpunt, de zaak ging beoordeelen.
Altijd weer, met machinale zekerheid, op 't zelfde terugkomende. ‘Als die meid
kwaad zou
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kunnen doen en haar zoon met zijn vrouw en kinderen ongelukkig zou kunnen maken,
dan zou het toch beter zijn, dat zij onschadelijk werd gemaakt en verrichtte degeen,
die er zich mee belastte, eer een goede dan een slechte daad.
En toen ze zoo ver was, meende ze, dat het maar beter was, er niet verder op door
te gaan, maar zoo spoedig mogelijk naar het huis van haar zoon terug te keeren en
dan te doen, wat haar plicht haar voorschreef.
Ze pakte nog haastig wat goed in en was juist op 't punt kokki te zeggen een looper
met een fakkel voor haar te roepen, om haar te begeleiden, zooals 't, na donker, 't
gebruik was op de estate, toen Jan's bendy voorreed en Jan zelf er afstapte.
‘Ha, gelukkig, dat ik u nog vind. Ik was zoo bang, dat u al weg zoudt zijn. Gaat u
nu maar gauw mee, moeder.’
Majin klom 't rijtuigje op.
‘Wat is dat nu?’ riep Jan verwonderd. ‘Hebt u niet eens een over-kabaja aan?
Ajoh! spada... En toen kokki op zijn geroep verscheen, gelastte hij haar de over-kabaja
zijner moeder te geven.
En Majin kreeg bijna tranen in haar oogen door zijn goedheid en was vaster dan
te voren besloten, alles in 't werk te stellen om hem
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voor een valsche positie en voor een mogelijk ongeluk te bewaren.
Nog geen woord had ze gezegd. Volgens inlandsche gewoonte kropte ze haar
gevoelens op - om ze later, door daden, te uiten.
Ze vond het veel beter om niet met Jan over zijn njaï te spreken; ten eerste zou 't
zoo 'n soesah geven en dan ook, moest ze alles vermijden, wat zijn achterdocht zou
kunnen opwekken.
In 't eerst merkte Jan 't niet. Hij was vroolijk en had zooveel te vertellen. Van zijn
dochtertje, dat zoo aardig was, en zoo verbazend opgeknapt in de week, dat hij haar
niet gezien had, en van Clara, die zich zoo flink gevoelde, dat ze wel met hem mee
had willen gaan, maar dat kon nu niet.
En toen kon ze niet nalaten te zeggen: ‘Nee... dat begrijp ik.’
En hij, nog altijd vroolijk en gelukkig: ‘'t Is nog veel te kort. Ze moet haar tijd
uitblijven... des te sterker zal ze hier terug komen en ze is weer heelemaal opgefleurd.
Niets zenuwachtig of prikkelbaar meer. Het verblijf in Malang doet haar goed. Ik
heb haar dan ook gezegd, dat ik graag wachten wil, om haar weer frisch en monter
terug te krijgen.’
Zoo echt naiëf kwam 't er uit, maar Majin werd er woedend om. Zoo nakal toch.
Wachten...
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terwijl hij een njaï mee had gebracht.
‘Waarom jij spreek van wachten? Waarom jij jokt zoo? Ik heb jou toch gezien
met....
't Was er uit, vóór ze 't wist.
Een gulle lach was zijn antwoord.
‘Hebt u mij met die meid uit Malang gezien? Een mooi model, hè? 't Is een min
voor mevrouw van Haagen; u weet toch, dat zij een kindje heeft.... en 't schijnt, dat
zij 't niet kan voeden... toen telegrapheerde hij me om een min mee te brengen....
Terwijl Jan heel kalm door sprak, gebeurde er iets, dat hem ten hoogste verbaasde.
Zijn moeder, anders zoo bang in een dog-car, dat ze zich altijd met beide handen
vasthield, ging nu op eens rechtop staan, knielde daarna voor hem neer, omvatte zijn
knieën met haar armen, boog diep met haar hoofd, ten teeken van onderwerping en
riep snikkend uit: ‘Woh! Njo, vergeef me toch.... ik ben zoo slecht.’
En toen hij haar opgeheven en zij 't hem uitgelegd had, werd hij even boos.... maar
niet erg, want hij hield zich in: ‘Hoe kunt u denken, dat ik ooit een njaï zou nemen...?
zei hij. En hij dacht er bij: ‘Daar heb ik toch al de ellende van bijgewoond.’
Maar hij slikte die woorden in, omdat hij een
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goede, brave zoon was en zijn arm njaï-moedertje niet wilde kwetsen.
Toen ze gekalmeerd was, vroeg ze: ‘Maar nu, ik begrijp nog niet, waarom jij haar
in mijn huis wil brengen?’
‘Och! dat was zoo. Ik had niet veel lust, met dat opgedirkte mensch de heele estate
over te rijden; toen dacht ik, ik zal haar even in uw huis laten wachten, dat was 't
dichtste bij. Dan kon van Haagen haar zelf halen.’
Nog nooit was Majin zoo gelukkig geweest en nog nooit zoo trotsch op haar jongen.
Dat dit gevoel van trots negatief was, kwam niet bij haar op.
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Hoofdstuk IX.
Nassi Tim.
Clara kwam terug, blozend, opgewekt, gelukkig, dol op haar kindje.
Ze had nooit gedacht, dat zulk een miniatuur menschje zoo aardig zou kunnen zijn
en zooveel afleiding zou kunnen geven.
Ze was zoo normaal mogelijk en kon zich niet meer voorstellen, dat ze anders was
geweest.
Jan had haar lachend 't verhaal van de min der van Haagens gedaan, omdat hij er
ook, van andere kanten, mee geplaagd was en hij bang was, dat 't haar op den een of
anderen dag ter oore mocht komen.
En zij lachte eveneens en zei hartelijk: ‘Wat kenden de menschen, die zoo iets van
je konden vermoeden, je toch slecht. Als ik je gezien had,
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zou ik 't wel begrepen hebben, mijn goeie, trouwe vent.’
En ze kuste hem zóó lang en innig, dat Jan zich tot de allergelukkigste stervelingen
rekende.
Zoo lief en aanhankelijk was ze nog nooit geweest; het moeder-zijn scheen haar,
in alle opzichten, te hebben verbeterd.
Jan kon haar niet genoeg bewonderen, terwijl ze haar plichten aan haar kindje
vervulde. Hij had nooit zulk een toewijdende teederheid in haar vermoed en was er
haar oprecht dankbaar voor. Als hij er haar iets over zei, werd ze quasi boos en sprak
ze, met een allerliefst snoetje van vermeende verontwaardiging: ‘Malle jongen, ik
doe 't niet voor jou, maar omdat 't mijn schatje - mijn eigen lieveling, is.’
Waarop hij haar plagend een onlogische dot noemde. Jan was nog nooit zoo verliefd
op zijn mooi vrouwtje geweest, en zijn geluk zou werkelijk volmaakt geweest zijn
als... er niet een groote schaduw op gevallen was.
Wat hij ook, op bedekte of duidelijke manier zei, hoe hij vleide, beloofde of
ontevreden was, het hielp niets. In één opzicht was Clara niet veranderd en wel in
haar gevoelens tegenover zijn moeder.
Ze kon niet velen, dat deze bij haar kleinkind
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kwam; als zij maar de balé-balé naderde, waarop 't overdag, onder een
muskietengordijn, lag te slapen of een gebaar maakte om het op te nemen, werd Clara
onrustig en zenuwachtig, en eens, dat ze vroeger dan anders van haar avondwandeling
met Jan terug kwam en haar schoonmoeder met 't kleintje in de armen zag, kreeg ze
zulk een hevigen aanval van hysterisch snikken, dat Jan bang werd voor een herhaling
van de verschijnselen, die zich, vóór de geboorte van het kind, bij haar hadden
gëopenbaard.
Toen hij, toevallig voor zaken in Malang zijnde, den dokter daarover raadpleegde,
meende deze ook, dat het een nerveuse aandoening was, een overblijfsel der
neurasthenie, waaraan ze reeds meermalen geleden had en tevens, dat men 't best
zou doen er haar niet in te dwarsboomen. Mettertijd zou haar ongemotiveerde afkeer
van zelf, of door 't een of andere gunstige toeval, wel overgaan.
Jan sprak er openhartig met zijn moeder over en - nog vóór hij uitgesproken had,
zei ze, met de haar eigen goedige nederigheid:
‘Laat maar.... jij moet niet te veel zeggen, is jou vrouwtje, ja? Doet er ook niet toe.
Ik zal wel troosten mijzelf. Is toch nog andere kindjes op die land en dan ik neem in
mijn armen en
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loop der mee op en neer en denk maar, 't is mijn eigen kleinkindje.’
‘'t Is, in elk geval, maar tijdelijk, de dokter hoopt ook, dat ze wel weer zal
veranderen.... Het beste is, dat u gewoon maar bij ons komt en niet op 't kleintje let.’
‘Och! nee.... ik kom niet.... heusch liever niet.... als jou vrouw niet prettig vindt,
is beter ik niet kom.’
Jan durfde er niet veel tegen te zeggen, doch nam zich voor, haar zooveel mogelijk
schadeloos te stellen, door haar dikwijls op te zoeken.
Maar de pluktijd was op handen... en een nieuwe ziekte, de knokkelkoorts, een
leelijke variatie op de influenza, had haar intocht op Java en ook op Kalapa toedjoeh
gehouden en verscheidene der emploijés waren er door aangetast. De overigen en
ook de onder-administrateur, hadden 't dus dubbel druk.
't Leven op een koffie land eigent zich trouwens nooit erg tot 't maken van visites.
Arme Majin! Ze leefde stilletjes in haar huisje, altijd door verlangende naar haar
jongen, dien ze zelden, en naar haar kleinkind, dat ze nooit zag.
Ze had wel begrepen wat Jan zei van later... maar dat was geen troost voor haar.
Even als alle natuurmenschen hield ze 't meest van kleine
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kinderen, de Javanen beschouwen hun kinderen zoo spoedig reeds als volwassen.
Ze hebben ook, zoodra ze loopen, zoo weinig zorg noodig. Bij een Europeesch kindje
was dit wel eenigszins anders, doch daar stond tegenover, dat deze zoo gauw al wijs
worden. Toen haar eigen Njo aan 't opgroeien was, had Majin er dikwijls door geleden,
dat hij haar allerlei vragen deed, waarop zij geen antwoord kon geven, en al heel
spoedig had ze gemerkt, dat hij de meeste dingen beter begreep en er meer van af
wist dan zij.
En nu ze zooveel ouder was en haar begripsvermogen zooveel minder, zou het
nog veel erger zijn.
Wat ze heerlijk vond, waar heur hart naar verlangde, was een knuffel-kindje, een,
dat ze in haar armen kon nemen, zonder dat het zich los wrong; één, dat ze alles kon
vertellen, zonder dat het haar lastige vragen deed of zelfs maar antwoordde.
Die dokter in Malang had gezegd... later...
Zij had liever nu.... later zou 't niet meer 't zelfde kindje zijn, de kleine Léonie
Marie.... die ze, in haar gedachte, Majin noemde, Majin-ketjil, kleine Majin.
Dat was het eenige, wat zij er van had; op die manier was haar grootmoederschap
wel tot een minimum teruggebracht.
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Voor neef Adriaan was de geboorte van een meisje een groote misrekening, hij had
zoo vast op een jongen, op een Adriaan, gerekend.
Toen hij Clara, bij haar terugkomst uit Malang, verwelkomde, gaf hij haar een
foudraal met een zilveren bekertje en een lepel en vork, maar toen ze er hem voor
bedankte, zei hij afwerend: ‘Nee.... dat is de moeite niet. Die prularia zijn 't bedankje
niet waard.... als 't een jongen was geweest, zou je heel wat anders hebben gezien,
dien had ik heel wat meer toegedacht. Zorg er dus een volgenden keer voor.’
't Jonge moedertje lachte.... vooreerst had ze haar handen vol genoeg met één.
Ze kon zich zelf niet begrijpen, hoe een vrouw er twee aan kon. Ze ging dermate
in haar ééne kindje op, dat er werkelijk niets voor een tweede zou zijn overgeschoten.
Nacht en dag waakte ze over haar poppetje... de dokter van de estate werd er, bij
de minste afwijking, bij geroepen. Alles ging dan ook goed, tot de kleine een maand
of vijf was; toen merkte Clara, tot haar schrik en ontzetting, dat ze het voedsel
weigerde, dat ze tot nu toe met zooveel smaak genoten had, en die gevoelens namen
in intensiteit toe, bij 't vernemen der vermoedelijke oorzaak.
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‘Wel, mevrouw. ik begrijp best, waarom de jongejuffrouw zich niet meer verzadigen
wil aan 't geen Mama haar voorzet; 't is heel nobel van haar gedacht.... ze wil 't voor
haar broertje laten....
Clara keek hem verbaasd aan.... en toch durfde ze niets te vragen. Ze waren in
Indië soms zoo cru, iets waarvoor ze nog te Europeesch en.... te jong was.
De dokter lachte om haar verlegenheid: ‘Nu, daar hoeft u nu geen kleur om te
krijgen; u hoeft er u niet voor te schamen; integendeel, het is iets om trotsch op te
zijn. Als ik me niet vergis, is de Kroonprins op weg....
Ze begreep hem nóg niet.... ‘De Kroonprins?’ stamelde ze.
De dokter schaterde 't uit. Een kostelijke mop was 't. Daar moest hij, als man, een
jonge vrouw aan 't verstand brengen, dat haar eerste kind de moedermelk weigerde,
omdat 't tweede onder weg was.
Die tottohs waren soms ook te naïef.
Toen de waarheid eindelijk tot Clara doordrong, was ze er, even als den eersten
keer, doodongelukkig om, ofschoon nu uit heel andere redenen.
Het was verschrikkelijk, om met 't jaar een
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tweede baby te hebben. De moederzegen zou haar, op die manier, te machtig worden.
En dan.... ze stond er zoo alleen voor. Leefde haar moeder nog maar.... ze miste
deze meer dan ooit. Jan deed wat hij kon, trachtte de zorgen der kleine Léonie zooveel
mogelijk van haar over te nemen, opdat zij zich aan 't wordend leven in haar kon
wijden, veel rusten kon en zich niet te veel vermoeien, maar 't ging niet al te best.
De kleine Léonie toonde, voor 't eerst, den terugslag van den zenuw-toestand, waarin
haar moeder, vóór haar geboorte, verkeerd had.
Het instinkt had haar zich doen afwenden van hetgeen haar moeder haar aanbood....
maar verder scheen dat instinkt niet te gaan. Niet alleen, dat ze zich star verzette
tegen elk surrogaat, maar ze werd van den eenen dag op den anderen, van een lief,
zoet kindje, een ontzettend lastig schreeuwstertje. Met en zonder aanleiding gilde ze
't uit en werd haar gezichtje paars van boosheid, terwijl haar halsje opzwol en 't was
of ze stikken zou.
De jonge moeder probeerde van alles, en alles mislukte; telkens kwam de dokter
met een nieuw diëet aan, waarmee weer vol hoop begonnen werd, tot het negatieve
succes, dat er mee be-
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reikt werd, het veroordeelde en men weer naar iets anders moest zoeken.
Het werd een getob van de andere wereld; het kind viel zichtbaar af; de Zondagsche
wegerij, anders een pretje voor de gelukkige ouders van het voorspoedige kind, werd,
nu dit een stumpertje was, met angst tegemoet gezien.
Met schrik en vreeze lazen ze het cijfer af... het verminderde, in plaats van toe te
nemen.
In den beginne zei de dokter steeds, dat er geen ernstige reden tot ongerustheid
bestond. 't Gewone verschijnsel bij een kind, dat wat vroeg en wat plotseling gespeend
wordt.
Gelukkig geen al te teer kindje; vrij veel weerstandsvermogen.
Dat ging zoo een maand lang, toen begon de dokter andere noten te kraken en
sprak hij van een consult met zijn collega te Malang.
Niets was gemakkelijker; den volgenden dag reeds vertrok Clara met 't kind. Jan
had haar die reis willen besparen, en zelf willen gaan of zijn moeder willen vragen
zich er mee te belasten.
Clara trok de schouders op. Het een was zóó ongerijmd als 't andere. Zij was de
aangewezen persoon - en zij zou gaan.
Ze moest denken aan haar toestand... Onzin, op 't oogenblik vond ze 't kind, dat
er was, van vrij wat

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

324
meer belang dan 't kind, dat nog komen moest.
De dokter in Malang had slechts één raad, een Inlandsche min.
Doch daar verklaarde de jonge moeder zich ten stelligste tegen.
‘Waarom dan toch, mevrouw? Een min, die gekeurd is, kunt u volkomen
vertrouwen. Bovendien zijn de Javaansche vrouwen bizonder goed en zorgzaam voor
kleine kinderen.’
‘Maar, dokter, ik heb zulk een onoverkomelijken afkeer van de Inlanders, dat ik
zelfs mijn eigen schoonmoeder, die een echte Indische is, niet kan zien en niet velen
kan, dat zij het kindje aanraakt.’
De dokter zei iets van zich bedwingen.... niet toegeven....
‘Dat is gemakkelijk gezegd.... maar dat gaat dan toch ook maar tot een zekere
grens.... zoo zeer heb ik mijn zenuwen niet in bedwang. Bovendien, er is bij mij niet
zoo heel veel noodig om mij tot aan mijn doode punt, waar ik niet over heen kan, te
brengen....
‘Mevrouw, ik kan u niet anders raden. Bij mij staat niets hooger dan de
moedermelk, daarop volgt een min.... en daar komen de overige voedings-middelen
een heel eind achter Maar als
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u niet wilt, kan ik er ook niets aan doen. Probeert u dan eens....
De dokter noemde een paar soorten kindervoedsel op.
Clara begon, op nieuw, met moed - doch weer te vergeefs.... Een of twee dagen
lang scheen 't goed te gaan, dan was 't weer mis.... en werd 't weer sukkelen.
Na een week of zes was 't kind zóó afgevallen, dat het niet meer te herkennen was.
't Werd nog lastiger dan te voren, kreeg koorts en hoewel de dokter daar geen reden
tot ongerustheid in zag, omdat het vermoedelijk van het tandenkrijgen was, vond hij
dit feit op zich zelf een ongewenschte complicatie.
‘Het kind is heusch niet sterk genoeg om er den last van 't tanden-krijgen bij te
dragen. De koorts alleen heeft niets te beteekenen, maar 't een met 't ander maakt
den toestand précaire.’
Jan had er in al dien tijd niet met zijn moeder over durven spreken; de afkeer van
haar schoonmoeder was nu een manie bij Clara geworden en, prikkelbaar door haar
positie en zenuwachtig door het tobben met het kleintje, was er niet veel noodig om
haar in snikken te doen uitbarsten.
Als Majin zou hooren hoe ziek 't kindje was,
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zou ze er natuurlijk naar willen komen kijken en haar bezoek zou alles behalve
welkom zijn.
't Ongelukkigste was, dat Clara nu bijna niet uitging.
Van een bezoekje in stilte kon dus geen sprake zijn.
Intusschen ging de kleine steeds achteruit.... en waren de ouders wanhopend.
De spanning en de vermoeienis waren te veel voor de arme moeder en, op zekeren
dag, vertoonden zich verschijnselen, die eenigen tijd absolute rust hoogst noodzakelijk
maakten.
In zijn vreeselijke ellende, in zijn verlatenheid, met de verantwoording voor een
zieke vrouw en een verzwakt kindje, deed Jan wat hij al lang had willen, maar niet
had durven doen.... hij ging naar zijn moeder.
Nu Clara toch haar kamer moest houden, kon Majin zonder dat deze 't merkte, 't
kind zien en verzorgen.
In de eerste dagen was Clara bovendien, door de reactie, zoo apathisch en indolent,
dat ze naar niets vroeg en maar tevreden was, als ze kon slapen.
Jan had haar verteld, dat er iemand bij het kind was en dat zij nu rust kon nemen,
en ze was te onverschillig om te vragen wie het was.
Na een week van hopelooze zwakte en afmat-
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ting, kwam ze een weinig bij.... ze ontwaakte, na een verkwikkende sluimering, voor
't eerst zonder dat vreeselijke gevoel van loomheid. Met gretige teugen dronk ze een
heerlijk verfrisschenden drank, die naast haar bed stond, en toen riep ze haar man....
die haar, in die dagen, niet had verlaten en vroeg ze hem haar 't kindje te brengen.
Ziende, dat hij aarzelde, begon ze zacht te schreien. ‘Is 't dood Jan, en durf je het
mij niet te zeggen?’
‘Integendeel, lieveling, ze is veel beter. Je zult ons popje niet herkennen.’
En waarlijk, Clara kon niet begrijpen, dat dit 't kindje was, dat, vóór ze liggen
ging, uitgeteerd was geweest, teer en doorschijnend als een wassen beeldje.
‘Ben ik zoo lang ziek geweest, of is er een wonder gebeurd?’ vroeg ze, met meer
belangstelling dan ze in tijden getoond had. ‘Met bewonderende blikken keek ze
naar de rose wangetjes, de stralende oogjes....
‘En kijk eens.... Clara.... Voorzichtig lichtte hij het bovenlipje op....
Clara uitte een kreet van verbazing. Uit 't rozige kaakje stak een klein wit puntje...
‘Is 't een tandje?’ vroeg ze gelukkig.
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Jan knikte.
‘En heb jij 't ontdekt? En is 't daardoor zooveel beter? Waarom antwoord je nu
niet? Toe, Jan.’
‘Begrijpje 't niet, Clara. Denk eens na.... Je ziet toch, dat Léonietje beter is....
Wacht, daar is de dokter. Dokter, vertel 't haar maar.’
‘Ja, mevrouw, het kind is er bovenop - dank zij de voortreffelijke zorgen van uw
schoonmoeder,’ zei hij, even wachtende om de uitwerking zijner woorden te zien.
Clara zweeg.
‘Ze heeft het kind gered.... dat durf ik gerust beweren.’
‘Waarmee dan toch?’ vroeg Clara verwonderd. ‘Wij hadden van alles geprobeerd.’
‘Ja, dat moet u haar zelve vragen. Zal ik haar even roepen?’
Een oogenblik streed Clara.... toen knikte ze toestemmend.
De dokter keerde al heel gauw met Majin terug.
Angstig, schoorvoetend, echt op zijn Indisch, met langzame schuifelpasjes... trad
ze de kamer in.
Clara wenkte haar en, toen ze bij het bed was, greep de jonge vrouw haar beide
handen: ‘Moeder....’

Thérèse Hoven, Naar Holland en terug

329
Verder kwam ze niet..., voor 't eerst, in al die maanden, uitte ze dien naam....
onwillekeurig verrees het beeld van haar eigen moeder haar voor den geest.
‘Soeda... maar... jij hoeft niets te zeggen... Ben-je blij, kindje nu weer flink? Zij
eet zoo lekker, ja? Krijgt al haast een rijstbuikje...
Clara glimlachte. ‘U hebt een wonder gedaan... ik ben u zoo dankbaar en ik ben
altijd zoo leelijk tegen u geweest...
Stil nu... niet praten der van. Alles is voorbij. De kindje groeit toch, is 't
voornaamste.’
‘Maar u moet er verder voor blijven zorgen. Wat doet u er toch aan...
Jan, die den dokter had uitgelaten, was weer binnengekomen... ‘Clara... liefje, nu
niet te veel praten. Ik zal je je drankje ingeven... en dan moet je weer wat rusten...
Mag ik Lietje naast mij hebben, Jan?’
Majin schudde 't hoofd. ‘Kindje moet eten hebben, ja? Is net tijd der voor.’
‘Wat geeft u haar toch?’
‘Nassi tim,’ antwoordde Majin, ‘is toch 't allerbeste; ik heb jou ook zoo dikwijls
gegeven... toen jij klein was en Jan hier en mijn man, kassian...
‘Hoe maakt u dat ook weer?’ vroeg Clara, reeds half dommelend.
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‘Wel, je neemt een kip en kookt die... en je stoomt rijst en...
Terwijl Majin precies vertelde, hoe ze 't versterkende rijstgerecht klaar maakte...
vielen Clara's oogen dicht...
Zacht, behoedzaam, zooals alleen een Inlandsche loopt, verliet Majin 't vertrek...
Toen Jan, een poosje later, in de achtergalerij kwam, zag hij haar op den grond
gehurkt zitten, met zijn dochtertje op den schoot en haar voerende....
‘Kijk toch... hoe lekker 't er in gaat...
‘Bent u nu gelukkig, moeder? Want nu blijft u voor altijd bij ons.
‘U begrijpt, als Clara zoo wel blijft en de jongen komt...
‘Niet praten zoo ver vooruit, enkel genieten van 't oogenblik, ja? Kijk toch eens,
hoe heerlijk je kindje eet...
‘Ik ben zoo gelukkig, ja...
Haar handen waren niet stijf en loom meer, ze hadden weer werk gevonden, en
met innige liefde klemden haar armen zich om haar kleinkind heen, terwijl ze het
voorzichtig, als ware 't een jong vogeltje, hapje voor hapje toediende.
En Jan zegende de ziekte van zijn kind, waardoor zijn moeder de plaats bekleedde,
die haar toekwam.
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‘Jij moet niet zoo naar mij kijken, toch. Ik word maloe van...
Ik bewonder u, moeder...
Wat nu?’
‘Ik vind u mooi, heusch...
Zoo'n oude nennéh!’...
‘Nee, ik zie in u 't dessa-kind, dat mijn vader bekoorde en ik dank er hem voor,
in gedachte, dat hij u tot zich nam.’
Majin begreep het niet precies... ze kon in haar onschuld niet vermoeden, dat Jan
zich nu eerst, nadat ze zijn kind had gered, met de keuze van zijn vader verzoende
en 't Noodlot zegende, dat hem een Indische moeder had gegeven.
In aansluiting met zijn denken, zei hij hardop: ‘Geen Hollandsche zou toch nassi
tim kunnen maken... zoo zacht en zoo versterkend, Lietje is er heelemaal van
opgekomen.’
Ze glimlachte.... een tevreden.... gelukkig lachje.
DEN HAAG
Nov. 1904 - April 1905.
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