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Hoofdstuk I.
Eene comedie-partij.
De kleine schouwburg in het vorstelijk 's-Gravenhage was op den avond van den
18en October 188- goed bezet; vooral op den eersten rang kon men tal van lieve
kopjes en elegante toiletjes bewonderen. Menige binocle van uit de stalles werd er
dan ook heengericht. En iets, dat nooit in de stijve Residentie gebeurde, was, dat
men van loge tot loge praatte en schertste en velen elkander schenen te kennen.
Wèl werd hier en daar een loge ingenomen door eenige leden der aristocratie, die
met souvereine minachting neerzagen op die plebejische vroolijkheid en zoo strak
mogelijk keken, als om te toonen, dat zij volstrekt niet tot dat luidruchtige gezelschap
behoorden, doch daaraan stoorde zich niemand.
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Men genoot van de fraaie voorstelling; de Fransche troep voerde een allerliefste
Opera comique op en men schroomde niet er met elkander over te praten en te lachen,
gedachtig aan het:
‘Getheilte Freud ist doppel Freud.’
Het vroolijke gezelschap, waaraan aristocraten en zwartgalligen zich ergerden en
waarin andere burgerlui en vroolijk gestemden schik hadden, bestond uit een veertigtal
jongelui, door eenige ouderen van dagen gechaperonneerd. 't Was een bruidspartij,
gegeven ter eere van Theodoor v.d. Elst en Nelly van Vloten, die den vorigen dag
waren aangeteekend.
Na afloop der voorstelling zou er een souper plaats hebben ten huize van Nelly's
oom en tante, die ook in de comedie de honneurs waarnamen en hunne jeugdige
gasten in de pauzen verfrisschende dranken en bonbons aanboden.
In het midden der groote loge, den zoogenaamden omnibus, zit het bruidspaar; zij
is een lief blondje, dat twintig keer de seringen zag bloeien en die tot hare
lievelingsbloem maakte, totdat de oranjebloesem voor haar geurde en ze daaraan
terstond de voorkeur gaf. Ook nu is zij met een takje van dien geurigen bloesem
getooid, om zich te onderschei-
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den van de andere meisjes, zooals haar bruigom schertsend had opgemerkt, toen hij
het haar gaf. Ze draagt een lichtblauw kleedje, dat haar gouden lokken en fijne teint
voordeelig doet uitkomen. Hij, wien de slanke dochter van 't Noorden zich tot
levensgezel heeft gekozen of tenminste als zoodanig heeft aangenomen, is het
tegendeel van 't jonge bruidje. Hij is even donker als zij blond, even gespierd en flink
als zij zacht en tenger is; ook toont zijn gebruinde tint aan, dat hij in een heet klimaat
heeft gewoond en dat de brandende zonnestralen hem niet gespaard hebben. Doch
al is hij wat donker, toch is hij een knappe man, althans in de meening van Nelly,
die hare blauwe oogen telkens naar hem opheft. En als zijn blik ze ontmoet, dan leest
hij er niets dan bewonderende liefde en innige gehechtheid in. En wel mag ze die
voelen voor den man, wiens naam ze binnen weinige weken zal dragen, want verlaat
ze voor hem niet haar land, hare ouders, hare vrienden en alles, wat haar dierbaar is,
en wat hare twintig zomers zoo zonnig heeft gemaakt?
De heer V. d. Elst is namelijk een Indischgast met verlof en heeft zich dat verlof
ten nutte gemaakt om zich een gaaike te zoeken, ten einde haar mede te nemen naar
zijn nestje onder de
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palmen. Hij was sedert kort administrateur van een koffieland in Java's Oosthoek en
had dus voldoende om een vrouwtje te kunnen onderhouden.
Hij dacht over de Indische schoonen, gelijk menige volbloed Europeaan er over
denkt, nl.:
Badinage - bon
Mariage - non
en wilde liever naar Holland gaan, om zich een dochter van 't land te kiezen. Een
zijner collega's was juist buiten betrekking en met goedvinden van den eigenaar der
plantage kwam deze voor een jaar in zijne plaats en kon de trouwlustige V. d. Elst
met een gerust hart en een goed gevulde beurs repatriëeren - na een tienjarig verblijf
in Indië.
Zijne ouders waren tijdens zijne afwezigheid gestorven, doch daar zijne beide
zusters en een zijner broeders in den Haag getrouwd waren en daar woonden, nam
hij er kamers en sloeg er zijn tenten op. Natuurlijk kregen de dames zijner familie
last, om de rij harer vriendinnen eens langs te gaan en de bekoorlijkste onder haar
nu en dan uit te noodigen - ter inspectie, hadden wij haast gezegd, zoo wij die
uitdrukking niet te banaal vonden met betrekking tot een Haagsch
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nufje. - De eischen, die de huwelijkscandidaat stelde, waren niet bescheiden, doch
ook niet onmogelijk; fortuin was hem onverschillig - ja, hij had even lief een meisje
zonder geld, daar deze minder pretentie zou hebben. Hij verlangde echter en had het
als conditio sine qua non gesteld, dat de aanstaande Mevrouw V. d. Elst eene goede
musicienne zou zijn en daarbij een lief, ontwikkeld meisje, verstandig genoeg om
hem te begrijpen, doch geen blauwkous of geëmancipeerde jonge dame en vóór alles
- een degelijk huisvrouwtje.
Onder de vele jeugdige schoonen, die hij in de eerste maanden van zijn verlof
leerde kennen, kwam er gene zijn ideaal zoozeer nabij als Nelly van Vloten, en 't
duurde ook niet lang, of hij maakte zich sterk om met een weinig beleid en
overredingskracht het hartje van zijne uitverkorene te veroveren. Hij was niet
smoorlijk verliefd - dat is men niet meer op dertigjarigen leeftijd, ten minste als er
tien Indische jaren bij zijn, die even als de campagnejaren dubbel tellen - doch hij
vond haar heel lief en verbeeldde zich, dat 't bizonder prettig zou zijn om dat frissche
gezichtje elken middag bij zijn thuiskomst in zijn voorgalerij te zien en dan een kus
op die roode lipjes te mogen drukken.
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Ook meende hij, dat haar tengere leden en fraaie taille goed zouden uitkomen in
sarong en kabaai en dat het heel aangenaam zou zijn om zulk een lady-like persoontje
aan 't hoofd zijner tafel te zien.
Zij zou eene bevallige châtelaine van de groote administrateurswoning zijn en,
daar zij eene beelderige stem had en hare blanke vingeren met buitengewone
vaardigheid over de toetsen vlogen, beantwoordde zij volkomen aan hetgeen hij zich
van de vrouw had voorgesteld, die voortaan lief en leed met hem zou kunnen deelen.
Van zijn kant zou hij alles doen, om 't haar naar den zin te maken; zij zou als
maîtresse absolue regeeren over zijn huis en de vrije beschikking over een ruim
huishoudgeld hebben.
Nelly van Vloten was op één na de oudste uit een talrijk gezin, waar ze zich van
jongs af aan nuttig had leeren maken. Toch was ze niet onmisbaar; er waren twee
groote meisjes, die haar plaats konden innemen, en die er volstrekt niet rouwig om
waren, ‘want,’ zoo redeneerden ze, in eene groote familie moeten de oudsten niet te
lang ongetrouwd blijven, anders komen de jongeren nooit aan de beurt.’
Toch vonden ze het jammer dat ‘onze Nel’ zoo ver weg ging en in de Oost ging
wonen.
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Als V. d. Elst eene betrekking in Den Haag of Amsterdam had, zou het heel wat
prettiger zijn, dan konden ze nog eens bij 't jonge paar logeeren; wat heeft men nu
aan eene getrouwde zuster in Indië? Het is toch een vrij algemeene opinie van meisjes,
dat zusters en broers hoofdzakelijk trouwen om er een gezellige logeerkamer op na
te kunnen houden, zoodat ze eens kunnen profiteeren.
Elk jong vogeltje vliegt gaarne eens uit, en waar kan men vrijer logeeren dan bij
zijn eigen broer of zuster? vooral in 't begin als de handen der huisvrouw nog niet
gebonden zijn door dat kleine goed, dat wel heel aardig, doch tevens verbazend
veeleischend is.
De Van Vlotentjes echter moesten het genot missen van bij hare getrouwde zuster
te kunnen gaan logeeren en Nelly zelve vond dit ook wel een groote drawback, doch
dat woog niet op tegen 't heerlijke vooruitzicht van altijd met Theo alleen te zijn en
Mevrouw te wezen. Dat woord toch bezit een toovermacht en trekt alle jonge meisjes
aan. Zoodra de jonge administrateur de groote vraag had gedaan, die door Nelly
blozende was beantwoord, had ze een groot vel papier genomen en dat gevuld met:
Mevrouw V. d. Elst. 't Stond zoo aardig, vond ze.
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En toen had ze een visitekaartje genomen en het ‘Nelly van Vloten’ doorgeschrapt,
om er Mevrouw V. d. Elst - Van Vloten voor in de plaats te schrijven. Dat vond ze
nog aardiger, maar 't aardigste van alles zou zijn, als er kaarten zouden worden
rondgezonden met:
Ondertrouwd:
THEODOOR V.D. ELST
Administrateur te Banjak Ajer
EN

ELEONORE MARIE VAN VLOTEN.
Java
} 188den Haag } 188Wie onzer kent die onschuldige vreugde niet aan een engagement verbonden? De
naam, dien we eerst dood gewoon of leelijk vonden, klinkt ons op eens als muziek
in de ooren en wij verlangen er slechts naar om er den onze voor te verwisselen.
Helaas! hoeveel jonge vrouwtjes beklagen zich bitter over den ruil en hoe menige
mevrouw zou alles in de wereld geven, om maar weer juffrouw te worden!
In Nelly's blondgelokt hoofdje kwamen echter zulke gedachten niet op; toen zij
den knappen Indischgast bij zijne zuster had ontmoet op een muzieksoireetje, ter
zijner eere gegeven, had hij
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dadelijk een diepen indruk op haar gemaakt. En toen zij hem een paar dagen later in
de Hoogstraat tegenkwam en hij haar hoffelijk groette, had ze zóó sterk gebloosd,
dat Christien, 't zusje, dat op haar volgde, had gezegd: ‘Gunst, Nel, heb-je 't zoo
warm? je ziet zoo rood alsof je flensjes hebt gebakken.’
Niet lang daarna gaf de zuster van V. d. Elst weer een soireetje en toen ontdekte
ze op eens, dat Nelly van Vloten dezelfde Quatre-mains speelde als zij. Hoe aardig
zou het zijn, als ze samen eens wat studeerden, als Nelly b.v. twee ochtenden in de
week bij haar zou willen komen.
Nelly vond het al even aardig, doch men weet, hoe dat gaat; 't getrouwde vrouwtje
werd dikwijls voor huishoudelijke zaken weggeroepen. En wat was natuurlijker dan
dat de verlofganger, die toch niets te doen had en dikwijls bij zijne zuster inliep, de
jeugdige bezoekster dan gezelschap hield?
En zoo kwam het, dat die twee de goedhartige gastvrouw bijna als eene fâcheuse
troisième leerden beschouwen en het niets naar vonden, als een der kinderen eens te
onhandelbaar voor de kinderjuffrouw bleek te zijn en de moederlijke tusschenkomst
vereischt werd, of als de waschvrouw of eene dergelijke dignitaris eens wat lang van
stof was.

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

10
Zoo ging de winter voorbij en toen de natuur begon te ontwaken, was er in Nelly's
hartje ook een jeugdig plantje ontloken, nog zoo teer en zwak echter, dat het
voorzichtig gekweekt moest worden. En wie zou dat beter kunnen dan de Indischgast
met verlof, die niets beters te doen had dan de ontwikkeling van dat plantje gade te
slaan en dit een prettige taak vond? Toen hij den ouden heer Van Vloten op een
zekeren middag eens om eene plechtige audientie vroeg en hem bekend maakte met
zijne huwelijksplannen en vooruitzichten, had deze dan ook slechts één bezwaar, nl.
den afstand.
Doch dat moest maar overwonnen worden en men troostte elkander met 't
vooruitzicht op vele en lange brieven en zoo kwam dan het engagement tot stand.
Nelly deed als alle Haagsche meisjes: ze wandelde onvermoeid in de Tent en op 't
Kurhaus met haren aanstaande, ging ijs met hem eten bij Monchen en Berenbak of
als ze eens wat ernstig gestemd was, zocht ze de belommerde laantjes van de
Scheveningsche boschjes op en daar droomde ze den zoeten droom der jonge liefde.
't Was een heerlijke tijd, doch het jaar van Theodoor's verlof spoedde ten einde
en hij wilde
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haar nog zoo gaarne iets van 't oude Europa laten zien, vóór ze het verlieten; hij zelf
had ook een vurig verlangen om de besneeuwde Alpen te betreden, vóór Java's blauwe
bergen zijn gezichtskring zouden belemmeren.
In Januari moest hij weer op zijn post zijn; als zij dus in de laatste dagen van
October wilden trouwen, dan had 't jonge paar nog de geheele maand November
voor zijn honeymoon en zou December overblijven voor de zeereis, wel een prozaïsch
besluit van de wittebroodsweken, doch men moest dankbaar zijn dat men er dat nog
van had.
Intusschen was de voorstelling in den schouwburg afgeloopen en een half uur later
zat men om een welvoorzienen disch te soupeeren. De spijzen, reeds voortreffelijk
toebereid door een Haagschen Vatel, werden nog gekruid door geestige toasten en
vroolijke gesprekken. En zoo liep de avond tot ieders genoegen af.
Sedert dien ving het feestvieren aan; iedereen wilde het jonge paar eene beleefdheid
aandoen en er werden dineetjes of soireetjes gegeven, al naar gelang het met de beurs
van den gastheer overeenkwam.
Het geheele huis der Van Vlotens kwam op stelten,
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want, zoo bruidsdagen al eene eigenaardige drukte en verwarring geven, hoeveel
grooter worden die niet, als er de toebereidselen voor een Indische reis bijkomen.
Het was dan ook met een zucht van verlichting dat de laatste koffers, waarin de
cadeaux waren gepakt, dicht werden gemaakt en verzonden met het zeilschip, dat
tevens de talrijke meubelen zou overbrengen, welke V. d. Elst gekocht had, om de
administrateurswoning te verfraaien en gezellig te maken.
De jongelui waren een week tevoren naar de Riviera vertrokken en, ofschoon hun
vertrek een groote leegte had achtergelaten, toch bekenden de verschillende leden
der familie Van Vloten, dat het een heele rust was, en ze blij waren, dat het lang
gevreesde afscheid genomen was.
Nelly had zich goed gehouden, dat moest men bekennen, en was een allerliefst,
vroolijk bruidje geweest, dat er behoefte aan scheen te gevoelen aan ieder nog een
lief woordje te zeggen en een zonnige herinnering aan haar persoontje achter te laten.
Doch Mama had het wel eens te kwaad gekregen en dan kwam er op Nelly's stralend
gezichtje ook soms een wolkje en bekende ze zacht aan Theo, dat ze wel erg, erg
veel van hem hield en zich
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aan zijne zijde een gelukkige toekomst droomde, maar dat 't tevens hard was, om
iedereen te moeten verlaten en dat hij wel dubbel van haar mocht houden.
En als hij haar dat met een kus beloofd had, dan helderden haar trekken weer op,
dan leefde ze weer geheel voor en met hem.
Aldus was ze met een licht gemoed den trein ingestapt, die haar aan 't einde van
haar huwelijksdag van Den Haag wegvoerde naar zonniger gewesten, waar een nieuw
leven voor haar zou beginnen.
In de wereld der fictie zou de roman uit zijn geweest, in de comedie zou het scherm
gevallen zijn, want ze hadden elkaar immers nu, de held en heldin van dit bescheiden
drama, doch in het werkelijke leven begint het eerst nu. Daar is nog een vierde deel
van den roman, nog een zesde acte van het tooneelspel, en die zouden door Theodoor
en Nelly in de tropen worden afgespeeld. Glück auf! voor 't jonge paar.
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Hoofdstuk II.
Contrasten.
De begrafenis was afgeloopen, de buren binnenshuis en de voorbijgangers op straat
hadden er naar gekeken en waren weer aan hunne bezigheden gegaan; Augusta
Batenburg was alleen in het sterfhuis met een belangstellende vriendin.
Daar op dat kleine bovenhuisje in een der nieuwe buurten van 's-Gravenhage had
ze gedurende vele jaren met hare moeder gewoond, en al waren hare omstandigheden
bekrompen en hare woning klein, toch waren ze er gelukkig geweest.
Lief en leed hadden ze samen gedragen en steeds hadden ze getracht elkander te
sterken door opgeruimdheid en berusting. Nu was de moeder naar hare laatste
rustplaats gedragen en stond Augusta alleen op de wereld, nagenoeg zonder middelen,
want het kleine pensioen, waar de beide vrouwen van leefden, hield op met den dood
van mevrouw Batenburg en 't weinige, dat deze ervan had kunnen sparen, bedroeg
slechts eenige honderde guldens.

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

15
‘Wat denk je nu te doen?’ vroeg hare vriendin, die ten volle met de omstandigheden
bekend was.
‘En wat zijn nu je plannen?’ informeerde haar oom, toen hij van de begrafenis
terugkwam en met 't spoorboekje in de hand, uitrekende, dat hij nog juist twintig
minuten aan de treurende kon wijden en dan nog bijtijds aan 't station kon zijn ten
einde den trein te halen, met welken hij zich voorgenomen had naar Rotterdam terug
te keeren. Er zou dienzelfden middag nog een belangrijke vergadering zijn, die hij
niet gaarne zou missen, zelfs niet om de begrafenis zijner eenige zuster.
Als beursman en man van zaken zou het voor hem het ergste van het geheele
sterfgeval geweest zijn, indien hij zijn voortdurend hollen en jagen naar winstbejag
voor eenige uren zou hebben moeten opgeven om de arme weduwe de laatste eer te
bewijzen.
Het kwam hem juist dien dag minder dan ooit gelegen, doch ‘hij kon er niet buiten’,
zooals hij zijne vrouw toegaf.
‘Wat zijn nu je plannen, kind?’ vroeg hij op denzelfden drogen toon, als waarmee
hij dien middag den president der vergadering naar de zijnen zou vragen, ja, misschien
nog met iets minder belangstelling, want van die bewuste vergadering hing voor hem
veel af en per slot van rekening
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was het hem tamelijk onverschillig of zijn nicht kinderjuffrouw, winkeldochter of
gouvernante werd, mits zij zich maar niet in Rotterdam vestigde, want dat zou minder
aangenaam voor hem zijn.
Natuurlijk dat 't meisje zich onafhankelijk moest maken, daar was hij niet tegen,
integendeel, hij vond het zeer verdienstelijk, doch minder noodig was het, dat zijn
zakenvrienden wisten, dat de rijke Beeling een nicht had, die voor haar brood moest
werken.
Toch wilde hij haar met raad en daad bijstaan, 't laatste toonde hij zelfs terstond
door haar een bankbiljet van vijftig gulden in de hand te stoppen voor de onkosten
van de begrafenis.
Alsof die niet veel meer beliepen!
Doch er kon die maand geen grooter post van af, daar de som, die hij steeds voor
weldadigheid bestemde, bijna geheel was opgegaan aan verschillende lijsten. Daar
kon hij niet buiten, men was nu eenmaal gewoon zijn naam bovenaan te zien en
daarachter een aanzienlijk bedrag, want hij ging gaarne door voor een weldadig man.
Augusta nam de kleine gift dankbaar aan; ze wist dat oom niet royaal was en had
niet eens zooveel verwacht.
‘Mijn plannen? ach! oom, ik weet het nog niet
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't is pas zoo kort; vandaag voor eene week was moeder nog betrekkelijk wel, en...’
‘Betrekkelijk wel, neen, dat moet je niet zeggen, 't arme mensch zag er al lang
fataal uit, en toen ik haar verleden jaar zag, dacht ik zelfs niet, dat ze het nog zoo
lang maken zou. Je hadt het dus wel kunnen zien aankomen en bijtijds je maatregelen
kunnen nemen. Laat eens zien, voor hoelang heb je nog huur aan je woning?’
‘Nog bijna twee jaar, oom!’
‘En hoe groot is de huur?’
‘Twee honderd vijftig gulden, zonder belasting!’
‘Zoo, dat is niet veel, daar zou je in Rotterdam niets voor krijgen, trouwens, daar
is 't leven duur, heel duur, daar moet je niet aan denken; ik zelf verwoon bijna twee
duizend gulden en wij komen soms nog kamers te kort, vooral als wij veel logés
hebben.’
Oom keek eens op zijn horloge en zag dat hem nu nog slechts twaalf minuten
overschoten. Hij moest zich dus haasten.
‘Heeft je moeder ook een testament nagelaten?’ vroeg hij verder, daar hij oordeelde,
dat zijne nicht die woning-quaestie nu zelve wel af zou handelen, ze had nu ten minste
gehoord, dat Rotterdam veel duurder was en dat ze daar zeker niet terecht zou kunnen.
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‘Neen, oom, tijdens haar leven gaf moeder mij alles, wat zij had.’
Oom Reeling schudde bedenkelijk 't hoofd: ‘Dat had ze niet mogen doen, dat is
zooveel als je broer onterven.’
‘Ach! oom, het was zoo weinig en Herman had 't moeder zelf aangeraden, toen
vader stierf.’
‘Waar is je broer nu?’
‘Nog altijd op die plantage, hij schreef ons juist in zijn laatsten brief, dat de
administrateur, tevens eigenaar van het land, gestorven was en dat diens weduwe
hem verzocht had het beheer op zich te nemen.’
‘Zoo, en hoe lang is dat geleden?’
‘O! al een maand of vier, Herman is geen vlugge correspondent en laat zelden iets
van zich hooren.’
‘Zou hij niets voor je kunnen doen? Me dunkt je bent toch zijn eenige zuster.’
Oom Reeling bedacht niet, dat mevrouw Batenburg ook zijn eenige zuster was
geweest en dat 't hem nooit was ingevallen iets voor haar te doen, behalve eens bij
eene buitengewone gelegenheid.
‘O! Herman is hartelijk genoeg, hij heeft mij dikwijls gevraagd om, als moeder
eens iets overkwam, het huishouden bij hem te komen doen.’
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Oom's gezicht helderde op: ‘Maar kind, dat zou uitstekend zijn, dan was je in eens
geholpen, de Oost is een goed land, licht doe je er nog eens een man op. Weet je wat,
mijn tijd is nu om, ik moet terug naar Rotterdam, maar denk eens na over den voorslag
van je broer en als je mijn raad opvolgt, dan ga je zoo gauw mogelijk. Hebt ge geen
geld genoeg voor de passage, zoo zal ik het je leenen en kan Herman 't mij wel
teruggeven. En nu, adieu, zie maar van je huur af te komen en, als ik je soms in iets
raden kan, dan schrijf je mij maar. Tante is druk bezig aan het in orde maken van
haar wintertoilet, anders zou ze je wel eens schrijven. Je moet haar dus maar
excuseeren. Houd je nu maar verder goed, adieu.’
Augusta liet haar bezoeker uit, riep toen hare vriendin, die zich uit bescheidenheid
had teruggetrokken en vertelde haar 't gesprek met haren oom.
Marie Brouwer was evenals Augusta een eenige dochter; zij had echter het geluk
gehad hare beide ouders te behouden, die eenigszins gefortuneerd waren en had dus
een heel ander leven geleid dan hare minder bevoordeelde vriendin.
Toch was hare vriendschap, op de schoolban-
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ken begonnen, voortgezet en voor beiden een bron van genoegen geweest.
Beide meisjes waren ongeveer vijf en twintig jaar, en ofschoon Marie veel in de
wereld was geweest en er bizonder lief uitzag, had ze tot nu toe geen degelijk aanzoek
gehad.
Augusta was, zonder mooi te zijn, eene sympathieke verschijning en had lieve
oogen en mooi haar, doch zij had te afgezonderd geleefd om eene kennismaking aan
te kunnen knoopen, die tot een meer innige verhouding had kunnen leiden. Haar
leven was ook zoozeer in dat van hare moeder opgegaan, dat ze er niet naar verlangd
had.
Behalve hare vriendin en eenige verre bloedverwanten, die ze nu en dan zag, had
ze dus niemand, die haar aan Europa bond. Na rijp overleg met Marie en hare ouders,
die veel sympathie voor de verlaten weeze hadden, besloot zij dan ook haar oom's
raad te volgen en bij haar broer te gaan wonen.
't Was einde September, toen hare moeder stierf en den eersten December reeds
vertrok ze over Parijs naar Marseille, waar ze zich zou inschepen.
Oom had haar aangeraden om met de Fransche mail te gaan, dan kou ze tweede
klasse reizen, hetgeen ze niet op een Hollandsche boot kon doen.
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Het kwam nog goedkooper uit ook en de reis was interessanter, daar men meer havens
aandeed.
Oom bracht haar zelf naar Brussel, waar hij toevallig voor zaken zijn moest en
vond dat hij in alle opzichten als een vader voor haar gehandeld had.
Immers hij had eigenhandig aan den huisbaas over het verhuren der kleine woning
geschreven, en had bovendien iemand in Den Haag last gegeven voor den verkoop
van Augusta's inboedel te zorgen. Toen hij zich op de hoogte had gesteld van de
opbrengst en vernomen had, dat zijne nicht nog een zes honderd gulden aan effecten
had, verklaarde hij grootmoedig, dat hij met liefde 't ontbrekende zou hebben
bijgepast, indien zij niet genoeg voor de reis en haar uitzet had gehad. Nu echter
begreep hij dat Augusta liever alles zelve betaalde en belastte hij zich zelfs met het
realiseeren van hare effecten. Niemand kon hem verwijten dat hij de belangen zijner
nicht niet had behartigd. Hij was eerst nog van plan om hare reis tot Brussel te betalen,
omdat ze met hem reisde, doch bij nader inzien vond hij het practischer, dat zij zelve
in Den Haag in eens haar biljet nam tot Marseille toe. Hij vergenoegde zich dus met
het verschil tusschen eerste en tweede klasse van Rotterdam tot Brussel te
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suppleeren. Augusta kon best tweede klasse reizen, doch hij was het aan zijne positie
verplicht altijd eerste te gaan.
En zóó vertrok ze dan op een kouden, natten Decembermorgen van Den Haag,
door Marie en haren vader naar den trein gebracht, terwijl het in haar hart even
somber was als buiten. Ze had op den brief, dien zij na 't overlijden harer moeder
aan haren broeder geschreven had, en waarin ze hem haar plan had medegedeeld,
alleen het telegraphisch antwoord gekregen: Bereid u te ontvangen. Dat was alles!
- Tot op 't laatste oogenblik toe, hoopte zij nog op een hartelijken brief van hem,
doch Herman was nu eenmaal geen vlugge correspondent, gelijk zij aan haren oom
had verteld, en misschien ook dacht hij dat zij eerder weg zou gaan en een brief haar
niet meer zou bereiken.
Toch was het geen wonder, dat zij met, een beklemd gemoed de verre reis ondernam
en dat zij bij haar laatste bezoek aan 't graf harer moeder in wanhoop uitriep: O God,
was ik ook maar dood; sterven is zoo licht, het leven is zoo moeielijk!
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Hoofdstuk III.
Twee brieven.
a/b Calédonien. Kanaal van Suez. December 188*
Mijne lieven,
Voor 't eerst sedert wij op reis zijn slingert het schip niet en glijdt het rustig voort
als een roeibootje op den Rijn. Ik maak er dus gebruik van om u te schrijven, hoe
het mij - of liever ons gaat, want natuurlijk interesseert alles, Theo betreffende, u
evenzeer. Wij zijn toch één, ondervinden dezelfde gewaarwordingen en krijgen
dezelfde indrukken.
U weet niet hoe lief hij voor mij is, vooral sedert wij aan boord zijn; in de eerste
dagen gevoelde ik mij erg onlekker en bleef ik maar meestentijds in mijn hut. Dan
kwam mijn mannetje telkens naar mij kijken en bediende mij, als ik te onwel was
om aan tafel te gaan.
Ook zoekt hij op dek altijd de beste plaatsjes voor mij uit en kocht hij mij in
Marseille een
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langen rottan-stoel, waarin ik zoo lui en zoo gemakkelijk mogelijk lig.
De menschen aan boord vinden ons dan ook een modelpaar en ofschoon mijn man
mij zoo verwent, hebben ze toch al opgemerkt, dat ik geheel in hem opga en slechts
voor hem leef. Verscheidene heeren hebben hem al gezegd, dat hij zich bizonder
gelukkig mocht rekenen in het bezit van zulk een liefhebbend, gedevoueerd vrouwtje.
Aardig, hé?
U moet echter weten, dat de meeste dames erg flirten aan boord en dat zij zich
zooveel met andere heeren ophouden, dat het in de eerste dagen moeielijk was te
ontdekken welke twee nu eigenlijk een paar waren. Sommigen loopen uren lang op
dek te lachen en te praten, eenigen spelen kaart, terwijl anderen in een afgezonderd
hoekje van 't dek gaan zitten en daar een gezellig apartje hebben. O! u weet niet,
welk eene vreemde verzameling van menschen men op zulk een mailboot aantreft;
alle natiën der wereld zijn bijna vertegenwoordigd. Behalve Franschen, Engelschen,
Hollanders, Duitschers, (die zich voor Zwitsers uitgeven) hebben we nog eenige
russische theehandelaars aan boord, verder een drietal Chineezen, waarvan er een,
die zeker al over de vijftig
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is, met een zeventienjarig Fransch meisje reist. Het schijnt een echt burgerkind te
wezen, dat gemak en weelde aan de zijde van een rijken Mongool verkoos boven
hard werken en armoede in haar eigen land. Dan hebben we nog een neger aan boord,
maar geen slaaf of zoo iets, neen - een heer, die uitstekend Fransch spreekt en zeer
welopgevoed schijnt. Het is alleen maar jammer, dat hij zoo zwart ziet, dat geeft hem
zoo iets griezeligs en, sedert ik hem gezien heb, begrijp ik Desdemona's liefde voor
den Moor nog minder dan ooit. Theo is ook wel donker, maar zijn teint is het niet
en dat is 't voornaamste. Er zijn nu zooveel hoeren aan boord, doch ik vind mijn man
heusch de knapste en hij zegt, dat er onder de dames geene is, voor wie hij mij zou
willen ruilen. Dat ontbreekt er ook nog maar aan. Gisterenavond kwamen wij in Port-Saïd en gingen nog een uurtje aan wal, doch
ik vond het niets gezellig; er sliepen een massa vuile, bruine menschen in zakken
gerold zoo maar op de kade en ik was haast te vies om in de boot te stappen, vooral
toen zoo'n akelige man mij zijn bruine hand bood. Ik keerde mij toen gauw om en
hield mij aan mijn mannetje vast, die mij er in droeg. Dit gebeurde eigenlijk te
Alexandrië, want in Port-
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Saïd lag het schip vlak bij den wal. Als men zooveel beleeft in zulk een korten tijd,
dan verwart men de dingen zoo. U moet dan ook volstrekt geen geregeld reisverhaal
van mij verwachten. Ik ben het niet gewoon, om mail-brieven te schrijven en zoo al
mijn indrukken op papier te zetten. Theo beweert, dat het langzamerhand wel beter
zal gaan, ik hoop het, want u zult natuurlijk wel lange epistels van mij verwachten,
maar u weet toch wel, dat ik al heel weinig aan de correspondentie deed in mijn
leven; alleen zoo nu en dan eens een brief aan eene schoolvriendin of een familielid.
Toen ik met Theo op reis was, besefte ik op eens, dat het voor den eersten keer
van mijn leven was, dat ik voor langer dan één dag van huis ging. Ik mocht ook nooit
eens uit logeeren zooals andere meisjes. Vandaar dan zeker ook, dat het mij in het
begin zoo vreemd viel en ik zoo naar u allen verlangde. Denk eens, moedertje, het
duurde zeker wel een dag of veertien, vóór ik aan Theo's aanwezigheid in mijne
kamer kon gewennen. Als ik 's morgens wakker werd, dan schrikte ik en meestal
riep ik: ‘Moeder, ik sta dadelijk op’, net zooals ik 't thuis gewend was.
O! ik kan soms toch met zulk een weemoedig gevoel aan u allen denken.
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Zorgt Christien wel goed voor mijn vogeltjes?
Ik heb zoo'n idee, dat zij mij missen. En wie speelt er nu 's avonds voor Papa?
Hier aan boord hebben wij twee piano's, één in het salon en één op dek; meestal
wordt er 's avonds wat muziek gemaakt, doch ik speelde nog niet, omdat ik er nog
niet den minsten lust toe gevoelde.
Meestal zijn het de Engelschen, die zich voor en aan 't klavier plaatsen, doch ze
spelen en zingen zóó erbarmelijk, dat het geen genot is hen te hooren. Gelukkig zijn
er een paar muzikale luitjes ook aan boord, o.a. eene Fransche dame, die naar Tonkin
gaat, om daar muzieklessen te geven; het is eene jonge weduwe, die een zoontje van
drie jaar heeft, dat ze echter achter moest laten, omdat ze bang was dat het klimaat
nadeelig voor hem zou zijn. Vindt u dat niet verschrikkelijk? 't Arme mensch kon
echter in Frankrijk niet genoeg verdienen voor zich zelf en haar kind en, toen ze eene
voordeelige aanbieding uit Tonkin kreeg, voelde ze zich verplicht die aantenemen.
Hè - wat lijkt mij dat naar, nog voor je brood te moeten werken, als je eenmaal
getrouwd bent, of liever, hoe ongelukkig, je man zoo gauw te verliezen. Ach! en
men hoort van zooveel droevige gevallen aan boord. Er is ook een Hollandsch meisje
en nog
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wel uit Den Haag; die gaat naar Indië om het huishouden voor haren broer te doen,
die ergens op een plantage is, dicht in de buurt, waar wij gaan wonen.
Is dat niet toevallig? Ze heet Augusta Batenburg en is heel lief. Verbeeldt u hoe
ongelukkig, ze heeft pas hare moeder verloren en behalve dien eenen broer, dien ze
al in geen twaalf jaar gezien heeft, bezit ze niemand meer op de wereld.
En dan zoo'n lange reis alleen te moeten maken, dat vind ik ook iets
verschrikkelijks. Ik weet niet wat ik zou doen zonder Theo, en die arme juffrouw
Batenburg heeft niemand om haar eens wat te bedienen en te verwennen. En dat
heeft men toch zoo noodig, als men pas uit zijn vaderland weg is. Ik neem mij voor
erg lief voor haar te zijn op reis en haar een weinig te vergoeden wat zij mist. Ik heb
al aan Theo gezegd, dat wij haar dikwijls moeten vragen om bij ons te komen zitten
op het dek en wij haar moeten inviteeren om in Colombo met ons uittegaan, want
daar blijft het schip twintig of vier-en-twintig uur liggen. Er is dus tijd genoeg om
aan wal te gaan. Dat zal voor haar toch prettiger wezen, dan alleen aan boord te
blijven. Daarbij komt nog dat ze tweede klasse reist, dat toch altijd iets minder is
dan eerste. Het eten is er echter ook goed, bijna
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zoo goed als bij ons, doch dat is ook overdreven. U kunt niet begrijpen welk een
overdaad van spijzen wij hier krijgen, men kan onmogelijk van alles eten. Elke
maaltijd lijkt wel een bruidsdiner. Wat zou ons moedertje toch beginnen, als ze elken
dag zulk een menu moest samenstellen? Ik wed dat Papa's geheele inkomen van een
jaar binnen een paar weken op was.
Nu, maar 't smaakte toch goed thuis en ik verlang soms erg naar moeders pappot.
Toch ben ik heel, heel gelukkig en vind ik het heerlijk om getrouwd te zijn. - En nu
kus ik u allen in gedachte en blijf met veel liefs, ook van Theo, steeds
Uwe U zoo innig liefhebbende
Nelly v.d. Elst
Van Vloten.
a/b Calédonien
Roode Zee, December 188*
Lieve Marie,
Eindelijk kom ik er toe, je eens te schrijven; ik hoop toch maar, dat je mij niet van
onverschilligheid of ondankbaarheid beschuldigt, omdat ik het niet eerder deed.
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In mijn gehaast briefje uit Marseille, even vóór mijn vertrek verzonden, beloofde ik
je reeds uit Alexandrië van mij te doen hooren, doch, liefste, ik kon waarlijk niet. Ik
was in de eerste dagen toch zoo bitter verdrietig, dat ik moeite had mij goed te houden
tegenover al die vreemde menschen. Zoodra ik echter alleen was of beproefde te
schrijven, werd het mij zoo benauwd om 't hart, dat ik dreigde te stikken en tranen
alleen mij lucht gaven. Daarbij kwam, dat ik eigenlijk nooit eens goed kon uithuilen,
want ik deelde mijn hut met twee andere dames, en die konden elk oogenblik
binnenkomen. In het salon was 't nog erger, daar kan men nooit rustig zitten. Gelukkig
gingen mijne beide hutgenooten er in Suez af en ben ik nu alleen, hetgeen een
onschatbaar voordeel is; men kan dan ten minste zich zelve zijn en behoeft niet altijd
te praten of te lachen, als men er niet den minsten lust toe gevoelt. Toch blijft zulk
een scheepshut een treurig verblijf en weinig beter dan een gevangeniscel; de muren
zijn wit en naakt, het bed nauw en hard, en het kleine patrijspoortje erger nog dan
een getralied venster.
En dan dat aanhoudende stampen en stooten der machine en het
heen-en-weer-geloop van de passagiers en de bemanning. Eigenlijk is er nooit
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rust. Daarbij komt de angst voor ruw weer of aanvaring; wel is waar gebeuren er
betrekkelijk weinig ongelukken op zee, doch er kan toch altijd iets gebeuren en dan
is men er heel erg aan toe.
Eergisteren begon de zee vreeselijk te spoken en sloegen de golven over 't dek
heen. Ik was juist wat gaan liggen, omdat ik alle voorteekenen van zeeziekte gevoelde
en deed mijn best om in slaap te geraken, toen ik eensklaps opschrikte, doordat mijn
bed in een oogwenk doorweekt werd. Een groote golf was door 't patrijspoortje
binnengeslagen en maakte alles doornat.
Ik stond op, zoo goed en zoo kwaad als 't ging, trok haastig droge kleeren aan en
riep de femme de chambre om de schade te herstellen. Eerst moest natuurlijk de
gevaarlijke opening worden dichtgemaakt; de kellners hebben bevel, om alle
patrijspoortjes te sluiten, zoodra de zee hoog wordt, doch toevallig was het mijne
vergeten.
Daarna gaf de femme de chambre mij schoon beddegoed en kon ik weer gaan
liggen. Niet licht zal ik vergeten, welk een ellendigen nacht ik doorbracht; de zee
werd hoe langer hoe onstuimiger en het schip slingerde verschrikkelijk, de warmte
in mijne hut was ondragelijk on ik leed vreeselijk aan de zoo slecht befaamde
zeekwaal.
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Het had mij toen waarlijk niets kunnen schelen, als ik gestorven was; ik behoor toch
tot de duizende stervelingen, wier heengaan niet de minste leegte zou achterlaten en
voor mij zelve verwacht ik niet veel vreugde in de toekomst. Mijne jeugd en mijne
vroolijkheid zijn begraven in het graf mijner moeder en ik voel niet den minsten
levenslust - zoo dacht ik op dien bewusten nacht, toen ik moederziel alleen en krank
naar lichaam en geest in die kleine hut lag.
Tegen den morgen sliep ik in en toen ik na eenige uren wakker werd, scheen de
zon vroolijk en dansten de gouden stralen op de golven der zee, die nu weer kalm
was.
Ik besloot er maar een goed voortoeken in te zien en te hopen, dat er ook in mijn
leven wel eens weer een zonnestraaltje kon komen. Daar de atmospheer in mijne hut
er niet op verbeterd was, verliet ik die zoo spoedig mogelijk en ging op dek, waar
bijna alle passagiers bijeen waren, want beneden in 't schip was het vreeselijk warm.
Je kunt niet begrijpen, hoe vreemd het is zulk eene plotselinge
temperatuursverandering te ondergaan. Tot in 't kanaal van Suez hadden wij het erg
koud en konden ons, vooral op 't dek, niet genoeg instoppen met shawls en reisdekens,
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doch, zoodra wij in de Roode Zee kwamen, werd alles ons te veel en staken de meeste
menschen zich dan ook reeds in Indische kleeding.
Ik heb nog niet veel kennissen onder de passagiers, daar ik mij gewoonlijk apart
houd. Toch zijn er enkelen, met wie ik gaarne spreek en die heel lief voor mij zijn.
Zoo is er een allerliefst Fransch vrouwtje, dat mij bizonder aantrekt; wij waren al
spoedig intiem en vertelden elkaar wat van onze levensgeschiedenis. Ook zij is in
den zwaren rouw en 't zwarte gewaad, dat wij beiden dragen, al is 't ook voor
verschillende personen, vormt als het ware een band tusschen ons.
Zij betreurt haren man, die een maand of zes geleden stierf en haar zonder middelen
met een zoontje van drie jaar achterliet. Hij was schilder on had een mooie toekomst,
doch de dood nam hem weg, vóór hij de vruchten van zijn studie had mogen plukken,
en haar bleef niets anders over dan zich onafhankelijk te maken. Het schijnt dat zijne
familie tegen 't huwelijk was en nu wel iets voor zijn kind, doch niets voor haar wil
doen. Een broeder van haar overleden man heeft het jongske als 't zijne aangenomen
en aldus der arme vrouw haar laatsten schat moeten ontnemen. Toevallig kende zij
eenige familiën in Tonkin en toen zij
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hoorde, dat daar behoefte was aan goede muzieklessen, besloot zij er heen te gaan,
daar zij eene uitstekende musicienne is. - Ze hoopt het nog eens zoo ver te brengen,
dat zij de hulp van haren zwager niet meer zal behoeven voor haar kind en zelve in
zijn onderhoud zal kunnen voorzien. Toch heeft ze zich stellig voorgenomen alles
opteofferen en liever van haar zoontje gescheiden te leven dan zijn toekomst te
bederven. O! je weet niet, welk een lief, eenvoudig vrouwtje zij is en welk eene
heerlijke opvatting zij van het leven heeft. Steeds is zij opgeruimd en tevreden, en
heeft voor iedereen een vriendelijk woord. Toon ik haar daarover mijne verwondering
te kennen gaf, zei ze met een droeven glimlach: ‘Ach! ik vind het zoo zelfzuchtig,
anderen zijn leed te klagen; niemand kan het helpen, dat ik zoo ongelukkig ben en
ik vind niet, dat men het recht heeft een schaduw op zijne omgeving te werpen, omdat
het ons zelf somber in 't harte is. Iedereen heeft zijn eigen verdriet te dragen; waarom
zou ik dan anderen vervelen met het mijne? Bovendien het is mij te heilig om het
bloot te geven aan het banale medelijden van anderen.’
Ik vond, dat zij gelijk had en besloot te doen als zij en mijn leed moedig te dragen.
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Ik voelde mij dan ook veel opgewekter na mijn gesprek met haar en doe mijn best
om opgeruimd te wezen.
Twee dagen later.
Wij zijn nog in de Roode zee, van nacht of morgen ochtend komen wij te Aden,
waar ik deze regelen op de post zal doen. Het gaat mij nu heel goed en de zee was
kalm; de geest onder de passagiers blijft prettig en 's avonds wordt er meestal muziek
gemaakt. Gisteren avond speelde ik een paar Quatre mains met een aardig Hollandsch
vrouwtje, dat met haar man aan boord is en op een land gaat wonen, in de buurt van
dat, waarop mijn broer werkzaam is. Hij is ook administrateur en schijnt een net
mensch te zijn, zij is een echt dotje, beelderig mooi en daarbij heel natuurlijk. Zij
heeft iets bizonder zonnigs en prettigs en schijnt nog nooit in aanraking te zijn
gekomen met den ernstigen kant van het leven.
Zij schijnen pas sedert kort getrouwd te wezen en zijn dus nog in hun eerste:
‘Liebesglück’; wat lijkt mij dat toch heerlijk om zooveel van iemand te houden. Toen
moeder leefde, viel het mij zoo niet op, maar nu denk ik dikwijls, dat wij ongetrouwde
meisjes toch het beste missen, wat 't leven
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biedt, nl. liefde. 't Is waar, ze doet ons dikwerf veel lijden, doch zegt Vondel niet:
Waar zoo de liefde viel,
Smolt liefde ziel aan ziel
En hart aan hart te gader.
Die liefde is sterker dan de dood
Geen liefde komt Gods liefde nader,
Noch is zoo groot.

Verlang jij ook niet wel eens naar dat heerlijke, alles overheerschende gevoel, dat
ons aangrijpt met een onverzettelijke kracht en tevens met de grootste zachtheid?
Misschien lach je om deze ontboezeming, vooral van mij, die anders voor zoo
weinig sentimenteel doorga. Doch, cara mia, er is zulk een leegte in mijn hart en ik
voel zulk een behoefte om lief te hebben.
Ik geloof ook, dat de heerlijke, zoele nachten, die wij hier hebben, eene droomerige
stemming te weeg brengen. Het schip glijdt dan zoo kalm over de door de maan met
zilver getinte golven, en de sterren fonkelen zoo helder. Men ziet niets dan hemel
en water, niets dat ons aan de aarde en de aardsche beslommeringen herinnert en o!
dan krijgt men zulk een zacht, weemoedig gevoel;
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dan zou men zoo gaarne een bevrienden schouder bij zich hebben om 't hoofd op
neerteleggen en zou men zich zoo gaarne door een paar sterke armen omklemd
voelen.
De heer en mevrouw V. d. Elst, 't jonge paartje, waar ik je straks van vertelde,
genieten van de maneschijn en blijven zoo laat mogelijk op het dek, maar mij maakt
het melancholiek en ik voel mij dan dubbel alleen. Er zijn wel verscheidene menschen,
die nu en dan een praatje met mij maken, doch de meesten interesseeren mij niet
genoeg om een ernstig gesprek met hen te beginnen, en dat eeuwigdurende small
talk verveelt zoo spoedig. De meeste passagiers echter brengen er hun tijd mee zoek
en lachen om grappen, waar ze anders de schouders voor op zouden halen. Naast mij
aan tafel zit een jonge ingenieur, die zich, geloof ik, verbeeldt op mij verliefd te zijn.
Hij overlaadt mij ten minste met allerlei complimentjes en heeft mij zoo goed als
bekend, dat hij mij gaarne tot zijne levensgezellin zou willen hebben. De arme man
heeft zeker ook te veel naar de maan gekeken! Ik hoop maar, dat het van zijn kant
geen ernst is, want ik kan niet zeggen dat hij mijn ideaal zou wezen.
Trouwens, ontmoet men dat ooit?
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Neen, immers dan zou het geen ideaal meer zijn, dat is 't onbereikbare.
En nu heb ik lang genoeg gepraat, dunkt mij; het spijt mij, dat mijn brief niet
interessanter is, doch de reis en de plaatsen, die wij aandoen, zijn te zeer bekend,
dan dat ik er eene beschrijving van zou kunnen geven, die iets nieuws of origineels
zou bevatten. Aan je belofte om het graf mijner moeder te bezoeken, behoef ik je
niet te herinneren, ik ken je immers en weet, dat ik op je vertrouwen kan. Soms kan
ik zoo erg verlangen naar dat stille hoekje onder de treurwilgen!
Nu zal alles wel dor en kaal zijn, doch gelukkig zal het herleven.
Groet je waarde ouders hartelijk van mij en geloof mij met veel liefs voor je zelve
Je je liefhebbende
AUGUSTA BATENBURG.
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Hoofdstuk IV.
Land Hoorn.
Mevrouw Batenburg, geboren Olt, vroeger weduwe van den heer Vreeswijk, had 't
land, ze was uit haar ‘gumeur,’ zooals ze voor de zooveelste maal aan hare zuster
vertelde.
‘'t Komt nu ook zoo ongelegen mogelijk, net in den West-mousson; German had
toch wel kunnen schrijven, dat ze gaar komst wat moest uitstellen,’ meende ze.
‘Maar Corrie, ze hing toch op reis, vóórdat je man 't goed wist, kom wees maar
niet zoo boos, kassian, der ma is pas dood en ze geb toch wel een boel soesah. Ze
kon toch niet alleen in die Golland blijven, kassian, ja?’
‘O, ik zeg er ook niets van, dat ze gier komt; toen haar brief kwam, waarin ze
vertelde, dat Ger zijn ma dood was, zei ik dadelijk, gunst laat Huus dan maar bij ons
komen, maar ik wist niet van zoo hauw en dan - nu zie ik er zoo tegen op.’
‘Waarom dan toch? ze zal toch hier niet den baas spelen, je behoeft je toch ook
niet te geneeren.’
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‘Neen, maar zie je, ze is zoo'n echte Gollandsche, zoo stijf en dan zoo knap, ze kan
Fransch en Engelsch en Duitsch en weet van al die dingen in de boeken, net als
German, en dan zal ze mij zoo dom vinden.’
En zoo ging ze een weinig door met klagen op denzelfden toon, zich nu en dan in
de rede vallende om een order aan een der bedienden te geven.
Het was elf uur 's morgens en bovenstaand gesprek had plaats in de achtergalerij
der administrateurswoning, waar 't heerlijk koel was, dank zij de voorzorgen der
goed gedresseerde bedienden, die alle zeilen hadden laten zakken, zoodat de
brandende zonnestralen er niet binnen konden dringen.
Hoeveel last Europeesche dames ook met hare jongens en baboes hebben, vooral
in 't begin, voor de zoogenaamde nonna's of dochters van het land zijn ze uitstekend,
daar ze elkander verstaan en van weerskanten weten hoe ver ze kunnen gaan.
Mevrouw Batenburg nu was eene echte nonna, die nooit in Holland was geweest en
wier ouders in hooge mate hadden gehad, wat de Engelschen ‘a stroke of the tar’
noemen. Zij zelve was er ook niet vrij van te pleiten, evenmin
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als het viertal kinderen, uit haren echt met haar eersten man, den heer Vreeswijk,
geboren.
Ook hij was ‘geen zoon der koele westerstranden’ en zijne huid was sterk getint
geweest.
Dat nam echter niet weg, dat hij een knap man in zijn vak was en met veel beleid
de vrij groote plantage bestuurde, die zijne vrouw hem als huwelijksschat had
aangebracht en aan welker verfraaiing hij zijn eigen kapitaal had besteed. Corrie
hield veel van haar man, hetgeen echter niet belette, dat ze zelfs gedurende zijn leven
een sterk penchant had gevoeld voor den eersten employé, den heer Batenburg, die
het in de oogen van elke nonna onschatbaar voordeel had van volbloed Europeaan
te zijn.
Vooral zijn blonde baard en dito hoofdhaar hadden haar hart gestolen en toen de
dood haren echtgenoot van hare zijde had weggerukt, aarzelde ze niet om den knappen
jongen man te kennen te geven, dat haar hand bereid was haar hart te volgen. Wel
is waar was hij pas in 't begin van de dertig en zij er diep in, en was zij bovendien
weduwe met vier verwende kinderen ten haren laste, doch daartegenover stond, dat
zij hem de betrekking van administrateur aanbood en daarbij het beheer over de
brandkast, die bien garni was.
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Wees hij haar aanbod van de hand, dan zou hij natuurlijk niet op het land kunnen
blijven en zou hij eene andere betrekking moeten zoeken, die in onze dagen niet zoo
gemakkelijk te vinden is. Hij had dus van twee kwaden de minste gekozen, en zich,
juist een jaar na den dood van den heer Vreeswijk, als huwelijkscandidaat aan diens
weduwe voorgesteld, die hare ingenomenheid met dien stap liet blijken door hare
armen om zijn hals te slaan en in verrukking uitteroepen: ‘O! German, ik goud zooveel
van jou, nu moeten wij maar hauw trouwen, ik zal daarom dien armen Vreeswijk
niet vergeten, kassian ja?’
Men ziet dat zij zelfs in dit gewichtige oogenblik baars levens niet aan 't
onderscheid tusschen de h en de g kon denken en die schromelijk verwarde.
Herman werd van dat oogenblik af ook in German of Ger veranderd en niet anders
genoemd door zijne vrouw en zijne schoonzuster Marie, die na den dood harer ouders
bij hare zuster was komen wonen.
Zooals wij reeds weten, was de heer Batenburg geen goede correspondent en ten
einde geen op- of aanmerkingen te hooren op zijn huwelijk, besloot hij het pas bekend
te maken, als het voltrokken
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zou zijn, hetgeen drie weken na zijn aanzoek plaats had, want Corrie wist niet, waarop
ze zouden wachten. Zelfs toen nog stelde hij zijn schrijven uit, zoodat hij reeds een
maand gebouwd was, toen Augusta's brief hem meldde, dat zijne moeder gestorven
was. In overleg met zijne vrouw, die in groote mate de goedhartigheid, aan alle
nonna's eigen, bezat, besloot hij het vroeger gemelde telegram te zenden. Beiden
hadden medelijden met Augusta in haar verlaten toestand en wilden iets voor haar
doen.
Voorloopig kon zij ten minste bij hen in huis komen, en ging het niet, dan kon
men altijd nog zien; ze zou in Holland toch ook in eene betrekking moeten gaan, en
die kon ze in Indië toch even goed vinden. Herman vond het in de gegeven
omstandigheden echter beter aan zijne zuster niet te schrijven over zijn huwelijk,
omdat zij wellicht daarin eene bedekte aanwijzing zou zien om niet te komen, en dat
vond hij minder delicaat.
Vandaar dus dat Augusta er niets van hoorde en bij hare aankomst te Soerabaya
zeker dacht, dat zij het huishouden bij haren broer zou doen, iets dat hij haar reeds
vroeger wel eens had voorgesteld, ingeval hare moeder kwam te sterven.
Bijtijds van hare vermoedelijke aankomst ver-
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wittigd, was hij naar die plaats gereisd, om haar daar te ontmoeten.
‘Land Hoorn’, de plantage zijner vrouw en nu ook de zijne, lag niet ver van Malang,
welke plaats in vier uren sporens van Soerabaya te bereiken was.
Ofschoon de reis met de Fransche mail bizonder voorspoedig was geweest en zij,
noch te Singapore noch te Batavia, langer dan strikt noodig was gebleven, waren er
toch vijf weken verloopen tusschen haar vertrek van Den Haag en hare aankomst te
Soerabaya.
Geen wonder dat ze doodmoe was van al dat reizen en trekken. De heer en mevrouw
V. d. Elst zouden nog eenige dagen te Batavia blijven om uitterusten, doch men was
elkander wederzijds zoo goed bevallen, dat Augusta had moeten beloven, zoodra het
jonge paar geïnstalleerd zou zijn, hun een bezoek te zullen brengen op Banjak Ajer,
Maleische benaming voor veel water. De plantage werd aldus genoemd, omdat daar
meer water was dan in het ander gedeelte van 't Pasoeroeansche.
De kustboot, waarmee Augusta Batenburg van Batavia gekomen was, arriveerde
juist in de fraaie haven van Soerabaya, toen een heer met een klein
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bootje van wal stak om naar het schip te roeien. Ofschoon een twaalfjarig verblijf
onder de tropen hem veel verouderd en zelfs veranderd had, herkende zij toch terstond
haren broeder en was ze innig gelukkig hem weertezien.
Hij kuste haar hartelijk, informeerde naar hare gezondheid en zei toen: ‘Laten wij
nu maar eerst voor je goed zorgen en aan wal gaan, naderhand kunnen wij genoeg
praten.’
Een paar uurtjes later zaten zij rustig en kalm in een der zijgalerijen van het hotel,
waar Herman gewoon was aftestappen, als hij in Soerabaya kwam. Eerst moest
Augusta hem alles vertellen van het afsterven hunner moeder en ook van hare reis:
toen kon de heer Batenburg het niet langer uitstellen om van zijn huwelijk te spreken.
Hij zat er echter nog al meê in en het speet hem nu toch, dat hij er niet over
geschreven had.
Eindelijk vatte hij moed en Augusta's hand drukkende zei hij: ‘arme meid, je hebt
wel een naren tijd achter je, je moet nu maar eens goed uitrusten. Wij zullen wel
voor je zorgen, Corrie zegt 't ook.’
Natuurlijk keek zijne zuster verwonderd op bij het hooren van dien onbekenden
naam, waarop hij haastig, als gold het een schuldbekentenis, liet vol-
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gen: ‘Ja, zie je, Corrie is mevrouw Vreeswijk en ik ben met haar getrouwd.’
‘Wat zeg je, ben je getrouwd? en sedert hoe lang wel? Daar wist ik niets van,
anders zou ik niet bij je gekomen zijn; ik dacht het huishouden voor je te kunnen
doen en mij nuttig bij je te komen maken.’
‘O! dat kun je toch wel,’ antwoordde hij, haar vragen over 't hoofd ziende. ‘Corrie
zal je heel dankbaar zijn, zoo je haar wat helpen wilt met de kinderen.’
Augusta ontstelde nog meer en stamelde: ‘Wat, zijn er kinderen ook?’
Herman kleurde en moest bij zichzelf bekennen, dat zijn huwelijk toch een dwaze
stap was geweest, anders zou hij er nu niet zoo meê inzitten.
Het was voor beiden een pijnlijk oogenblik; Augusta was echter de eerste om zich
te herstellen en zei met een lach, dien ze tevergeefs poogde vroolijk te doen klinken:
‘Doch ik mocht wel beginnen met je te feliciteeren en den wensch uit te drukken,
dat je gelukkig moogt zijn. Al kwam dit bericht wat onverwachts, toch moet je niet
denken, dat ik er mij niet voor je in verheug. Ik vind het veel gelukkiger voor een
man getrouwd te zijn en ik hoop van harte, dat Corrie
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eene lieve, verstandige vrouw voor je zal zijn. Vertel mij maar recht veel van haar,
dan zal zij mij niet zoo vreemd zijn en zullen wij elkander goed verstaan.’
Het viel Herman echter niet gemakkelijk veel van Corrie te vertellen, om de
eenvoudige reden dat er niet veel over haar te zeggen was.
Eene lieve, ontwikkelde gezellin was ze zeker niet, en evenmin eene verstandige
moeder voor haar kinderen. ‘Ach! het beste is, dat je haar maar zelve leert kennen;
rust vandaag nu maar eens goed uit, dan kunnen wij morgen ochtend, als je wilt,
vroeg naar “Land Hoorn” vertrekken. Ik heb aan Corrie gezegd, dat ik tegen den
middag thuis zou komen, maar, als je soms te vermoeid bent, kunnen wij onze reis
nog wel een dagje uitstellen.’
Augusta bemerkte wel, dat hij vermeed over zijn huwelijk en zijne vrouw te
spreken, dus onthield zij zich verder van vragen. Daarbij zag zij dien eersten dag van
haar verblijf in Insulinde zooveel vreemds en zooveel nieuws, dat hare gedachten
genoeg afgeleid werden om de teleurstelling, die zij ondervond, niet geheel te
gevoelen. Dat het een groote teleurstelling was, viel echter niet te ontkennen, want
het is heel iets anders het huishouden te doen bij een ongetrouwden broer of
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bij een getrouwden broer in huis te wonen, zelfs al is de schoonzuster ook nog zoo'n
sympathieke vrouw. En was Corrie dit? De tijd zou het leeren.
Het was nog geen vijf uur den volgenden morgen, toen Herman bij haar aanklopte
en haar vertelde, dat ze wel op mocht staan, als ze tenminste met den eersten trein
naar Malang vertrekken wilde.
Zij kleedde zich dus haastig, doch zoo luchtig mogelijk, aan en was bijtijds klaar
om met haren broeder naar 't spoor te rijden.
De weg, dien zij langs spoorden, was op enkele punten zeer schilderachtig, doch
het werd langzamerhand zóó warm, dat Augusta een gevoel van loomheid niet kon
onderdrukken en blijde was de oogen te kunnen sluiten.
Van Malang af moesten ze per rijtuig verder gaan, welke rit, in de brandende
zonnestralen en door groote stofwolken, zoo vermoeiend was, dat beide reizigers
innig verheugd waren, toen de palmen van ‘Land Hoorn’ in 't gezicht kwamen.
Nauwelijks waren ze een der breede lanen, die tusschen de koffie-aanplantingen
gemaakt waren, opgereden, of ze kregen een troepje wandelaars in 't oog, die blijkbaar
van de middagkoelte profiteerden, om eens wat versche lucht te scheppen.
Het was ongeveer half zes en voor dien dag
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althans was de ergste ellende van het tropische klimaat al weer geleden. Ook lag het
land nog al hoog, zoodat de temperatuur er doorgaans aangenamer was dan aan de
kust en in de lager gelegen plaatsen.
‘Hé, daar heb-je zoowaar Corrie en Marie met de kinderen,’ riep Herman uit, ‘ze
waren zeker verlangend je te zien en zijn ons daarom te gemoet gegaan; dat mag je
wel apprecieeren van Corrie, want ze gaat bijna nooit uit en komt zelden verder dan
den bloementuin, die vlak bij 't huis ligt.’
‘Zoo, houdt je vrouw veel van bloemen?’ vroeg Augusta.
‘O ja, dol veel, ze is er altijd mee bezig; de meeste Indische dames hebben die
liefhebberij trouwens, ze moeten toch wat doen om de eentonigheid van het landleven
op te vroolijken. Ik verzeker je, dat als ik mijn leestrommel niet had, ik menigmaal
met mijn tijd geen raad zou weten.’
‘Leest Corrie nog al veel?’ vroeg Augusta.
Weer kwam er over Herman's gelaat die half verlegen, half mismoedige trek, dien
zijne zuster reeds meermalen had opgemerkt, als zij over zijne vrouw spraken.
‘Ach! er is zoo zelden iets, dat haar interesseert:
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je moet denken, ze is nooit in Europa geweest en dan kent ze ook alleen Hollandsch.
Je moogt wel oppassen, dat je geen vreemde woorden of uitdrukkingen tegenover
haar of in haar bijzijn gebruikt, want die verstaat ze niet en dat maakt haar
achterdochtig.’
Vóór Augusta tijd had om te antwoorden, hield het rijtuig stil, daar men de
wandelaars bereikt had. De reizigers stapten uit en in een oogwenk was Herman in
beslag genomen door vier wilde kinderen, die om beurten, soms ook te gelijk, tegen
hem opklauterden en om 't hardst riepen: ‘Dag Pa, daar is Pa, wat geb' Pa meegebrach?
Pa geef' beloof' wat mee te brengen. Nou wil suikertjes. Njo verlang' naar Pa's koffer
open te maken’.
Het was een leven van belang en men kon zijn eigen woorden niet verstaan, totdat
eindelijk de gelukkige stiefvader ze een voor een in 't rijtuig zette en den koetsier
beval hen met de bagage naar huis te rijden. Het was een afgedankte postwagen,
waarmee men de reis had gedaan, dus was er plaats genoeg voor de vier kinderen en
de baboe.
Nu kwamen de groote menschen aan de beurt: Herman stelde de dames aan elkaar
voor en, nadat Corrie haren man ettelijke malen omhelsd had,

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

51
sloeg ze haar armen om Augusta's hals en riep: ‘Dag Huus, dag Huus, ik heb zoo
kassian met je, ja? om je Ma dood is, kassian jij zoo alleen, je moet maar gier blijven
ja? en veel eten, dan word-je dik. Wat zeg-je wel van Ger? Hij ziet goed uit, ja? Ik
heef hem altijd zoo lekkere rijsttafel, daar goudt hij zoo veel van. Hij eet zoo lekker
nou, ja? Ik zorg hoed voor mijn mannetje, ja Ger?’ en weer omhelsde ze hem, nam
zijn arm en liep met hem vooruit, terwijl Marie en Augusta volgden. Na een paar
minuten stilzwijgend te hebben voortgewandeld, zeide Marie: U is nog nooit in Indië
geweest, ja? Goe vindt u die land nou? Mooie land, of Golland mooier? Ik heef' nog
nooit in Golland gewees', Corrie ook niet, allebei zijn wij echt Indisch, zoo bruin,
ja? Ger zoo blank, u ook, ik zou ook wel wit willen zijn, maar kan niet. Indische
menschen zien maar bruin. En dan Javanen, die moet u zien, geelemaal donker, die
kleine kinderen, ja, zoo aardig, loopen zoo maar rond, zoo lekker ja? Indië zoo warm
land.’
Deze interessante mededeelingen werden alle in één adem der nieuw aangekomene
ten beste gegeven, alsof het een les was, die de spreekster van buiten had geleerd.
Het had haar blijkbaar
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in het begin moeite gekost, een geschikt onderwerp tot gesprek te vinden, maar, nu
ze eenmaal op streek was, zette ze het flink door.
Weldra had men het huis bereikt, waar de kinderen reeds bezig waren de
verschillende riempjes van Augusta's koffers en van den portemanteau van den heer
Batenburg los te maken, onder het aanhoudend geroep van: ‘Wil zien, wat Pa voor
ons geb' meegebracht, Pa geef' beloof', als Pa niks heb meegebrach', mag Pa weer
weggaan.’
‘Augusta wil zich zeker wel wat gaan verfrisschen na die stoffige reis - Marie, wil
jij haar eens den weg wijzen,’ zei Herman, die zag dat het zijne zuster te machtig
werd.
‘Graag, want ik ben erg moe en warm,’ antwoordde Augusta, die niet kon zeggen,
dat de eerste indruk die zij van haar broeders gezin gekregen had, een gunstige was.
Haar hoofdgedachte was: hoe is Herman er toch toe gekomen zulk een huwelijk
aan te gaan, en daarna drong zich de vraag bij haar op: Hoe zal ik het hier uithouden?
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Hoofdstuk V.
Banjak-Ajer.
De heer en mevrouw V. d. Elst waren den vorigen avond in hun home aangekomen,
doch Nelly was te moe om van iets notitie te nemen. Alleen had ze het vreemd
gevonden, dat haar man hare slaapkamer niet met haar deelde, doch een afzonderlijke
kamer had. Dat was Indisch, had hij haar verteld; als ze bang was alleen, dan moest
ze maar eene baboe bij zich nemen.
Daarop was ze in tranen uitgebarsten, had haar vermoeid hoofdje tegen Theo's
borst gevleid en snikkende uitgeroepen: ‘O! mannetje, dat kun-je niet meenen, je
weet, dat die akelige, zwarte menschen mij nog veel banger maken, toe Theo, laat
mij niet alleen.’
Daarop had hij haar schertsend geantwoord, haar een verwend, zenuwachtig
vrouwtje genoemd en haar gevraagd om in 's Hemels naam niet zoo om alles te
huilen; dat was voor een man niet om uittehouden. Ze moest nu maar stil gaan slapen,
hij zou straks wel bij haar komen, omdat het de eerste nacht was, maar.... later
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Nelly was te moe om veel te antwoorden en sliep weldra in.
Toen ze 's morgens wakker werd, stond de zon reeds hoog aan den hemel, en zag
ze op haar horloge, dat het bijna zeven uur was. Daar ze Theodoor nergens zag,
begreep ze, dat hij uit was, en besloot ze zich zoo goed mogelijk zonder hem te
redden.
In Indië moet men de Indische gewoonten volgen, had Theodoor haar reeds dikwerf
gezegd en gedurende haar kort verblijf in Batavia had ze reeds genoeg gezien, om
te weten, wat haar te doen stond. Ze ging dus naar de badkamer en was juist op 't
punt om zich, volgens Indische manier, met water te begieten, toen ze op eens hevig
schrikte bij het zien van een reusachtige grijze spin, zoo groot als een kleine muis
en met griezelige lange pooten.
Nu behoorde Nelly niet tot de moedigste en was ze doodbang voor alles, dat kroop,
vloog, sprong, schuifelde of fladderde, in één woord, voor de geheele Indische
dierenwereld. Dit kwam grootendeels, doordat ze een echt stadskind was en dus
ongewoon aan het zien van insekten en andere dieren.
Bovendien was ze van nature zenuwachtig.
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Theodoor nu was juist het tegenovergestelde en de kalmte in persoon. Eens hadden
zij het er in Batavia al over te kwaad gekregen, toen er een groote vleermuis vlak
langs Nelly's gezicht fladderde en zij zich gillend in zijn armen wierp, half dood van
angst. Zij zaten toen, evenals de meeste logé's, in de voorgalerij van het hôtel en haar
schreeuwen had niet weinig opzien gebaard, hetgeen haren man verveelde en hem
boos deed uitroepen: ‘Mijn hemel, Nelly, wat stel-je je gek aan, houd-je toch bedaard,
de menschen kijken je er op aan.’
Het was de eerste maal, dat Theo zóó tegen haar sprak, en ze was daarvan zoo
geschrikt, dat ze er voor het oogenblik de vleermuis door vergat.
Opgevlogen van haar stoel, had zij zich schreiende naar binnen begeven en lag
nog te snikken op haar bed, toen haar man een poos later naar haar kwam kijken. Bij
het hooren van zijn voetstappen, kreeg ze een zalig gevoel in haar hartje, want ze
verwachtte dat hij haar in zijn armen zou nemen en vergeving zou vragen voor de
ruwe manier, waarop hij haar had toegesproken. Hoe ontstelde zij dus, toen hij op
wreveligen toon zeide: ‘Mijn hemel, Nelly, hoe kom je er toe, op dezen tijd van
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den avond de klamboe open te maken,’ en toen zij hem verwonderd aanzag, ging hij
voort: ‘Nu ja, - ik bedoel de bedgordijnen, je weet toch wel dat ze hier dienen om de
insekten buiten te houden; wij zullen nu van nacht wel geen oog dicht kunnen doen
door de muskieten.’
Theo was dien avond heel onaardig geweest, maar ze waren toch geheel verzoend
gaan slapen en Nelly had om het kleine voorval niet meer gedacht. Toen ze daar
echter op eens die groote spin zag en dat zelfde gevoel van angst haar weêr beving,
herinnerde zij het zich weer en vroeg ze zich af, hoe ze het toch zou uithouden in
een land met zooveel beesten, als Theo telkens boos wordt om wat hij hare
kinderachtigheid noemde. Zij kon er toch niets aan doen. Zelfs nu was ze veel te
bang om stilletjes haar gang te gaan en te baden; zij schoot haastig hare kleêren weer
aan en besloot haar toilet maar in hare slaapkamer te maken. Zij had zich tot heden
nog nimmer in Indisch négligé, nl. sarong en kabaai, gestoken en bedacht nu
plotseling, dat Theo het wel aardig zou vinden, als zij hem bij zijne thuiskomst als
een Indisch huisvrouwtje zou verwelkomen. Zij maakte dus spoedig den koffer open,
waarin het benoodigde zich bevond, en weldra zat ze in een veelkleurigen
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sarong en een fraai geborduurde kabaai in de voorgalerij op haren man te wachten,
zich behagelijk in een schommelstoel wiegelende. Eigenlijk vond zij het niets aardig
van hem, dat hij reeds den eersten ochtend was uitgegaan, zonder haar goeden dag
te zeggen, doch ze trachtte zich maar wijs te maken, dat hij het had gelaten om haar
niet in den slaap te storen.
Het was heerlijk koel in de ruime galerij en in gedachte schikte Nelly de fraaie
beelden, die Theo in Europa gekocht had, reeds tusschen de prachtige palmen en
varens, die er in weelderigen overvloed over elkaar heen bogen. De heer Martens,
de tijdelijke plaatsvervanger van V. d. Elst was een groot plantenliefhebber en had
er met zijne vrouw pleizier in gehad het jonge paar zoo feestelijk mogelijk te
ontvangen; daartoe hadden zij de galerij in een waar plantenhof herschapen. Zij zelve
hadden zich dadelijk in de bijgebouwen teruggetrokken, maar hadden eenigen hunner
bedienden voorloopig ter beschikking van den administrateur en zijne vrouw gelaten.
Deze wisten wat hun te doen stond, en Nelly behoefde zich dien eersten ochtend dus
nog niet met het huishouden te bemoeien. Mevrouw Martens toch had haar laten
weten, dat ze nu eerst maar goed moest uitrusten
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en dat zij over haar beschikken kon voor 't huishouden; na het ontbijt zou ze eens
komen zien, waarmee ze de nieuwaangekomene van dienst kon zijn om dan tevens
eens kennis te maken.
Nelly wist, dat Theo gewoon was om 9 uur te ontbijten, dus was het niet de moeite
waard zich nog warm te maken met het uitpakken van koffers en vond zij het prettiger
hem zoo aftewachten.
Toch viel haar de tijd lang en keek ze herhaaldelijk den weg op om te zien, of hij
nog niet kwam. Hij had zeker wel heel veel te doen, dat hij dien eersten ochtend niet
wat vroeger kon thuiskomen.
Wel had hij haar herhaalde malen op reis verteld, dat hij de ochtenduren altijd
besteedde aan eene wandeling door de estate en soms reeds te 5 uur op weg was,
terwijl hij de warme uren voor werk binnenshuis hield, doch zij had niet gedacht,
dat hij reeds terstond zijn oude gewoonten zou volgen.
Ze voelde zich toch zoo alleen en onwillekeurig begon zij aan huis te denken. Wat
hield ze toch veel van allen daar en van dat gezellige Den Haag, en wat moest zij
toch veel van Theo gehouden hebben, om alles en iedereen voor hem te verlaten.
Ja, zeker, ze hield ook veel van hem en ze ver-

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

59
langde erg naar hem: ‘Ha, daar was hij ein delijk.’
Met een zucht van verlichting sprong Nelly op, trok haar kabaai wat af, haar sarong
wat op en wachtte hem met een uitdagend lachje op.
‘Wel mannetje, wat zeg je nu van mij?’ vroeg ze, terwijl ze hare armen om zijn
hals sloeg.
Hij stootte haar echter zacht van zich af en zei tamelijk ongeduldig: ‘Nelly, lieve
kind, 't is heusch te warm voor zoo iets, in Europa is dat wat anders, maar hier is
men zoo zoenerig niet, althans niet, als men moe thuis komt.’
Nelly barstte in tranen uit, hetgeen haar echtgenoot niet vriendelijker maakte:
‘God, vrouw, wat heb je nu weer? Hoor eens, je moet je dat eeuwige huilen wat
afwennen, waarlijk daar kan ik niet tegen. Wat is er toch?’
Wat er was? Ach! als hij 't niet voelde, dan kon ze het hem ook niet zeggen. Ze
had hem gaarne wat hartelijker gezien, doch ze kon hem er niet om vragen. Hij was
intusschen naar binnengegaan en riep haar om te komen ontbijten.
Het was de eerste keer, dat ze samen in hun eigen huis een maaltijd zouden
gebruiken, en dit denkbeeld lachtte Nelly zóó aan, dat ze snel haar verdriet vergat,
haar tranen droogde en met
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een opgeruimd gezicht de achtergalerij binnentrad, waar de tafel gedekt stond.
Zij zeide niets, maar keek zoo vroolijk, dat kaar man er door aangestoken werd
en lachend opmerkte: ‘Zoo, is de droeve bui weer bedaard? Daar moet je niet aan
toogeven, kind, geloof mij, men moet zich hier in Indië vóór alles kalm houden,
anders komt men er niet. Het klimaat is reeds zóó afmattend, dat men zich zooveel
mogelijk emoties moet besparen. Het zal je misschien wel vreemd vallen in het begin,
maar heusch, je moet er aan wennen en mij stilletjes mijn eigen gang laten gaan. Ik
vind het niet prettig aangehaald te worden; als ik moe en warm thuis kom, dan hindert
mij alles. Je moet bedenken, dat ik zoo lang alleen ben geweest en het mij nog wat
vreemd valt zoo altijd iemand om mij heen te hebben.’
‘Maar je vindt het toch wel prettig getrouwd te zijn?’ vroeg Nelly snel, en iets in
haar stem verried, dat, zoo het antwoord niet in haar smaak viel, de waterlanders niet
uit zouden blijven.
Theodoor bemerkte het en daar hij boven alles scènes duchtte en ook wel inzag,
dat hij misschien wat hard was voor zijn jong vrouwtje, ging hij naar haar toe, nam
haar lokkig hoofdje tusschen de handen en zei vriendelijk:
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‘Zeker, liefje, en ik ben wat trotsch op mijn mooi wijfje, maar ze moet verstandig
leeren worden en niet te veel verwachten.’
Nelly's goede bui was weer heelemaal teruggekeerd en lachend vroeg ze: ‘Maar
Theo, wat zeg je toch wel van mij in sarong en kabaai? zie je, ik dacht dat je het
aardig zoudt vinden, mij zoo te zien en daarom was ik teleurgesteld, toen je er niets
van zeidet.’
Hij haalde de schouders op, zeggende: ‘Ach! je moet denken, voor mij is het niets
nieuws, ik heb van mijn leven zooveel dames in sarong en kabaai gezien, daar let ik
niet meer op.’
Alweer overviel Nelly dat akelige, teleurgestelde gevoel, doch ze bedwong het
snel en zeide:
‘Ik ga wat koffers uitpakken; wil je mij ook wat helpen, Theo?’
‘Maar, Nelly, hoe valt het je in? Je moest eens weten, hoeveel achterstallig werk
er is. Als ik het had kunnen vermoeden, zou ik dadelijk van Singapore zijn doorgereisd
in plaats van mij ettelijke dagen onderweg op te houden. Vooral die week te Batavia
had ik kunnen sparen.’
‘Maar 't was toch ook wel erg prettig, hé man?’
‘Zeker kind, doch je weet, of liever je zult moeten leeren, dat hier de zaken boven
het ge-
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noegen gaan. Wees eins verstandig en laat mij van ochtend met rust; daar op zij is
mijn werkkamer, beloof mij, dat je er zoo weinig mogelijk zult komen en nooit iets
aan mijn papieren zult verschikken.’
‘Mag ik er nooit komen, Theo?’ en haar lipje begon weer te hangen, terwijl ze
dacht aan de vele eenzame uren, welke ze zou hebben te doorworstelen, als haar man
daar aan 't werk zou zijn.
‘Nooit is zoo'n lange dag, enfin, daar kunnen wij nog wel eens over praten. Daar
is Martens al, hij vertelde mij, dat hij eene betrekking heeft en de volgende week
reeds weg moet; wij zullen ons dus wat moeten haasten met de overdracht der zaken.’
En tegelijkertijd verdween hij in zijn werkkabinet, waarheen hij Martens wenkte
hem te volgen, zoodat deze slechts tijd had om een vluchtigen groet met de vrouw
des huizes te wisselen. Nelly besloot maar dadelijk te beginnen met het uitpakken
der koffers, ten einde haar linnen- en andere kasten in orde te kunnen maken. Dank
zij de goede zorgen van mevrouw Martens waren er overal schoone papieren ingelegd,
zoodat zij het goed er zoo maar in te schikken had. Vol moed wilde ze dus aan 't
werk gaan, maar o hemel! daar had
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Theo de sleutels; nu moest ze hem toch even storen, dat zou hij ook moeten erkennen.
Met bevend hart trad zij zonder kloppen zijn kamer binnen, want volgens Indische
gewoonte stond de deur wijd open.
Theo, die met den rug naar de deur zat, hoorde haar niet binnenkomen, doch de
heer Martens, die tegenover hem zat, hield op in zijne mededeelingen en maakte
haren man zoo op hare komst attent. Hij keerde zich wrevelig om en de blik, dien
hij op Nelly wierp, was zóó onvriendelijk, dat ze er geheel onthutst door werd en
moeite had zich goed te houden.
‘Nu, wat is er?’ vroeg hij eindelijk, toen Nelly bleef zwijgen.
‘Ik zou zoo graag de sleutels willen hebben,’ kwam er met een bedeesd stemmetje
uit.
‘Welke sleutels? - toe, houd mij nu niet op en zeg wat je hebben wilt.’
‘Ach, ik wilde gaan uitpakken maar kon de sleutels niet vinden, en toen bedacht
ik me, dat jij ze hadt.’
Theo maakte een gebaar van ongeduld, zeggende:
‘Hoor eens, daar kan ik mij nu niet mee ophouden, je moet je maar zien te redden,
als je mij in vrede's naam maar niet meer stoort.’
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Nelly ging dus onverrichterzake terug en weder stond het huilen haar nader dan 't
lachen.
Wat had zij zich dien eersten dag in hare nieuwe woning anders voorgesteld,
hoezeer had zij zich verheugd in het vooruitzicht alles met haren echtgenoot te zullen
uitpakken en rangschikken. En nu was hij zoo onvriendelijk en wilde haar niet eens
even de sleutels geven. Langzamerhand begon zij hem echter te verontschuldigen;
hij had ook zooveel te doen, die arme Theo, en ze moest maar wat geduld met hem
hebben. Als ze flink was en hij zag, dat ze haar best deed om zelfstandig te zijn, dan
zou hij van zelf wel inzien, dat hij ongelijk had.
Te midden van die overpeinzingen werd zij gestoord door het bezoek van mevrouw
Martens, die met haar naar goedang (provisiekamer) en keuken ging, haar heerlijk
op de hoogte hielp en een weg voor haar baande door de velerlei moeielijkheden,
waarmede het pad der jonge vrouw in hare nieuwe omgeving scheen bezaaid te zijn.
Mevrouw Martens was eene Indische, die hare opvoeding in Europa had genoten
en dus het onderscheid kende tusschen het leven in Holland en dat in Indië; ze wist
juist wat Nelly vreemd zou voorkomen en waarmee ze moeite zou hebben.

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

65
Daarom stond zij haar met raad en daad bij gedurende den tijd, dien zij nog te Banja
Ajer bleef, waarvoor Nelly haar dan ook hoogst dankbaar was.
Later dacht ze nog dikwijls terug aan die eerste dagen en vroeg ze zich menigmaal
af, wat ze toch zou gedaan hebben zonder de praktische wenken en noodige
ophelderingen harer vriendelijke raadgeefster. Deze bracht haar ook op de hoogte
van Indische toestanden en, ofschoon Nelly daarbij veel hoorde, wat haar widerwärtig
was en waarvan ze liever maar onkundig was gebleven, moest ze later toch erkennen,
dat dit noodig was geweest, en dat bekendheid daarmede onmisbaar is als men in
zoo'n land moet wonen. Zoo verwonderde het haar ook zeer, dat de kinderen van
den heer en mevrouw Martens in leeftijd en voorkomen zoo veel verschilden. De
twee meisjes waren dertien en veertien jaar oud en zagen er heel donker en onwetend
uit, terwijl de drie jongentjes nog echte babies waren met lieve, blonde gezichtjes
en reeds blijken gaven van groote verstandelijke ontwikkeling, niettegenstaande ze
nog zoo jong waren.
Toen Nelly eens hare verwondering hierover te kennen gaf, vertelde mevrouw
Martens haar, dat de twee oudsten, zoogenaamde vóórkinderen van haren man waren.
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Nelly, die in den Haag geen Indische kennissen had, keek verwonderd op en zei:
‘Hé, is uw man dan tweemaal gehuwd geweest en was hij weduwnaar, ‘toen hij met
u trouwde?’
Hare bezoekster lachte: ‘Neen, lieve, getrouwd was hij niet, maar dat belet niet,
dat hij wel kinderen kan hebben, vooral hier in Indië. De moeder van zijn meisjes
was een Javaansche vrouw en, toen zij stierf, beloofde Martens, hare kinderen, die
ook de zijne waren, te zullen erkennen. Dat gebeurt hier dikwijls, zelfs als de moeder
nog leeft.’
‘Maar mag dan zoo'n man toch trouwen?’ vroeg Nelly verbaasd.
‘Wel zeker, zijne verhouding met zulk eene Javaansche is niet wettig en hij kan
haar altijd terugzenden naar haar kampong, als hij dat wil.’
‘En moet ze dan hare kinderen achterlaten? Ze is toch ook moeder,’ zeide Nelly
angstvallig.
‘Ach! bij de Javanen is dat zoo erg niet; zij zijn als de meeste natuurvolken en in
zooverre den dieren gelijk, dat ze zich alleen aan hunne kinderen hechten, zoolang
die jong zijn. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, doch daar vragen de heeren niet naar.’
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Arme Nelly! dit gesprek had haar diep geschokt en zij was een teedere plant gelijk,
die plotseling met den ruwen Noordenwind in aanraking komt.
Zij had een blik geslagen, op een kant van het leven, waarvan ze het bestaan niet
vermoedde, dien ze veel minder kende, en ze kon niet zeggen, dat haar dit aangenaam
was geweest. Integendeel, hetgeen ze gehoord had vervolgde haar onophoudelijk en
onwillekeurig rees de vraag bij haar op, wat Theo er toch wel van zeggen zou, als
hij wist, dat mevrouw Martens haar dit alles zoo maar verteld had, en hoe hij toch
zelf wel daarover dacht. Eindelijk besloot ze hem er eens naar te vragen.
Als Theo goed gebuid was en niet te vee werk had, ging hij wel eens tegen het
koele van den avond met Nelly rijden, wat zij steeds heerlijk vond. Zij reden dan
samen in een dog-cart, die V. d. Elst reeds vóór zijn trouwen had, de lange lanen
van Banjak Ajer door en soms nog een eindje van den weg op, die naar een der
aangrenzende plantages voerde. Nelly, die thuis niet gewend was veel te rijden,
genoot bij zoo'n gelegenheid en was dan zoo vroolijk en opgewekt, dat haar man
onwillekeurig onder den invloed
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kwam en mede schertste, zooals hij het in Europa dikwijls, doch in Indië zelden deed.
Op een dier tochtjes nu bracht het jonge vrouwtje het teere onderwerp ter sprake
en vroeg hem aarzelend, of hij zulke verhoudingen, als waarvan mevrouw Martens
haar verteld had, niet verschrikkelijk vond en strijdende tegen de begrippen van een
fatsoenlijk man. Tot hare teleurstelling echter glimlachte hij sarcastisch en zeide:
‘Maar, lieve kind, verwonder je daar toch niet over; als je denkt dat er één heilige
Jozef hier te vinden is, vergis-je je hard. Trouwens in Europa zijn ze ook met een
kaarsje te zoeken, en dat in den Haag.’
Nelly wilde hier tegen opkomen en zeide, dat zij er toch ook gewoond had, maar
dat zij nooit van zulke toestanden had gehoord, hetgeen haar man weer deed
glimlachen en zeggen: ‘Ach! zie-je, sommige ouders bewaren hunne dochters als
kasplantjes en zijn bang om haar in aanraking met de buitenwereld te brengen. Jij
mocht zeker ook niet alles lezen?’
‘Neen, natuurlijk niet,’ antwoordde Nelly snel, ‘Mama koos altijd onze lectuur en
wij dachten er niet aan iets buiten haar weten te lezen.’
Theodoor zag haar spottend aan: ‘Hoor eens,
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ik wist niet, dat je zoo kloosterachtig waart opgevoed; het is jammer genoeg, want
nu zal je heel wat moeten leeren.’
Nelly bloosde en stamelde: ‘Ik helt altijd gedacht, dat een man het prettig vond
een onschuldig meisje tot vrouw te krijgen.’
Haar man haalde de schouders op: ‘Ach! kind, onschuld is iets, waar men in Indië
nu heelemaal niet mee aan moet komen, het is een kruid, dat er niet wast en, als het
er soms van buiten af geïmporteerd wordt, niet gedijt, doch spoedig sterft.’
Zijn toon beviel Nelly zoo weinig, dat ze zich niet bedwingen kon en toornig
uitriep: ‘Dan wilde ik wel, dat ik er maar nooit gekomen was!’
Terwijl ze het zeide had ze al berouw, want ze was bang, haren man er mede te
zullen kwetsen. Heel bedaard zei deze echter: ‘Ach! je zult er wel anders over gaan
denken, evenals zooveel honderden vóór jou, die hier in 't eerst veel te stellen hadden
met wat gij uwe fatsoensbegrippen noemt. Doch die verliest ge wel!’
‘Theo, hoe kun-je toch zóó praten, als je wist, hoe je er mij mede grieft, in Europa
was-je toch heel anders.’
‘Ik kan toch niet tegen mijn gemoed in spreken,’
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antwoordde hij onverschillig. ‘Dat ik in Europa anders was, is waar; onwillekeurig
krijgt men daar andere gedachten. Men is er beter, geloof ik,’ voegde hij er zacht
aan toe.
‘Men kan hier toch ook wel goed zijn, als men maar wil,’ hernam Nelly, aan wie
de laatste woorden en de toon, waarop ze geuit waren, niet ontgaan waren. ‘Toe,
manlief, doe je nu niet slechter voor dan je bent, geef toch toe aan het edele en goede,
dat in je schuilt en tracht het niet te verstikken door dat ongelukkige cynisme, dat
meer en meer veld schijnt te winnen onder de jongelui van den tegenwoordigen tijd.
Het is alsof men zich schaamt voor alles, wat op braafheid lijkt.’
‘Hoor nu zoo'n preekstertje eens aan,’ zei Theo, doch zijn toon was niet meer zoo
luchthartig als te voren. Nelly was te veel vrouw, om er haar voordeel niet mee te
doen: zij vleide zich tegen hem aan, legde haar lief hoofdje op zijn schouder en
fluisterde: ‘Je hebt het soms wel noodig, beken het zelf maar, ik moet je tegen je zelf
beschermen. Is 't niet man?’
‘Zeker, kindlief, doe dat maar,’ antwoordde hij, hare tengere gestalte tegen zich
aandrukkende, ‘je bent een goed wijfje en moet maar geduld met mij hebben. Vergeet
toch niet dat ik
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zoo lang alleen ben geweest en daardoor wat verwilderd ben. Misschien ben ik wel
wat te Indisch geworden om een Europeesche vrouw gelukkig te kunnen maken.’
‘Toch niet, mannetje, als je er je best maar voor doet.’
‘Dat is 't juist, ma chère, daar hebben wij mannen niet altijd zin in; het leven is
zoo kort en wij genieten er zoo gaarne van, zonder nu altijd te vragen, of het wel met
onze conscientie overeen is te brengen. Wat wij vóór alles willen, is onze persoonlijke
vrijheid en daar juist komen de vrouwtjes, vooral de Europeesche, tegen op.’
Wat hij eigenlijk bedoelde, begreep Nelly niet, doch wat hij zeide, stemde haar
niet prettig en het kwam haar voor dat 't oogenblik van weekheid, dat hij had, al heel
spoedig voorbij was.
Zij zweeg verder gedurende hun ritje en kwam tot de ontdekking, dat zij toch
eigenlijk geen antwoord op haar vraag had gekregen.
Een angstig gevoel beklemde haar: zou Theo misschien ook zoo geleefd hebben,
zou hij wellicht ook kinderen hebben?
Ze zette dit denkbeeld echter spoedig van zich af en verweet zich, dat ze haren
man zonder grond verdacht had.
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Geen van beiden kwam echter op dit onderwerp terug en, naarmate Nelly langer in
Indië was, leerde zij zich beter in haar nieuwe leven schikken.
Gelukkig was ze echter niet, al durfde ze het niet eens aan zich zelve bekennen;
ze was zoo veel alleen en Theo toonde zoo dikwijls, dat hare tegenwoordigheid hem
eigenlijk te veel was en dat hij zijn jongeheerenleven betreurde. Soms was hij evenwel
heel lief voor haar en dat deed haar zoo goed, dat zij 't minder aangename er door
vergat.
De ergste plaag voor haar bleef de dierenwereld en, hoe ze zich er ook tegen
trachtte te verzetten, ze kon haar angst niet overwinnen, als er b.v. een tor of een
sprinkhaan in haar nabijheid kwam. Dan sprong ze gillende op en vloog naar haar
man, zelfs al zat hij te werken, hetgeen hem geregeld uit zijn humeur bracht.
't Ergste was, dat die beesten zich altijd 's avonds vertoonden, als de bedienden
reeds in de bijgebouwen waren en zij moederziel alleen in de tusschengalerij of
binnenkamer zat, terwijl Theodoor in zijn werkkamer bezig was.
Slechts een enkelen keer kwam hij bij haar zitten en dat waren haar gelukkigste
avonden.
Dikwijls ook hadden zij logé's en dan verbaasde hij haar door de vriendelijkheid,
welke hij als
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gastheer aan den dag legde. Ook was hij dan steeds heel lief voor haar en blijkbaar
trotsch op zijn mooi vrouwtje, dat zoo aardig de honneurs wist waar te nemen.
Het kostte haar anders moeite genoeg, want de omgang met de bedienden viel
haar erg moeielijk; hoe ze ook oplette en wegsloot, altijd verdwenen er blikjes of
flesschen uit de goedang en etenskast, en in de geheele dierenwereld zou er geen
vraatzuchtiger dier to bedenken zijn geweest dan Nelly's witte poes. Het wegnemen
toch van halve kippen, onaangeroerde schotels enz. werd 't arme beest ten laste gelegd
en, indien het alles waar was geweest, zou poes zeker al lang van indigestie zijn
gestorven, of de sterkste maag hebben bezeten, waarmede ooit mensch of dier
gezegend werd. Doch niet alleen levensmiddelen, maar ook kleedingstukken
verdwenen op wonderbaarlijke wijze en daaraan kon Minette toch geen schuld hebben.
Eens was de sleutel van de vuil-linnenmand toevallig weg en wilde de baboe haar
wijs maken, dat er in tien dagen door acht menschen - er waren juist logé's geweest
- slechts twee sloopen, één laken en drie handdoeken waren gebruikt.
Toen Nelly daarover flink boos werd en toonde, dat ze er niets van geloofde,
schudde de meid maar
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steeds met het hoofd en mompelde: ‘Tida ada njonja’ (Is er niet, mevrouw).
Teneinde raad besloot zij de hulp van haren man in te roepen, iets, wat ze zelden
deed, daar hij van opinie was, dat een getrouwd man buiten alle huiselijke
aangelegenheden en onaangenaamheden moet blijven: dat mocht hij er tenminste
wel van hebben. Hij liet haar dus gewoonlijk maar alleen scharrelen, bewerende, dat
dit de beste manier is, om te leeren en spoedig geheel op de hoogte te zijn. In dit
speciale geval echter liet hij zijn gezag gelden en maakte de meid een flink standje,
waarvan het gevolg was dat de vermiste artikelen spoedig voor den dag kwamen.
Den zelfden avond echter vroeg de beleedigde baboe om de afrekening, zeggende,
ze genoeg van mevrouw's gezicht had en wilde vertrekken.
Toen Nelly hierover hare verwondering te kennen gaf, vertelde haar man haar, dat
dit de gewoonte was bij de inlanders. Als mem hen beknort, geven zij nooit antwoord,
doch vragen meestal loon, dat hun nog toekomt en verlaten dan hun dienst sans autre
forme de procès.
't Ergste was in dit geval, dat de moeder der baboe, kokki was en, toen hare dochter
wilde weggaan, ook niet verkoos te blijven, zoodat Nelly
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nu twee bedienden en wel de besten miste. Ook ging het in 't binnenland zoo
gemakkelijk niet ze te doen vervangen. Het eenige wat ze nog doen kon, was onder
de Javaansche vrouwen, die op 't land werkten, er twee uittezoeken en die te
dresseeren. Dat kostte echter heel wat moeite en zorg, en zoolang de nieuwe
keukenmeid nog niet ingewijd was in de geheimen der edele kookkunst, moest Nelly
zelf de handen uit de mouw steken en het eten bereiden.
Dat was ze nu heelemaal niet gewend, maar ze wilde aan Theo toonen, dat ze dit
ook wel kon en deed dus haar uiterste best. Haar heer gemaal moest dan ook verklaren,
dat ze het zelfs beter deed dan eene der vroegere kokki's en zette haar er toe aan zich
er voortaan maar mede te blijven bemoeien en elken dag het eene of andere lekkere
schoteltje voor hem klaar te maken; hij zou ze wel alle eer aan blijven doen.
Hoewel Nelly het koken onder de tropische zon op het heetste gedeelte van den
dag nu niet bizonder prettig vond en het staan haar vreeselijk vermoeide, was ze met
het complimentje toch te blij, om niet aan zijn verzoek te voldoen.
Ze was zeer weinig gewoon op dat punt en leerde weldra de waarheid kennen van
Fanny Fern's gezogde:
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The way to a man's heart is through his stomach.
En zoo besteedde ze elken dag een paar uur aan het klaarmaken van de eene of
andere lekkernij, waarvoor haar man in 't begin dan ook zeer gevoelig was, doch,
spoedig daaraan gewend, werd hij vaak boos als er iets minder goed was uitgevallen.
Onwillekeurig dacht Nelly aan den eenvoudigen kost in de ouderlijke woning en
met hoeveel smaak haar vader alles at, ook al was 't eens minder lekker. Neen - dan
had hare moeder toch een gemakkelijker man dan zij, dat moest ze erkennen.
Maar ach! dacht ze dan weer: Theo was ook zoo lang in Indië geweest. Dat was
steeds zijn excuus voor zijne vele tekortkomingen, en ze moest dit zoo vaak hooren,
dat ze het ten slotte zelf ook ging zeggen.
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Hoofdstuk VI.
Corrie's Gastvrijheid.
Land Hoorn
Februari 188-.
Lieve Marie,
Mijne brieven van hier gaven je zeker tot nu toe geen voldoening, daar ik er zoo
weinig vertrouwelijk in was en mij slechts bepaalde tot het mededeelen van eenige
bizonderheden, 't land en de bevolking betreffende. Doch weet, cara mia, dat 't mij
moeite genoeg gekost heeft zóó te schrijven, ik was echter bang te veel te zeggen,
als ik eenmaal begon met iets te schrijven over mijne verhouding hier in huis. Nu
kan ik echter niet langer zwijgen, want ik weet dat je genoeg belang in mij stelt om
mijn leed met mij te willen doelen, al is 't dan ook uit de verte. Bovendien ben ik
altijd van oordeel geweest, dat vertrouwen het grootste bewijs van vriendschap is,
en het zou dus niet voor mijn vriendschap pleiten,
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indien ik je niet precies op de hoogte hield van hetgeen mij betreft.
Je moet dan weten - en uit het bovenstaande heb je het zeker al opgemaakt - dat
ik hier alles behalve gelukkig ben; ja, ik denk er zelfs hard over om het huis van mijn
broer te verlaten en ergens in betrekking te gaan, want ach! 't is eigenlijk niet zijn
huis, maar dat van Corrie, zijn vrouw. Hij zit zoo erg onder de plak, dat hij niets te
zeggen heeft. En dat alles ter wille van 't lieve geld.
Ik dacht nooit dat dit op de menschen zoo grooten invloed hebben kon; geld en
gemakzucht schijnen de hoofddrijfveeren te zijn van alle handelingen der menschen
hier. Ik geloof niet, dat Herman ooit verliefd is geweest op zijne vrouw, of liever, ik
weet het zeker, doch de goede positie en het rijke bestaan, dat zij hem met hare hand
aanbood, bleken eene te machtige verleiding voor hem te zijn om niet toe te geven.
Het schijnt wel dat de warmte onder de tropen de Europeanen niet alleen ontzenuwt,
maar ook demoraliseert, want vóórdat Herman er heen ging, had hij een flink, vast
karakter en edele principes en nu is hij tevreden als hij maar rust heeft en vrij van
zorgen is.
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Alsof het ook geen zorg eischt vier kinderen groot te brengen, voor wier welzijn men
toch verantwoordelijk is. Ik vind het de plicht van ouders te trachten hunne kinderen
tot bruikbare leden der maatschappij te vormen, maar Corrie noch Herman schijnen
daaraan te denken. Zij laten hun wildzangen maar zoo opgroeien en zijn al blij, als
ze zichzelf maar weten te vermaken. Corrie's grootste geluk is als ze goed eten; doen
ze dit niet, dan wordt ze onrustig en knorrig, en als hun werkelijk eens iets mankeert,
is ze wanhopend. In dat geval wordt er in de achtergalerij of eetkamer een matras op
den grond gelegd voor den kleinen patiënt en zit Corrie er den geheelen dag bij
gehurkt en heeft ooren noch oogen voor iemand anders. Tante Marie moet dan maar
voor alles zorgen, o! die moest je eens zien; in Holland zag ik nooit zulk een leelijke
Indische. Zij heeft de donkerste huid en de zwartste oogen, die men zich kan
voorstellen, zonder nog van haar dikke lippen te spreken, die aan negerlippen doen
denken. Daarbij is ze vreeselijk dom en onbeholpen en doet niets dan giegelen. Als
Herman uit goedhartigheid eens een grapje met haar maakt dan roept ze wel vijf
minuten lang: ‘Die Ger, ja? altijd zoo hek, gij maak mij altijd lachen, ja? zoo komiek,
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ik kan niet gelpen, hij zoo hek! zeg altijd zoo malle dingen. Heb-je, hegoor, Corrie,
wat die man van jou zeg?’ enz. Ze zou dol graag getrouwd zijn en haalt de jonge
employés, die op 't land wonen, erg aan, tot nu toe zonder succes. 't Is eigenlijk maar
goed, dat ze zoo leelijk is, want anders zou Corrie nog jaloersch op haar zijn ook;
zij kan niet velen, dat Herman met een andere dame praat. Nu - gelukkig gebeurt dat
hier niet dikwijls, doch geheel te vermijden is het natuurlijk niet. Ten eerste komen
er nog al eens logé's, zooals op alle plantages en dan woont er op 't land een getrouwde
dame, de vrouw van den boekhouder, een allerliefst Hollandsch vrouwtje. Zij kwam
eenige jaren geleden als onderwijzeres uit, doch kreeg zulk een nare betrekking
ergens op een buitenpost in Borneo, dat ze, geloof ik, uit wanhoop trouwde. Haar
man staat ten minste verre beneden haar in stand en opvoeding, doch ze verkoos het
getrouwde leven boven het les geven aan Inlandsche kinderen.
Ik geloof niet, dat ze heel gelukkig is, maar ze schikt zich zoo goed mogelijk in
haar lot en wijdt zich geheel aan de opvoeding harer twee kinderen, meisjes van drie
en vier jaar.
Zij ziet er nog heel goed uit en de meeste heeren
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op het land - er zijn or zes in 't geheel - maken haar ‘nu bout de cour’. Corrie nu is
vreeselijk jaloersch op deze mevrouw Smit, zoo heet ze, en kan haar niet uitstaan,
voornamelijk omdat ze een volbloed Europeesche is en meer ontwikkeld dan zij.
Laatst nog maakte ze Herman een hevige scène, omdat hij haar een boek geleend
had. Ik was in mijn slaapkamer en hoorde haar schreeuwen:
‘Jij goef haar heen boeken te leenen, zij kan zelf koopen, als zij gebben wil. Ik
weet wel, waarom jij dat doet, jij denkt, dan vindt zij jou lief en heef' jou zoen, ja?
Maar ik wil niet, jij mijn man, ik zorg voor jou, kook jou lekkere rijst en heef' jou
geld. Jij mag niet lief zijn tegen een andere vrouw, jij moet alleen lief zijn voor mij.
Kassian, Vreeswijk hij altijd zoo hoed voor mij en nou hij dood, Kassian.’ En zoo
ging zij maar door, totdat het Herman gelukte haar tot bedaren te brengen. Daarna
was zij weer erg lief voor hem en haalde hem vreeselijk aan. Ik moet zeggen, dat ik
hem dikwijls bewonder, want hoe heftig en onbillijk zij is, nooit wordt hij boos, doch
tracht haar altijd te kalmeeren.
Over 't algemeen gaan ze dan ook vrij goed met elkander om en als Corrie maar
zorgt voor een goede tafel, dan is hij heel tevreden.

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

82
't Ergste, ten minste voor mij, is dat hij zich zoozeer aan den Indischen kost heeft
gewend; hij verkiest dien zelfs hoven Europeesch eten.
Nu kan men aan eene nonna geen grooter genoegen doen dan van de rijsttafel te
houden en al die sterk gekruide kostjes met smaak te verorberen. Toont men
daarentegen, dat men ze niet lekker vindt, dan neemt ze dat als een persoonlijke
boleediging op en als eene geringschatting van haar talenten op 't gebied der edele
kookkunst. Nu heb ik nooit van sterke dingen gehouden en kan er mij niet aan wennen,
visch, garnalen, kip, uien, gehakt, groenten, in één woord, alles door elkander te eten.
Ik val dus volstrekt niet in Corrie's geest en zij ziet mij met woedende blikken aan,
als ik een stukje kip met groente en daarna wat rijst met boter en suiker eet. Soms
zorgt zij voor het een of andere Europeesche gerecht, doch maakt dan zulke stekelige
opmerkingen er bij, dat zij daardoor 't goede van hare attentie bederft.
Herman smult aan al die vreemde spijzen en kan er met wellust van genieten. Dan
zit Corrie met open mond naar hem te kijken en bewondert hem in stilte. Gewoonlijk
maakt zij zijn bord zelve klaar en pluist kip, vleesch enz. met hare vingers
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uit; dan behoeft hij niet te kluiven, zegt ze. - Vervolgens doet ze het door de rijst,
voegt er de overige ingrediënten bij en begiet dit amalgama van heterogene
bestanddeelen met eene sterke kerriesaus. Daarna kijkt ze mij triomfantelijk aan en
zegt: ‘Zie je, Huus, jou broer lust dat wel, gij smul' ja? daarom gij zoo dik en vet is.
Jij, zoo dun en bleek - komt, jij niet eet.’
Intusschen zorgt Marie voor de kinderen, of liever tracht zij optepassen, dat zij
niet te goed voor zich zelf zorgen, want hun grootste pleizier is alles op hun bord te
nemen, net als Papa, dan de lekkerste hapjes er uit te zoeken en de rest te laten staan.
Hun tante zegt dan wel dat dat niet mag, maar daaraan storen zij zich niet veel.
Corrie is voor een vrije opvoeding en dwingt hen nooit met eten; gewoonlijk nemen
ze dan ook juist wat slecht voor hen is, of stillen ze hun eetlust met koekjes en
vruchten.
‘Ma, njo wil lekkers, wil niet die rijst: goed voor Javanen, njo houdt er niet van.’
Of wel: ‘Tante Marie, heef' non suikertjes, nou lust niet vleesch, altijd zoo hard, non
wil suikertjes.’
Zulk gezeur hoort men den geheelen dag en 't is maar zelden, dat er niet wordt
toegegeven.
Toen ik pas hier was, verzocht Herman mij of
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ik mij niet wat met de kinderen wilde bemoeien. Nu, ge begrijpt, ik was gelukkig in
't vooruitzicht van mij nuttig te kunnen maken, en begon vol moed. Er stond in een
der bijgebouwen nog een volledige kist met Fröbeldoozen, die de heer Vreeswijk
kort vóór zijn dood uit Europa had laten komen, maar noch Corrie, noch Marie
konden er mee terecht en zoo was de kist en daarmede het geheele leerplan in 't
vergeetboek geraakt. Corrie sprak er mij toevallig eens over en toen bood ik haar
natuurlijk aan den kinderen te wijzen, hoe ze de verschillende doozen en leermiddelen
moesten gebruiken. In 't eerst waren zij opgetogen en was Corrie ook heel blij, doch
weldra begon het stilzitten hun te vervelen en kreeg hun moeder zooveel kassian met
hen, dat ze maar eenvoudig wegliepen en mij alleen lieten zitten. Toch hield ik het
nog veertien dagen vol en gebruikte kunst en vliegwerk om lust tot leeren bij hen op
te wekken, doch het hielp mij niet en ik zag mij wel genoodzaakt het optegeven.
Corrie is voornemens ze nog een paar jaar zoo te laten rondloopen, dan is ‘Swaasie’
(afkorting en verbastering van Françoise) veertien jaar, en zendt zij ze allen te gelijk
naar Holland; zij hoopt dan een of meer kleine Batenburgjes te hebben om zich te
troosten.
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Hoeveel moeite en zelfbeheersching het mij ook kostte de kinderen bezig te houden,
toch speet het mij, dat ik het plan moest laten varen, want ik vind het verschrikkelijk
niets te doen. Wel help ik Corrie met naaien, doch zelfs daaraan zijn
onaangenaamheden verbonden; zoo had ik laatst voor non, haar jongste dochtertje,
een mooi kindje van zes jaar, een aardig jurkje gemaakt, waarin ze er werkelijk heel
lief uitzag, zoo zelfs het Herman opviel en hij de jurk zeer bewonderde. Corrie werd
toen weer jaloersch en riep toornig uit: ‘Ja, natuurlijk vind je dat mooi, omdat Huus
't gemaakt heb', als ik 't zoo maak, vind jij leelijk, maar Huus is ook zoo knap en ik
zoo dom. Zij Gollandsch en ik maar zoo domme Indische eend, maar ik geb' toch
held en Huus niet.’
Wat Herman ook zei om haar tot bedaren te brengen, 't hielp niets, ze werd hoe
langer hoe driftiger en trok eindelijk het kind de bewuste jurk zoo ruw van 't lijf, dat
het begon te schreien en, ziende dat Mama zoo boos was, haar troost bij mij zocht.
Nu, je begrijpt, dat maakte de zaak niet beter, zonder een woord te zeggen, trad Corrie
op het kind toe, gaf haar twee ferme tikken om de ooren, greep haar bij den arm en
sloot haar in een der bijgebouwen op. Wat er verder gebeurde, weet
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ik niet, want, ik was zelf zoozeer ontsteld, dat ik maar naar mijne kamer ging en daar
onder kalm nadenken tot het besluit kwam wegtegaan. omdat ik hier toch geen goed
kan doen en mijne tegenwoordigheid slechts reden tot aanstoot geeft.
Wat ik je hier verteld heb, is slechte een voorbeeld uit vele; Corrie maakt bijna
elken dag scènes en kan niet velen dat Herman of de kinderen lief voor mij zijn. Toch
is ze aan den anderen kant ook weer heel goedhartig, want toen ze zag, dat ik altijd
in 't zwart was, voor Indië een bijna onmogelijke dracht, gaf ze mij een heel stuk
goed om witte peignoirs van te maken; ook leende zij mij sarongs en kabaaien, tot
dat ik mij die kleedingstukken had aangeschaft. Ik kon die gemakkelijk van haar
aannemen, ten minste de sarongs, want je moet weten, zij drijft er een soort van
handel in, heeft er dus steeds een vrij grooten voorraad van. Zij laat ze door vrouwen
in 't binnenland maken en verkoopt ze aan de Javanen op de plantage of juister, ze
laat hun korten op hun daggeld, totdat ze betaald zijn. Dit geeft haar geen onaardig
voordeeltje, want mannen, zoowel als vrouwen, dragen sarongs en zij mogen ze niet
uit andere plaatsen laten komen. Hetzelfde doet ze met goed voor baadjes en rijst.
Verder zijn er kleine warongs of stal-
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letjes op 't land, waar de Javanen de ingrediënten voor bij de rijst en andere kleine
benoodigdheden kunnen koopen. Daar die menschen niet met gewoon geld, maar
met een eigenaardig soort van penningen worden uitbetaald, die alleen op ‘Land
Hoorn’ gangbaar zijn, zijn ze wel genoodzaakt hetgeen ze verdienen ook daar
uittegeven.
Ik vind het unfair op die manier pressie uitteoefenen - en jij?
Doch om op mijn besluit terug te komen, verleden week maakte Corrie mij weer
een verschrikkelijke scène, omdat ik Herman had gevraagd, of hij eens eene lange
wandeling met mij wilde maken. Je moet weten, dat Corrie nooit wandelt en, daar
ik er juist heel veel van houd, vroeg ik Herman mij tot gids te willen zijn, maar daarop
voer zij heftig uit: ‘Jij goef niet met mijn man te wandelen, jij doet maar enkel om
met hem alleen te zijn, dan kan jij kwaad praten over Marie en mij en kan ik jou niet
gooren! Maar ik wil niet; gier is mijn guis, als jij bij mij logeert, dan kan jij ook gier
blijven en niet uitloopen met German.’ En hoe meer Herman en ik haar tot stilzwijgen
poogden te brengen, des te driftiger werd zij, ja, ze werd zoo grof en beleedigend,
dat wij haar maar alleen lieten en stilletjes weggingen.
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Ze was toen zoo boos, dat ze in drie dagen niet sprak. Toen trok ze langzamerhand
weer bij en nu is ze erg lief; ik heb haar echter gezegd, dat ik wegga, en ben daarbij
gebleven, ofschoon zij mij uit zichzelf vroeg het niet te doen.
Toevallig las ik eene advertentie in een der Soerabaiasche bladen, die mij nog al
geschikt voorkwam, ik schreef er op en kreeg een gunstig antwoord. 't Is bij drie
kinderen van vijf tot acht jaar, om kun de eerste beginselen te leeren en tevens
mevrouw behulpzaam in het huishouden te zijn, ook op een plantage en toevallig
vlak naast Banjak Ajer, dat is waar de V. der Elsten wonen, met wie ik de reis maakte.
Daar heen is het slechts een half uurtje loopen, dus zal ik er nog al eens kunnen
komen. Natuurlijk zal het mij in 't begin wel vreemd vallen, daar ik nog nooit in een
betrekking ben geweest, doch mijn verblijf hier is ook niet aangenaam en Corrie
behandelt mij meer als een ondergeschikte dan als een gelijke. Ik ben toch de eigen
zuster van haar man, van wien zij beweert zooveel te houden.
Morgen ochtend vertrek ik, Herman brengt mij tot Malang en van daar is 't slechts
een paar uurtjes rijden. Als mevrouw Oyens, zoo heet de familie waar ik heen ga, er
niet zoo zeer op aan-
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drong, dat ik zoo spoedig mogelijk kwam, dan zon ik gaarne eerst een paar dagen te
Banjak Ajer gaan logeeren, doch dat gaat nu eenmaal niet.
Spoedig hoop ik je dus van mijn nieuw home te vertellen. Voor heden eindig ik
met veel liefs voor je goede ouders en voor je zelve, en blijf steeds
Je je liefhebbende
AUGUSTA BATENBURG.

Hoofdstuk VII.
De nieuwe Kokki.
‘Toe man, mag ik je even storen,’ vroeg Nelly op zekeren ochtend met bevende stem
aan Theodoor, die als naar gewoonte in zijne kamer zat te werken. Hij scheen haar
echter niet te hooren, dus herhaalde zij haar vraag iets luider, waarop hij zich driftig
omkeerende, uitriep: ‘Kan je het dan niet laten, Nelly? hoe dikwijls heb ik je al
gezegd, dat ik niet wil, dat je hier komt, als ik bezig ben. Wat je mij te zoggen hebt,
had je toch aan 't ontbijt kunnen bepraten,’ en hij maakte zich gereed om doortegaan
met zijn werk.
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Ziende, dat zij besluiteloos bleef staan, vroeg hij zuchtend: ‘Zeg dan maar in 's Hemels
naam wat je wilt; is er weer een schorpioen of een duizendpoot, die je den dood
aandoet, zooals verleden week, toen ik bijna den geheelen ochtend verknoeide met
naar 't beest te zoeken en het toch niet vond.’
‘Er was er toch heusch een, Theo, al wil je het niet gelooven.’
‘En is er nu weer een?’
‘Neen, gelukkig niet. 't Is nu heel wat andere; verbeeld je, dat ik stilletjes in de
goedang bezig was, toen er familiaar een vreemde vrouw binnenkwam met een kind
van een jaar of drie bij zich. Ze vroeg aldoor maar naar Toewan Pandrels; begrijp je
dat?’
Haar man begon te lachen en zei: ‘Nu, je weet toewan is mijnheer en Pandrels is
eene verbastering van V. d. Elst; de inlanders kunnen de f en de v niet zeggen aan 't
begin van een woord en verminken trouwens de meeste Europeesche namen. Maar
wat wil dat mensch?’
‘Ze wil hier als kokki komen, en heeft een heel goed briefje bij zich van een
Hollandsche dame.’
‘En heb je een kokki noodig?’
Nelly keek haar man verbaasd aan: ‘Maar
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Theo, dat weet je toch ook wel, ik zoek er al zoo lang naar eene, omdat het koken
mij zoo vermoeit, vooral nu,’ voegde ze er blozende bij, ‘ik voel mij toch al zoo
slap.’
‘En je bent er zoo blijde mee.’
‘Natuurlijk, dat ben ik ook, maar dat neemt niet weg, dat het mij in vele opzichten
minder flink maakt.’
Theo keek een oogenblik naar 't bleeke gezichtje naast hem, dat er, nu de vluchtige
blos geweken was, zoo vervallen en mager uitzag. Zes maanden onder de tropen
waren voldoende geweest om de fraaie Hollandsche kleur van haar wangen te doen
verdwijnen, alsook den glans uit haar fraaie, blauwe kijkers, die nu meest zoo peinzend
en droevig stonden, dat ze vaak medelijden opwekten en deden vermoeden, dat het
huwelijk niet aan Nelly's verwachtingen voldeed.
Het was echter niet met een gevoel van medelijden, dat haar man haar aanzag,
eerder met wrevel; en, nadat hij haar gezegd had, dat ze dan die kokki maar huren
moest en hem verder met rust moest laten, mompelde hij halfluid, terwijl hij haar
verdwijnende gestalte nastaarde: ‘'t Is toch verkeerd, geloof ik, die volbloed
Europeesche vrouwtjes hier te brengen; ze verwelken allemaal en
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dan is het mooie er al heel gauw af. Ik begrijp soms mij zelf niet. In Europa was ik
zoo verliefd op Nelly en hier verveelt ze mij eigenlijk. Ik geloof, dat ik te lang hier
ben geweest en te Indisch ben geworden; of was ik maar liever niet met verlof gegaan.
Dat heeft mij heelemaal in de war gebracht, vóór dien tijd wils ik tevreden - en nu?’
Arme dwaas, hij gevoelde het niet wat Longfellow gezegd heeft:
‘Better than houses or lands is the gift of a woman's affection.’
Intusschen was Nelly weer naar de bijgebouwen gegaan, waar de Javaansche vrouw
nog steeds op haar stond te wachten. Zoodra ze Nelly in 't gezicht kreeg, hurkte ze,
volgens inlandsche gewoonte, op den grond neer en vroeg met vleiende stem, of de
lieve mevrouw haar in dienst wilde nemen, ze zou heel lekker koken en goed haar
best doen.
't Duurde dan ook niet lang, of men was het eens geworden, en Nelly wees de
nieuw aangekomene een der leêgstaande bediendenkamers, waarin ze met haar kind
kon wonen. Tevens vroeg ze haar, waar haar man was, waarop de vrouw een lang
verhaal deed, waarvan hare nieuwe
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meesteres echter niets begreep. Zij kende wel genoeg van het Maleisch om zich in
't dagelijksch leven met de bedienden te behelpen, doch zoodra ze met hun verhalen
aankwamen, raakte zij den draad kwijt en verstond er ten slotte niets meer van.
Gewoonlijk interesseerde het haar dan ook niet bizonder, zooals nu ook het geval
was; zij brak dus den woordenvloed der vrouw af en ging door met uitgeven, de
nieuwaangekomene beduidende, dat ze haar boeltje nu maar moest halen, dan kon
ze zoo spoedig mogelijk in dienst komen. De vrouw, die nu voor kokki fungeerde,
zou ze naaiwerk geven, waarvan ze een grooten voorraad had, want ze had het
vooruitzicht over eenige maanden moeder te worden en was dus bezig aan 't
baby-goed. Wèl gaf dit werk haar een groote afleiding, doch aan den anderen kant
miste ze nu hare moeder meer dan ooit en onder het naaien dwaalden hare gedachten
telkens af. Ze dacht dan onwillekeurig aan hare getrouwde vriendinnen en kennissen
in 't vaderland, die in zulk een tijd steeds door hare zorgzame moeder werden
bijgestaan. Ach! al had ze maar eene zuster bij zich gehad; nu gevoelde zij zich zoo
alleen en Theo kon soms zoo onaangenaam zijn. Het kwam haar zelfs nu en dan
voor, dat hij berouw van zijn huwelijk had en terugver-
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langde naar het vrije jongeheerenleven. En ze deed toch zoo haar best, om 't hem
naar den zin te maken; 's avonds speelde ze meestal een paar uur voor hem, ook al
was ze nog zoo moe. Haar man had echter de eigenaardigheid, gaarne op een afstand
te hooren spelen. Zoo zat hij 's avonds gaarne in de voorgalerij in een luierstoel te
luisteren als Nelly daar binnen piano speelde; het was dan heerlijk koel buiten en hij
genoot. Natuurlijk had zijn vrouwtje dan liever bij hem gezeten en vond zij het niets
pleizierig in de warme binnengalerij te zitten spelen, doch aan haar genoegen dacht
hij niet. Toch was hij in andere opzichten weer goed voor haar; hij gaf haar ruim
kleed- en huishoudgeld en liet haar geheel vrij in wat zij wilde besteden. Als hij maar
rust had en zij goed voor hem zorgde, dan mocht zij verder doen, wat zij verlangde.
Ook in het vragen van logo's liet hij haar baas; hij vond het zelfs wel prettig als er
iemand kwam.
Intusschen was de nieuwe kokki geïnstalleerd en voldeed zoo goed, dat Nelly zich
bijna niet met de keuken behoefde te bemoeien. Dat was wel veel prettiger voor haar,
doch tevens had ze nu zooveel meer vrijen tijd en gevoelde daardoor hare eenzaamheid
des te meer. Ze was dan ook zoo gedrukt en
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verlangde zoozeer naar gezelschap, dat ze innig gelukkig was, toen zo op zekeren
ochtend, kort na 't hierboven gemelde gesprek, het volgende briefje van Augusta
Batenburg kreeg.
Kebon-Besaar, Vrijdagavond.
Lieve Nelly,
Als het niet te indiscreet van mij is, mag ik dan voor korten tijd belet bij ul. vragen;
telkens als ik voor een dagje bij ul. was, waart gijl. zoo beleefd om mij uwe
gastvrijheid voor langer aantebieden, doch, hoezeer uwe uitnoodiging mij ook
toelachte, kon ik er geen gebruik van maken, zoolang ik in betrekking was. Nu het
mij echter onmogelijk is langer hier te blijven, zou ik het heerlijk vinden, als ik een
poosje bij ul. mocht logeeren, om in dien tusschentijd naar eene andere betrekking
uittezien. Kunt gijl. mij om de een of andere reden niet ontvangen, zeg het dan gerust,
want in dat geval ga ik bij mijn broer logeeren. Als ge u herinnert wat ik u wel eens
van mijne schoonzuster vertelde, zult ge echter begrijpen, dat ik liever bij u kom,
ten minste als ik u niet derangeer.
Excuseer dit gekrabbel, ik weet haast niet wat
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ik schrijf en ben erg zenuwachtig. Men kan niet alles schrijven, mondeling dus meer.
Met vele hartelijke groeten, ook aan uw waarden man, steeds
geheel de uwe
AUGUSTA BATENBURG.
Nelly las en herlas dit briefje, doch ze moest eerlijk bekennen, dat ze er niets van
begreep. Blijkbaar was het in groote opgewondenheid geschreven en dit was wel iets
buitengewoons voor de anders zoo kalme Augusta. In elk geval besloot Nelly aan
haar verzoek te voldoen en om haar man niet te storen, schreef zij maar zonder hem
te raadplegen eenige regelen aan hare vriendin, waarin zij haar meldde, dat ze met
veel genoegen zou gewacht worden en dus maar zoo spoedig mogelijk moest komen.
Ze liet het antwoord door den Koeli medenemen en gaf bevel een der logeerkamers
in orde te maken, onder de hand peinzende over den inbond van Augusta's briefje,
zonder er een verklaring voor te kunnen vinden.
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Hoofdstuk VIII.
Kebon Besaar.
Opdat onze lezers het bewuste epistel beter kunnen begrijpen dan Nelly, zullen wij
even eenige bizonderheden vermelden, welke zij later van Augusta zelve vernam.
't Beste is, dat wij een blik slaan in eenige brieven, welke Augusta kort na elkander
schreef aan hare vriendin Marie, voor wie zij steeds haar hart uitstortte en wie zij
een trouw verslag gaf van alles, wat haar in haar nieuw vaderland overkwam. De
eerste, ougeveer een maand na haar aankomst te Kebon Besaar geschreven, luidde
aldus:
Kebon Besaar,
Res. Pasoeroean,
Maart 188.
Lieve Marie,
Aan mijne belofte om je spoedig na mijn komst alhier te schrijven, voldeed ik nog
niet. omdat ik eerst eens wilde weten, wat ik aan mijne nieuwe
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huisgenooten had en welke mijne positie hier zou worden. Reeds den eersten dag
bemerkte ik, dat mevrouw Oyens een heel andere huisvrouw is dan Corrie en eene
hoogst beschaafde Europeesche dame, alleraangenaamst in den omgang.
Mijnheer is erg vroolijk en bizonder beleefd, soms wel wat te beleefd, vind ik. Hij
behandelt mij geheel als logée en dat is wel prettig voor een poosje, doch niet goed
voor op den duur. Ik zou liever willen, dat hij mij van 't begin af als gouvernante
beschouwd had, dan zou onze verhouding nu geen moeielijkheden opleveren. Thans
moet er wel eene verandering komen, want ik begrijp zeer goed dat het op den duur
zoo niet kan blijven. Hij heeft den jongens gezegd, dat ik aan tafel het eerst bediend
moet worden, tracht mij steeds aan de conversatie deel te doen nemen en hoort mij
uit over hetgeen ik 't liefste doe. Ook bezorgt hij mij steeds boeken, tijdschriften en
couranten en heeft allerlei attenties voor mij. Je zult het misschien ondankbaar of
overdreven preutsch van mij vinden, doch ik vind het heel vervelend en wilde veel
liever, dat hij minder notitie van mij nam.
Gelukkig dat mevrouw te verstandig is, om er waarde aan te hechten. Als ze zoo
was als mijne
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schoonzuster, dan zou ik het hier niet kunnen uithouden. Die zou zeker niet dulden,
dat haar man complimentjes maakte aan eene andere dame en dat nog wel aan de
gouvernante. Mevrouw Oyens lacht er om. Een paar dagen geleden nog liep ik zonder
hoed in de zon, waarop mijnheer mij schertsenderwijze beknorde en beweerde, dat
het jammer was, dat de natuur mij met zulk een prachtig teint had begiftigd, nu ik er
zoo weinig zorg voor droeg.
Mevrouw glimlachte, zeggende: ‘Ach! man, ik vind dat je zulk een geheel
personeele quaestie tusschen de natuur en juffrouw Batenburg maar moest overlaten,
vindt u ook niet juffrouw?’
‘O! zeker mevrouw,’ haastte ik mij te antwoorden, ‘mijnheers zorg is geheel
overbodig, men zegt immers dat, waar de natuur beleedigd is, ze zich wel weet te
wreken; ze heeft dus geen tusschenkomst noodig, om haar partij te nemen.’
‘Dat is 't juist,’ hernam de heer Oyens, ‘waar de natuur beleedigd is, daar wreekt
ze zich; als u haar dus beleedigt met de brandende zonnestralen ongehinderd op uw
teint te laten schijnen, dan zal ze het rose in geel veranderen en uw gezicht bovendien
nog met zonnesproeten bedekken.’
Ik beweerde er niets om te geven, waarop hij
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nog eenige banale complimentjes maakte, totdat ik er genoeg van kreeg en naar de
kinderen ging.
Dien middag kwam ik ook niet aan de theetafel maar bleef in de leerkamer, want
de toon, waarop hij gesproken had, verveelde mij nog meer dan hetgeen hij gezegd
had. Eene vrouw voelt zulke dingen soms als bij instinct, zelfs wanneer haar verstand
of hart er geen aanstoot in vindt.
Doch ik wil hier niet langer bij stilstaan; je mocht eens denken, dat ik er meer van
maak dan noodig is. Ik zal je dus liever iets van mijne kleine leerlingen vertellen.
Deze zijn wel veel minder verwend en beter opgevoed dan de Vreeswijkjes, maar
het scheelt toch nog veel bij Hollandsche kinderen. Het schijnt een onmogelijkheid
de kinderen hier niet te verwennen, en ik geloof, dat de onvermijdelijke omgang met
de baboes daaraan veel schuld heeft, want zulke menschen zijn slaafs onderworpen
en geven aan alle kuurtjes en grillen der kleine nons en njo's toe. Zij worden daardoor
van zelf jeugdige tyrannen.
In 't begin had ik erg veel last van een der baboes hier, die al bij het oudste meisje
was, vóórdat ze nog loopen kon. Zij is dol op alle drie de kinderen en vond het
vreeselijk, toen zij hoorde, dat er eene nonna blanda (blanke juffrouw) zou
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komen. Zij zwoer mij reeds vooruit een eeuwigen haat toe, en deed al het mogelijke
om mij den voet dwars te zetten, stookte de kinderen tegen mij op en geneerde zich
zelfs niet, om in de leerkamer te komen, terwijl ik les gaf, en dan familiaar met de
kinderen Maleisch te gaan spreken. 't Ergste was, dat toen ik hier kwam, ik nog bijna
niets van die taal kende en dus heel weinig verstond van hetgeen zij zeide. A quelque
chose malheur est bon, zegt men, en dat ondervond ik ook, want ik deed zoo mijn
best, om die taal te leeren, dat ik haar weldra meester was. Zoodra de baboe bemerkte,
dat ik haar verstond, durfde zij niet meer in mijn bijzijn met de kinderen spreken en,
naarmate ik haar aankon, begon ze ook meer respect voor mij te krijgen.
De kinderen zijn vrij vlug en bevattelijk, vooral Jeanne, het oudste meisje. Ik geef
hun 's morgens les van 8 - 1 uur, dan gaan wij rijsttafelen, vervolgens slapen tot 4
uur en, als 't niet te warm is, wandelen wij 's middags een uurtje. Ook help ik mevrouw
nog al eens in het huishouden en met het klaarmaken van Europeesch eten, waarvan
hier in huis veel meer werk wordt gemaakt dan bij Corrie, zoodat ik nu niet dagelijks
rijst behoef te eten.
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Reeds een paar maal ben ik bij de familie v.d. Elst geweest. Met haar harmoniëer ik
zeer goed, doch hij bevalt mij op den duur minder. Ik geloof niet, dat zij heel gelukkig
is met hem; het komt mij voor, dat hij erg zelfzuchtig is en meer om eigen rust en
gemak denkt dan om het zijn jong vrouwtje naar den zin te maken. Zij klaagt wel
niet, maar ziet er erg bleek en moe uit en heeft zoo iets treurigs in haar oogen, die
op reis juist zoo vroolijk keken.
En nu ga ik eindigen met wat mijn begin had moeten zijn, nl. je te vragen, hoe het
je tegenwoordig gaat. Schrijf mij vooral veel omtrent je eigen persoontje en ook
omtrent je waarde ouders. Groet hen hartelijk van mij en geloof mij, met veel liefs
Je je liefhebbende
AUGUSTA BATENBURG.
De tweede dateerde eenige maanden later in welken tusschentijd zij slechts korte
epistels had verzonden.
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Kebon Besaar
Res. Pasoeroean,
Juni 188.
Lieve Marie,
Wij zijn nu in den Oostmoesson en je hebt geen denkbeeld van de warmte hier en
toch moet het in de kustplaatsen nog erger zijn. De kinderen zijn lastig en lui, de
groote menschen lusteloos en prikkelbaar. Mevrouw Oyens vooral heeft veel te lijden
van de warmte en, daar zij in het geheel niet sterk is, heeft de dokter van Malang,
dien mijnheer ontboden had, haar een verblijf in de bergen aangeraden. Zij wilde de
kinderen en ook mij medenemen en wij verheugden ons reeds allen in 't vooruitzicht
van de frissche, versterkende berglucht te zullen genieten toen haar man verklaarde,
dat dit haar geen goed zou doen, als zij steeds omringd bleef door haar druk drietal.
Hij vond het dus beter, dat deze stilletjes met mij te Kebon Besaar bleven. Ik zou
dan tegelijkertijd een waakzaam oog op het huishoudon en de bedienden kunnen
houden, zoodat zij daaromtrent geen zorg behoefde te hebben. Ofschoon mevrouw
volstrekt niet met dit plan ingenomen was, moest zij toch
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toegeven en vertrok eenige dagen geleden. Mijnheer bracht haar weg, doch kwam
tot mijne niet geringe verbazing den volgenden dag terug, want ik had gedacht en
gehoopt, dat hij minstens een dag of veertien zou wegblijven. Hij zeide echter, dat
hij niet zoo lang gemist kon worden.
Ik mis mevrouw zeer, want wij waren op een bizonder prettigen voet samen en
gingen eer met elkaar om als twee vriendinnen dan als meesteres en ondergeschikte,
hoewel ik toch trachtte nooit uit het oog te verliezen dat ik ondergeschikt was. Hoe
meer mevrouw het scheen te vergeten, des te meer toonde ik er aan te denken. En
juist daaraan schrijf ik grootendeels het aangename onzer verhouding toe. Indien
men te vrij en te gemeenzaam is, bevalt het toch op den duur niet en de Engelschen
hebben wel gelijk met hun beweren dat Familiarity breeds contempt.
Ik wilde wel, dat de heer Oyens dit ook wat meer inzag. O! Marie, je weet niet
hoe vreeselijk het voor mij is, want al doe ik ook nog zoo zeer mijn best om het te
ignoreeren, kan ik niet nalaten op te merken, dat hij mij het hof maakt en gaarne zou
zien, dat ik mij dit liet welgevallen.
In den laatsten tijd zag mevrouw het ook wel ofschoon zij er gelukkig nooit op
zinspeelde. Zij
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vertrouwde mij volkomen en ik zal wel oppassen ooit iets te doen, waarmee ik mij
dat vertrouwen onwaardig zou maken.
Een tweede vraag is, of haar man te vertrouwen is, en dat geloof ik niet. Ik hoop
voor haar, dat zij niet aan hem twijfelt, want wat mij betreft, als het mij te machtig
wordt, ga ik eenvoudig de familie verlaten. Het zou mij echter wel vreeselijk spijten,
want ik heb mij in den korten tijd, dien ik hier ben, reeds zeer aan mevrouw en aan
de kinderen gehecht. Ook mijn werkkring bevalt mij, doch je begrijpt, dat ik geen
oogenblik zou kunnen of willen blijven als mijn verblijf mij op die wijze onmogelijk
wordt gemaakt. De heer Oyens weet dit zeer goed en daarom neemt hij zich in acht
en bedwingt zich, maar zal hij daartoe steeds de kracht vinden of liever willen vinden?
Mannen toch zijn zoo zwak, en hij verbeeldt zich nu eenmaal smoorlijk op mij verliefd
te zijn. Dit zegt hij mij ten minste in zijn dolle oogenblikken. Ik kan die niet anders
noemen, want een getrouwd man, die zijn verstand gebruikt, kan toch weten, dat het
eene dolheid is een andere vrouw boven de zijne te verkiezen. Waartoe zou het in 's
Hemels naam kunnen leiden? Tot niets dan tot nameloos verdriet voor de betrokken
personen. Dit zeide ik
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hem gisteren ronduit, toen hij er weer over begon. En weet je wat hij antwoordde?
‘Bekoorlijk preekstertje, je neemt de zaak veel te hoog op en hecht er veel te veel
beteekenis aan; het is heel natuurlijk, dat een man, na tien jaren getrouwd te zijn,
wel eens naar eene verandering verlangt. Verandering van spijs doet eten! En het is
ook zoo erg niet, want men komt later toch wel weer van zelf bij zijne vrouw terug
en dan apprecieert men haar dubbel na zoo'n voorbijgaande amourette.’
‘En het meisje dan, dat men daardoor compromitteert?’ vroeg ik onwillekeurig,
‘wat moet er dan van haar worden als de amourette, zooals u dat wil noemen, voorbij
is?’
‘O! antwoordde hij zoo leuk mogelijk, ‘die moet zich don maar troosten met
zoovele anderen,’ en bedenken dat:
‘It is better to have loved and lost
Than never to have loved at all.’
‘Ze heeft dan ten minste cens iets in haar leven gehad en, aangezien de poorten van
het huwelijksparadijs niet voor elk meisje ontsloten worden, moet ze zich dan maar
tevreden stellen met een tijdlang in het voorportaal te hebben mogen vertoeven.’
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‘Weet u wel, dat ik uwe theorieën afschuwelijk vind,’ kon ik niet nalaten niet kwalijk
verborgen woede uit te roepen, ‘en dat ik mij schaam er naar geluisterd te hebben.’
Hij lachte sarcastisch en zeide leukweg: ‘Ach ja, in 't begin klinken ze misschien
wel wat vreemd, vooral voor iemand zooals u, die wat nauw geregen is in 't keurslijf
van Hollandsche fatsoensbegrippen, maar, als u wat langer in Indië is zal u er wel
aan gewennen en u er mede vereenigen, om te kunnen genieten, zooveel als mogelijk
is. Dan zal u van zelf leeren inzien dat een voorbijgaande liefde soms te verkiezen
is boven de zoo hoog geprezen huwelijkstrouw. U is bovendien veel te bekoorlijk
om zoo ongevoelig te zijn, en ik zou er de helft van mijn oogst aan willen opofferen,
als ik u even in mijne armen mocht drukken.’
‘Ik zou u aanraden, dit voornemen stil te laten varen, indien u er ten minste op
gesteld is, dat ik bij de kinderen blijf,’ antwoordde ik op een toon, die aan
duidelijkheid niets te wenschen overliet. Sedert kwam hij er gelukkig niet op terug,
maar ik leef in voortdurende spanning. Ik vertel je dit alles opzettelijk zoo uitvoerig,
om je een denkbeeld te geven van mijne positie hier, die soms waarlijk onhoudbaar
is.
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Ik zou dan ook reeds lang zijn weggegaan, indien ik het niet liet om mevrouw en de
kinderen, en ook voor mijn eigen naam, want welke reden zou ik kunnen opgeven
voor mijn plotseling vertrek? Als ik wegging, zou ik natuurlijk weer een andere
betrekking moeten zoeken en dan zou het niet voor mij prouveeren, dat ik hier slechts
zoo kort was geweest. Toch kan ik een angstig voorgevoel niet onderdrukken, en
ben ik bang dat er iets gebeuren zal, waardoor ik mij genoodzaakt zal zien, weer op
nieuw de wereld in te gaan.
Wat is het toch hard geen home te hebben! Ik ben soms zoo moedeloos, doch dan
tracht ik altijd maar te denken aan dat lieve Fransche vrouwtje op de mailboot, dat
haar groot verdriet zoo kalm en waardig droeg.
Van mevrouw Oyens komen gelukkig beste berichten, en de verandering doet haar
zooveel goed, dat zij zich reeds veel beter gevoelt en spoedig hoopt thuis te komen.
Ik vlei mij daarmede maar, want haar bijzijn is een soort van waarborg voor mijne
veiligheid.
Vóórdat ik eindig moet ik je nog even een nieuwtje vertellen. Stel je voor, ik heb
een huwelijksaanzoek gehad van dien jongen ingenieur, die aan boord was en zich
toen al wat verliefd aan-
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stelde. Ik zag het aan voor sentimentaliteit en zette zijn zuchten en zijne smachtende
blikken op rekening van de maan. Herinner je je nog? Het schijnt echter ernst bij
hem te zijn geweest, ten minste ik kreeg van ochtend een brief van hem met een
formeel aanzoek om mijne hand. Hij had eene goede aanstelling bij den spoorweg
in Deli gekregen en zijn inkomen was voldoende om er getrouwd van te leven. Als
ik zijn hoogste wenschen wilde vervullen, zou hij een huwelijksvolmacht overzenden,
opdat wij zoo spoedig mogelijk zouden kunnen trouwen. Het speet hem wel, dat hij
mij niet kon komen halen, maar hij was nog te kort in zijne betrekking om nu reeds
verlof te kunnen aanvragen; voor reisgeld enz. zou hij zorgen. Arme jongen, ik geloof
waarlijk, dat hij het meent en het spijt mij hem te moeten teleurstellen, doch ik gevoel
niet de minste liefde voor hem en ik zou het ongelukkig vinden, voor hem zoowel
als voor mij, als ik het aannam. Vind je ook niet?
Nu moet je weten, dat hij mij, vóór wij te Singapore kwamen, om het adres van
mijn broer vroeg; ik had hem n.l. verteld, dat ik bij Herman ging inwonen. Nu - ik
gaf het hem zonder verder na te denken. Zijn brief kwam dus op ‘Land
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Hoorn’ en wel in Corrie's handen, die er niets in vond dien open te maken en te lezen.
Zij zond mij dien eenige dagen later zonder verontschuldigingen, doch voegde er
hare hartelijke gelukwenschen bij, daar zij in de vaste overtuiging was, dat ik deze
gelegenheid tot trouwen met vreugde zou aangrijpen. Ze schreef bepaald heel hartelijk
en zeide, dat het haar en Herman veel genoegen deed, dat ik nu zoo goed geborgen
(sic) was; ze hoopte, dat ik eerst nog wat bij hen zou komen logeeren, vóórdat ik de
groote reis aanvaardde, want als ik eenmaal in Deli was, zou ik zoo spoedig niet
meer in den Oosthoek komen. Herman voegde er eenige regelen aan toe, waarin hij
mij ook feliciteerde en mij zijn hulp aanbood bij 't huwelijk, dat zeker te Malang zou
worden voltrokken, en waarbij hij zich bereid verklaarde mijn afwezigen bruidegom
te vervangen. Ze schenen het beiden als eene uitgemaakte zaak te beschouwen, dat
op dit huwelijksaanzoek een ‘ja’ zou volgen. Ik schreef hun daarom dadelijk terug,
dat zij zich vergist hadden, en dat ik er niet aan dacht te gaan trouwen met een man,
dien ik haast niet kende en voor wien ik niets gevoelde. Dit zal voor hen zeker een
groote teleurstelling zijn. Ik schreef er dan ook maar niets van, dat Corrie mijn brief
had opengemaakt; zij
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vond daar niets in, dus zou het ook niets helpen, of ik haar ook al het indelicate van
hare handelwijze onder 't oog bracht. Daarbij zou het slechts aanleiding geven tot
oneenigheid tusschen haar en Herman en daarvan wil ik de oorzaak niet zijn.
En nu genoeg voor heden, het is al laat en ik ben doodmoe; al die verschillende
emoties doen mij geen goed en ik ben soms erg overspannen. Ach, kon ik maar eens
rustig met je praten in ons gezegend vaderland! Ik weet eigenlijk zelf niet, hoe ik er
toe heb kunnen besluiten dat te verlaten, doch ik ben nu eenmaal hier en must make
the best of it. Met hartelijke groeten, ook aan je lieve ouders
steeds
t. à t.
AUGUSTA BATENBURG.
Den ochtend toen ze het ons bekende briefje aan Nelly zond, was het er eindelijk
van gekomen en schreef ze:
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Kebon Besaar,
Res. Pasoeroean,
Juli 188.
Lieve Marie,
De teerling is geworpen: straks vertrek ik van hier; na hetgeen er is voorgevallen,
zou langer blijven lafheid zijn.
Ik zou alle achting voor mij zelve verliezen en dat is nog 't eenige wat mij rest. Ik
kan, Gode zij dank, het hoofd nog omhoog houden en daarmee troost ik mij, hoe
hard het mij ook valt, evenals eene schuldige, eensklaps mijne betrekking te moeten
verlaten. Het valt mij moeielijk je een geregeld verhaal te doen van alles, wat er hier
voorgevallen is, sedert ik je 't laatst schreef. Ik kan er mij zelve haast geen rekenschap
van geven, 't duizelt mij nog te veel. Zal ik ooit weer kalm worden?
Ik ga nu voor eenigen tijd bij den heer en mevrouw v.d. Elst logeeren, om wat tot
kalmte te komen en in dien tusschentijd naar een andere betrekking uit te zien. Je
begrijpt, dat ik liever niet bij Herman en Corrie ga, vooral nu zij beiden boos op mij
zijn, omdat ik het huwelijksaanzoek, waarvan ik je onlangs vertelde, heb afgewezen.
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Ik schreef dus eenige regelen aan Nelly om belet te vragen en ontving dadelijk een
allerliefst briefje terug. En nu de reden van mijn vertrek, die je natuurlijk wel vermoed.
Nadat ik je geschreven had, maakte de heer Oyens het mij hoe langer hoe lastiger
met zijne liefdesbetuigingen. Toch hoopte ik nog steeds, dat hij zijn plannen zou
opgeven, als hij bemerkte, hoe widerwärtig die mij bleven, maar te vergeefs. Hoe
koeler en stijver ik was, des te heftiger en hartstochtelijker werd hij. Ik werd soms
bepaald bang voor hem. Geen oogenblik kon ik alleen met hem zijn, of hij begon er
weer over en deed steeds zijn best om mij te overtuigen, dat ik schromelijk overdreef
en dat er volstrekt niets in was, als ik hem, tijdens de afwezigheid zijner vrouw,
eenige vrijheden toestond. Hij bekende zelfs dat het een gril van hem was en hij mij
verder met rust zou laten, zoodra ik aan zijn verlangen had voldaan. Wat ik ook zei,
om hem 't afschuwelijke van zijne bedoelingen onder het oog te brengen, het hielp
niets. Hij beweerde nu eenmaal, dat ik mij liet influenceeren door stijve Hollandsche
begrippen en dat de voorslagen, welke hij mij deed, door menschen, aan de Indische
maatschappij gewend, als heel natuurlijk zouden worden beschouwd.
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Volgens hem was zijn gedrag heel gewoon, en het mijne bespottelijk.
Je begrijpt, dat er met zulk een man niet te redeneeren viel, doch je begrijpt tevens,
dat ik mij door die sophismen niet liet begoochelen en ik God dankte, van mijne
brave moeder andere principes te hebben geleerd. Ik kan je niet beschrijven, welk
een ellendigen tijd ik doorbracht; aan den eenen kant mijn angst voor den heer Oyens,
aan den anderen kant de vrees, dat de kinderen er iets van zouden merken.
Natuurlijk was het mij onder de gegeven omstandigheden een ware verlichting,
toen mevrouw gisteren terugkwam, ofschoon het mij terstond opviel, dat zij bizonder
koel en stroef tegen mij was.
Haar man, die haar van Malang was gaan halen, was al even afgemeten; nu, dat
speet mij niet, maar dat mevrouw zoo was, verwonderde mij zeer. Ik had tijdens hare
afwezigheid toch zoo mijn best gedaan voor de kinderen en het huishouden, en had,
zoo al geen dank, dan ten minste toch een hartelijker weerzien en een weinig
waardeering verwacht. Ik begreep er dan ook niets van en vroeg haar, zoodra de
kinderen naar bed waren, wat de reden van dezen plotselingen ommekeer in hare
houding mocht zijn. Daar ik mij niets te ver-
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wijten had, vond ik het mijn plicht, haar om opheldering te vragen, denkende dat
haar veranderd gedrag tegenover mij op een misverstand berustte, dat gemakkelijk
uit den weg zou zijn geruimd. Doch hoe verbaasd was ik, toen het mij, uit hetgeen
zij antwoordde, duidelijk werd, dat de heer Oyens, zeker uit vrees door mij
beschuldigd te zullen worden, zelf aanklager was geworden en zijne vrouw verteld
had, dat ik, na haar vertrek, geheel veranderd was en avances bij hem trachtte te
maken. Hoe vind je nu zoo iets?
Ik stond er letterlijk van versteld en wist niet hoe mij te houden. Eerst had ik lust
haar alles te vertellen, doch bijtijds bedacht ik mij, dat dit meer kwaad dan goed zou
doen. Het was immers nog de vraag of zij meer geloof zou hechten aan mijne woorden
dan aan die van haar man en, indien zij mij geloofde, zou de ontgoocheling zoo hard
zijn geweest. Het is misschien laf, maar ik had den moed niet, om haar de oogen te
openen. Zij beschouwde mijn stilzwijgen zeker als eene schuldbekentenis, ten minste
zij hernam: ‘Ik vind het nu maar het beste, juffrouw, dat wij er niet meer over spreken;
het spijt mij vreeselijk, dat ik mij zoo in u vergist heb, doch verdere praatjes zouden
noodeloos zijn. U zal zelf wel inzien, dat
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uw verblijf hier in huis op den duur onmogelijk is. Ik vergeet echter niet, dat u
uitstekend voor de kinderen is geweest, en daarom wil ik u niet onheusch behandelen.
U kan bij ons blijven totdat u een andere betrekking heeft en behoeft er u ook niet
mede te haasten. Daarop mompelde zij nog iets van vermoeidheid en ging naar hare
slaapkamer.
O! je weet niet, hoe ik te moede was en hoeveel tegenstrijdige gewaarwordingen
ik kreeg. Één zaak stond echter bij mij vast: ik ga Kebon Besaar zoo gauw mogelijk
verlaten. Terstond schreef ik een briefje aan Mevr. v.d. Elst en bracht den nacht met
pakken door. Met die bezigheid hoopte ik tevens mijn gedachten tot kalmte te kunnen
brengen, doch het hielp niets. 't Eene oogenblik vroeg ik mij in woede af, waarom
ik, die onschuldig was, zoo zwaar gestraft moest worden; het was toch afschuwelijk,
door mevrouw verdacht te worden, terwijl die ellendeling, die alleen schuld had, vrij
zou komen. En toch kon ik er niet toe besluiten hem aan te klagen, want daarmeê
zou ik het huwelijksgeluk van zijne vrouw verwoesten. Zij toch is heel gelukkig met
hem en vertrouwt hem volkomen. En zou ik nu dat vertrouwen schokken om mijzelve
van blaam te zuiveren? Ik zou in 's Hemelsnaam den beker maar
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tot het laatste toe leegdrinken en de snoode verdenking op mij laten rusten, maar
blijven kon ik toch niet.
Ik hield van ochtend mijne kamer en liet door een der bedienden een briefje aan
mevrouw brengen, waarin ik haar verzocht tegen 't koele van den avond te mogen
vertrekken, daar ik na het voorgevallene liever niet langer bleef. Zij zond mij een
kort briefje terug met het mij verschuldigde salaris van dit kwartaal en voegde er bij,
dat het haar speet, dat onze kennismaking zoo eindigen moest, vooral voor de
kinderen. Deze kwamen in den loop van den ochtend even bij mij en lieten blijken
het alle drie heel naar te vinden, dat ik wegging.
Den heer Oyens zag ik gelukkig niet meer; ik kwam met opzet niet aan tafel,
ofschoon ik wel dacht dat hij niet thuis zou durven komen.
Hij houdt zich schuil, de lafaard!
Juist komt de huisjongen mij daar zeggen, dat het rijtuig voor is, om mij naar
Banjak Ajer te brengen; ik moet dus weg en kan niet langer schrijven.
Adieu, ma chère,
met veel liefs
steeds
t. à t.
AUGUSTA.
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Hoofdstuk IX.
Uit logeeren.
Ofschoon Augusta tijdens haar verblijf bij de familie Oyens nu en dan wel eens bij
Nelly geweest was, en zij op zeer vertrouwelijken voet met elkander omgingen, had
zij haar toch nooit iets verteld van het gedrag van den heer Oyens. Ten eerste vond
zij het onderwerp te kiesch om over te spreken en ten tweede had zij al spoedig
gemerkt, dat Nelly verre van gelukkig was, zoodat zij begreep hare gastvrouw meer
goed te zullen doen door haar wat op te vroolijken, dan door haar te vervelen met
verhalen van haar eigen leed.
Toen ze nog in Holland was, had eene vriendin van hare moeder, eene lieve vrouw,
die altijd even opgeruimd was, eens tot haar gezegd: ‘Zie-je, kindlief, ik ga gaarne
uit, dat moet ik bekennen, en ik geloof ook, dat ik tot nu toe mijn vriendinnen niet
tot last ben en zij mij gaarne zien, maar ik ben gewoon mijn eigen verdriet en kleine
teleurstellingen met mijn ochtendjapon aan den kapstok te hangen en aan de
buitenwereld steeds een vroolijk, opgewekt gezicht te toonen. Deed ik dat
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niet, dan zouden zij er tegen op zien mij te vragen en mij zeker spoedig aan mijn lot
overlaten.’
Hieraan dacht Augusta telkens, als ze zich aankleedde om naar Banjak Ajer te
gaan en tot nu toe had ze zich er wel bij bevonden. Ook was het voor haarzelve beter,
als ze haar verdriet eens voor een dag op zijde kon zetten en gewoonlijk kwam ze
dan ook moedig en opgewekt te Kebon Besaar terug.
Nu was dit haar echter onmogelijk; ze moest Nelly wel de reden van haar plotseling
vertrek zeggen en bovendien waren hare zenuwen te zeer geschokt, om kalm te
kunnen zijn.
Ze vertelde dus alles en vond in haar eene belangstellende en medelijdende
toehoorderes. En dat was juist wat zij zoo behoefde. Zij kwamen echter overeen er
niet met den heer v.d. Elst over te spreken. Nelly wist wel, dat Theodoor het gedrag
van den heer Oyens niet zoo erg zou vinden en dat Augusta bij hem geen sympathie
zou aantreffen. Bovendien sprak zij er liever niet met een heer over. v.d. Elst vroeg
niet eens waarom zij zoo plotseling vertrokken was, deels wel uit bescheidenheid,
maar ook, omdat het hem eigenlijk bitter weinig kon schelen. Het bijzijn van Augusta
was hem aangenaam, daar Nelly nu gezel-
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schap had en hem dus meer met rust liet. 's Avonds speelden ze samen quatre-mains,
waarnaar hij steeds met genoegen luisterde, te meer daar hij Nelly's repertoire van
solo-stukken reeds zoo goed kende, dat hij blijde was eens iets anders te hooren.
Het jonge vrouwtje vond het natuurlijk heerlijk, zoo den geheelen dag iemand bij
zich te hebben, en het ongelukkige, verlaten gevoel, dat haar zoo dikwijls bekroop,
verdween nu geheel. Zij werd vroolijk en opgeruimd en begon weer op de oude Nelly
te gelijken. Augusta, die dit zeer goed opmerkte, was gelukkig, dat ze iets voor haar
kon doen. Langzamerhand herstelde ook haar veerkrachtige geest zich van den
ondervonden schok en herkreeg zij de noodige kracht, om zich nogmaals in 't
strijdperk te willen begeven, want hoe prettig zij het ook had, geen oogenblik verloor
ze uit 't oog, dat haar logeeren bij Nelly slechts een oasis was in 's levens woestijn
en dat zij eerlang weer den Kampf um's Dasein zou moeten beginnen.
Maar hoe? en waar? dat wist ze niet.
Wel zocht ze elken dag in eenige couranten, maar ze vond niet één advertentie,
die haar aanstond. Daarom besloot ze er zelf maar een te plaatsen, zij wilde dit echter
niet buiten Nelly om doen, en bracht er dus eens het gesprek op, toen
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ze op een ochtend samen in de frissche voorgalerij zaten te naaien.
Nelly hief het blonde kopje verwonderd op en vroeg:
‘Je meent het toch niet, dat je ons wilt gaan verlaten?’
Augusta lachte om hare verbazing en antwoordde:
‘Welzeker meen ik dat; ik ben nu reeds een maand hier, dus wordt het tijd, dat ik
ulieden van mijn gezelschap ga bevrijden. Je weet het: le sage sait prévenir le moment,
où il sera de trop.’
‘Ja maar,’ viel Nelly haar snel in de rede, ‘je bent niet de trop, integendeel, ik zou
je niet kunnen missen; je weet niet hoe heerlijk ik het vind, dat je bij mij bent; ik
voel mij nu veel flinker en sterker, en ook Theo vindt het prettig, dat weet ik.’
‘Het is wel beleefd van je man, maar ik denk dat hij toch liever met zijn vrouwtje
alleen is,’ zeide Augusta onnadenkend, want zoodra ze het gezegd had, bedacht ze
hoe onverschillig en onheusch hij vaak tegen Nelly was.
Nelly bloosde en kreeg de tranen in de oogen, terwijl zij zachtjes zeide: ‘Ach! je
weet in Indië zijn de mannen niet zoo teeder, en ik geloof niet dat Theo zoo graag
met mij alleen is; integendeel hij
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vindt het heel prettig, dat ik gezelschap heb, en gaat nu nog meer uit dan anders. Ik
vind het zoo vreemd dat hij zooveel van wandelen houdt, vind je ook niet? en dat 's
avonds laat. Soms blijft hij uren achtereen uit en, als ik dan zoo alleen ben, word ik
doodsbang. Ik durf niet opblijven uit vrees voor insecten en zoek dan mijn heil maar
achter de klamboe, maar slapen kan ik niet en soms lig ik te rillen in mijn bed. Ik
ben dan ook niet gerust, voordat hij thuis is. O, dan zou ik zoo gaarne naar hem toe
willen gaan en eens flink uithuilen met mijn hoofd op zijn schouder, maar dat kan
hij niet velen. Ik heb zoo'n groote behoefte aan liefde en zou zoo gaarne af en toe
eens worden aangehaald, maar Theo vindt dat kinderachtig. Jij ook?’
Augusta wist niet wat te antwoorden. Wat Nelly op hare onschuldige manier had
verteld, deed haar een treurigen blik slaan in het huwelijksleven der jonge vrouw en
ze gevoelde levendig, welk een teleurstelling het voor haar liefhebbend gemoed
moest zijn, altijd koelheid te ontmoeten, vanwaar zij zoo gaarne een weinig
hartelijkheid had ondervonden. Ze had tijdens haar kort verblijf in Indië reeds zooveel
treurige staaltjes uit het huwelijksleven gehoord, dat het haar voorkwam,
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dat gelukkige huwelijken tot de zeldzaamheden behoorden. Zij vermoedde wel, dat
v.d. Elst ook reeds te veel doordrongen was van Indische begrippen, om een model
echtgenoot te kunnen zijn. Daar zij Nelly niet kon en niet wilde antwoorden op hare
vraag, ontweek zij het met de vraag of haar man zich niet verheugde in de komst van
't kleintje. Daarop barstte het toekomstig moedertje in tranen uit en bekende weenende
hare vriendin, dat hij het een grooten last vond en dus al hare vreugde weg was.
‘Ik mag er zelfs tegen hem niet over spreken,’ zeide zij, ‘hij beschouwt het als een
ramp, en je weet niet, hoeveel verdriet mij dat doet, want ik was er zoo blijde mee,
ik verlangde er zoo naar en nu reeds houd ik van dat kleine wezentje, dat mij zooveel
vergoeden zal, want ach! het huwelijk, vooral in Indië, levert zulke bittere
teleurstellingen op en, als men dan zooveel idealen heeft verloren klemt men zich
onwillekeurig des te meer vast aan die enkele, welke nog niet verwoest zijn. Ik stel
mij dan ook veel van mijn baby voor en in mijne eenzaamheid kan ik er vaak uren
lang over zitten denken.’
Ook nu verviel ze in gepeins en Augusta wachtte zich wel haar daarin te storen.
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Spoedig echter sloeg zij de oogen weêr op en zeide: ‘Daar slaat het reeds twaalf uur,
ik moet dus gauw zorgen voor het eten. Ga je mee naar de bijgebouwen?’
Augusta ruimde haar werk op, kuste haar vriendinnetje en zeide op zachten toon:
‘Houd maar moed, misschien komt alles nog beter uit dan je wel denkt. Als het kindje
er eenmaal is, zal je man er ook wel van gaan houden.’
‘Ik hoop 't,’ antwoordde Nelly met een zucht. ‘Ik geloof ook eigenlijk, dat ik hem
wat al te zwart heb afgeschilderd: soms is hij heel lief voor mij en o! je weet niet hoe
gelukkig ik dan ben. Als Theo een goede bui heeft en mij liefkoost, dan verdwijnen
dadelijk alle muizenissen uit mijn dwaas hoofd en ben ik het gelukkigste vrouwtje
in Indië. En nu kan ik niet langer praten, want ik moet gaan zorgen voor mijn
mannetje.’
Augusta glimlachte onwillekeurig, 't kwam haar voor, dat Nelly spijt had over
hetgeen zij van haren man gezegd had en zij nu haar best deed den slechten indruk,
dien hare logée er door gekregen had, weg te nemen. Ze zeide echter niets, maar ging
met hare gastvrouw naar de keuken, waar kokki druk bezig was met het klaarmaken
van de vele gerechten, welke bij de rijsttafel behooren en
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voor de meeste Europeesche vrouwtjes een ingewikkeld mysterie blijven. Nelly ten
minste zou geen raad geweten hebben, indien zij een rijsttafel had moeten opdisschen.
Den tijd, waarin ze met, of juister gezegd, zonder kokki's moest voortsukkelen, had
Theo zich dan ook moeten behelpen met Europeesch eten. De nieuwe kokki echter
scheen de kunst uitnemend te verstaan en elken middag te één uur deed haar meester
zich te goed aan een smakelijke en sterkgekruide rijsttafel, hetgeen echter niet belette,
dat hij ook de noodige eer bewees aan de Europeesche schotels, die Nelly voor hare
logée en zich zelve liet klaarmaken. Zij deelde Augusta's smaak en hield ook niet
van de rijst. Kokki kookte goed, maar evenals alle Javaansche bedienden was zo
vergeetachtig en moest dus nagegaan worden. Nelly ging dan ook geregeld vóór
elken maaltijd naar de keuken, om te zien, of er niets aan 't eten ontbrak en gaf dan
de finishing touch, als die noodig was.
Ook op den bewusten ochtend vond ze nog 't een en ander te doen, terwijl Augusta
intusschen het kind van kokki aanhaalde, dat tegen de gewoonte op den grond voor
de keuken zat te spelen. In den regel sliep het, als mevrouw achter kwam, zoodat
Augusta het nog maar zelden gezien
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had. Zij kon daarom niet nalaten het nu eens aandachtig te bekijken en het viel haar
op, dat het vrij blank was en andere trekken had dan de Javaansche kinderen, welke
ze tot nu toe gezien had. 't Was een mooi jongentje van ruim twee jaar, dat guitig uit
de bruine oogjes keek.
Augusta, die veel van kinderen hield, nam het jongske op en trachtte het aan 't
spreken te krijgen, toen de moeder buiten kwam om een pannetje, dat Nelly noodig
had, schoon te maken. Terwijl zij het, volgens inlandsche manier, met een handje
vol aarde en wat water uitwaschte, keek zij naar de blanke dame, die zooveel notitie
van haar kind nam en knikte haar vriendelijk toe. Augusta prees het ventje en roemde
de blankheid zijner huid, waarop de vrouw eerst schuw omkijkende of er ook iemand
in de nabijheid was, die haar kon hooren, vertelde, dat dit geen wonder was, daar
zijn vader een toewan blanda (witte heer) was. Op Augusta's vraag of hij nog leefde,
liet de vrouw met een grijnslach al haar tanden zien, en zeide: ‘Saja tida mao bilang
- toewan nakal, kassian sinjo ketjil, tida liat toewan blanda’ (ik wil niet zeggen,
mijnheer slecht, arme kleine jongen heeft den blanken mijnheer nooit gezien). Intusschen was het pannetje schoon, ten minste
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volgens het oordeel der Javaansche en, daar Nelly haar reeds een paar keer geroepen
had, ging ze naar de keuken terug.
Augusta zette het kind neer en ging hare gastvrouw vragen, of zij haar ook in iets
behulpzaam kon zijn.

Hoofdstuk X.
Een Nieuwtje.
Dienzelfden middag, toen men aan de theetafel zat, kwam de post te Banjak Ajer
aan. Zooals op alle plantages in 't binnenland was ook daar een zoogenaamde looper,
die eens of tweemaal in de week naar het naastbij gelegen station ging om brieven,
couranten enz. af te halen.
Dezen keer bracht hij een bizonder lijvig pak mede, waarbij verscheiden epistels
voor de beide dames. Zoodra de man zijn pakje had afgegeven, was ieder verlangend
zijn deel te krijgen. Het aankomen der mails is een der gewichtigste gebeurtenissen,
als men zoo afgezonderd van de wereld leeft. Als men de meestal fijn beschreven
vellen papier leest, waarop de achtergeblevene familie-
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leden en vrienden hun hart hebben uitgestort, is het alsof de afstand minder groot
wordt en men de dierbare gezichten in zijne nabijheid waant.
Nelly had een viertal brieven uit Den Haag gekregen en was opgetogen.
‘Denk eens, hoe heerlijk, Christien is geëngageerd met een luitenant van 't Indische
Leger en trouwt reeds over drie maanden, ik hoop maar, dat ik haar zien zal, als ze
hier komt; zou daar kans op zijn, Theo?’
Deze keek van den brief, dien hij aan 't lezen was, op en zei, knorrig over de
stoornis: ‘Daar zou ik mij niet op verheugen, want er is bitter weinig kans, dat hij
hier geplaatst wordt, waarschijnlijk zal men hem wel naar Atjeh sturen, in dat geval
zou je zuster echter bij ons kunnen komen.’
‘O! Theo, zou je dat denken? Ze zal toch niet van haar man af willen gaan en dat
zoo kort na hun huwelijk.’
V. d. Elst glimlachte sarcastisch: ‘Nu, ik verbeeld mij, dat Christien liever rustig
en kalm bij ons te Banjak Ajer zal zitten dan de oorlogsgevaren van Atjeh te
trotseeren.’
‘Men trouwt toch niet, om van elkander af te gaan,’ begon Nelly verontwaardigd.
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‘Neen, jammer genoeg,’ mompelde Theodoor en vervolgde toen weer zijn lectuur,
alsof hij van verdere besprekingen en bespiegelingen afzag.
Nelly's blauwe oogen vulden zich met tranen, doch ze antwoordde niets, daar ze
wel zag, dat Theo in een van die lastige buien was waarin het maar beter was hem
stilletjes te laten praten. Met veel tact leidde Augusta haar aandacht van haren man
af door te vragen: ‘Nu, Nelly, vertel eens, met wien is je zuster geëngageerd? is 't
een Hagenaar, misschien ken ik hem dan wel - hoe heet hij?’
‘Wacht, ik zal je voorlezen wat Christien over hem schrijft, ten minste - zoo het
Theo niet hindert,’ voegde ze er aarzelend bij. Hij nam echter zijn papieren op,
zeggende: ‘Ga gerust je gang, ik wilde toch naar binnen gaan: de mail heeft mij heel
wat werk meegebracht en ik zal er wel mijn ganschen avond aan moeten besteden.
Tot straks dus, dames, aan tafel hoop ik u weer te zien.’
‘En ons rijtochtje,’ vroeg Nelly pruilend, ‘komt daar dan niets van? Je hadt het
ons zoo beloofd.’
Weer maakte hij een gebaar van ongeduld, terwijl hij knorrig antwoordde: ‘Zul je
dan nooit leeren, vrouw, dat zaken boven genoegen gaan? Juffrouw Batenburg zal
dat bij haar broer ook wel
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gezien hebben, doch diens vrouw kent Indië beter en zal daarin wel verstandiger
zijn.’
Augusta zeide niets, te veel verontwaardigd om een uitwijkend of schertsend
antwoord te geven, terwijl ze toch geen lust gevoelde, met haren gastheer in
onaangename woordenwisselingen te vervallen. In gedachte echter vergeleek zij het
lieve, zachte, Hollandsche vrouwtje tegenover de heerschzuchtige, indolente Indische
en ze kon niet nalaten te denken, dat v.d. Elst er eigenlijk zulk eene had verdiend en
zijne vrouw niet waard was.
Hij was intusschen naar binnen gegaan en de vriendinnen verdiepten zich weer in
hare brieven.
Uit dien van Christien las Nelly 't volgende voor:
‘Ik hoop maar, dat Mama voor eens in haar leven bescheiden is geweest, nu het
de geheimen van een harer kinderen gold; je weet dat is haar fort niet. Ik hoop echter,
dat ze nu haar woord heeft gehouden en je niets omtrent mij heeft geschreven. Je
moet nl. weten dat Luitenant Dammers mij reeds den geheelen zomer 't hof maakte,
ik leerde hem op een Strauss-bal kennen en daarna liet hij zich bij ons aan huis
voorstellen en was onze getrouwe cavalier in Tent en Kurhaus. Natuurlijk hoopte ik
wel dat hij voor mij kwam, doch hij was ook erg lief voor Lot en had voor Marie
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als de oudste veel attenties. Ik wilde je er dus niets van schrijven, vóór ik zekerheid
had, want je weet, wat onze Fransche juf op school eens zei in een vlaag van
vertrouwelijkheid (hetgeen haar zelden genoeg overkwam): tous les admirateurs et
adorateurs ne sont pas des épouseurs. Ik trachtte dus heel verstandig te zijn en als
hij eens bizonder aardig voor mij was geweest, zei ik 's avonds tot mij zelve: ‘Chris,
ga je nu geen gekke dingen verbeelden, bekijk je zelve eens goed in den spiegel en
zie dan eens of jij nu iemand bent om geadmireerd of geadoreerd te worden, dus heb
je nog minder kans voor 't epouseeren.’ Nu, hij dacht er anders over en vindt mij
zelfs heel mooi. Verbeeld je zoo iets, ik met mijn peenhaar en roode wangen, mooi,
misschien is dat echter wel 't beste bewijs van zijn verliefdheid, want anders zou hij
wel gezien hebben, dat Marie en Lot er veel beter uitzien dan ik. Nu, dat is zijne zaak
en als hij met mij tevreden is, zooveel te beter voor hem.
Nu moet ik je nog vertellen, dat hij 1e luitenant bij de grenadiers was, doch al
sedert geruimen tijd van plan was om overplaatsing bij het Indische leger te vragen,
want fortuin van zichzelf heeft hij niet en op zijn armzalig traktementje (f 1600 geloof
ik) kon hij niet trouwen.
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Toen hij nu op zekeren avond een blonde juffer met een hoogroode kleur en een
tamelijk verschoten zomertoiletje op een Strauss-bal zag en Amor een zijner pijlen
regelrecht van uit de blauwe oogen van die juffer in zijn hart afschoot, toen bedacht
hij, dat de eenige manier om van die jonge dame zijne echtvriendin te maken zou
wezen: zijne positie verbeteren. Dit kon hij alleen doen door naar Indië te gaan en
daartoe besloot hij dan ook. 't Duurde echter wat lang, doch toen er aan zijn verlangen
voldaan werd, kreeg hij ook zijne aanstelling om over drie maanden te vertrekken.
Met 't stuk in de hand vloog hij naar ons huis, had eene conferentie met Papa, die
terstond eenige informatiën nam. Twee dagen later ging de ondergeteekonde met
den heer Luitenant Louis Dammers visites maken. Terwijl Papa, pour acquit de
conscience, naar zijn handel en wandel informeerde, bestelde hij zich 't nieuwe
uniform en zoo kwam hij mij afhalen. Ik kon hem niet genoeg bewonderen, of liever
zijn mooie pakje, hij zelf is volstrekt geen Adonis, dat zeg ik je maar vooruit. Hij is
heel lang en mager, en zijn gezicht is eer onbeduidend dan knap. Ook is hij al mooi
door zijn haar gegroeid, doch hij heeft lieve, oprechte oogen en prachtige tanden, en
daarmee troost ik mij maar.
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Ik ben vreeselijk gelukkig en, ofschoon ze thuis beweren, dat ik er bizonder kalm
onder ben en lang niet zoo verliefd als jij indertijd waart, houd ik toch heel veel van
Louis, maar ik toon het hem bijna niet en geloof, dat dit de beste manier is, om de
heeren van de schepping in bedwang te houden. Jij bent altijd veel te goed voor Theo
geweest en daarom is hij nu ook geheel de baas en heb jij, arm schaap, niets in te
brengen, want denk je niet, dat ik dit tusschen de regels van je brieven in lees? Je
weet, Nel, ik was altijd een bij-de-handje en niet licht beet te nemen, en zoo heb ik
al lang gemerkt, dat de man, met wien je zoo dweepte, lang zoo'n ideaal niet is, als
je gehoopt hadt.
Denk echter niet, dat ze er thuis iets van vermoeden. Ik zou je er ook nooit over
geschreven hebben, maar, nu ik zie hoe anders Louis is, nu gaat mij een licht op.
Doch wacht maar zusjelief. ik zal wel maken, dat wij in je buurt komen, al is het dan
ook maar voorloopig en dan zal ik dien man van jou eens leeren, hoe men zulk een
fijn poppetje als jij bent, behandelt en waardeert. Ik schaamde mij voor Louis, toen
Mama hem vertelde, hoe je je elken dag in die hitte moest afsloven om lekkere
schoteltjes voor Theo te maken.’
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De schrijfster had hier plotseling opgehouden, waarschijnlijk omdat ze bang was te
ver te zullen gaan. Ze was dus weer op haar aanstaande teruggekomen en had na
eenige algemeene opmerkingen haar epistel geëindigd.
Nelly wist eigenlijk niet of ze er om lachen of huilen moest, want ze schepte
behagen in het aardige gebabbel van haar intelligent zusje, het deed haar toch leed
te zien, welk een helderen blik deze in haar huwelijksleven had geslagen. En ze
meende nog al, dat niemand der haren 't ook maar in de verste verte zou vermoeden,
hoezeer ze in haren man was teleurgesteld en hoezeer hij verschilde van den
aanstaande, zooals zij hem in Holland hadden gekend.
De verlofganger en de Indische planter toch waren als twee verschillende personen
en, ofschoon Nelly het als haar plicht beschouwde steeds dezelfde voor hem te blijven
en zich zelf trachtte wijs te maken dat haar liefde voor hem niet verminderd was,
toch waren er oogenblikken dat zij zich verwonderde over haar eigen kortzichtigheid,
en niet begrijpen kon, hoe ze er zoo gemakkelijk toe had kunnen overgaan haar land
en hare familie te verlaten ter wille van een man, dien ze eigenlijk niet kende.
Met Christien was 't anders: Dammers had sedert
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jaren in den Haag gewoond en was daar algemeen bekend, dus was het den heer van
Vloten niet moeielijk gevallen juiste inlichtingen omtrent zijn persoon en zijn gedrag
intewinnen.
Terwijl Nelly daar zoo half droomerig, half peinzend met Christien's brief in de
hand voor zich uit zat te staren, kwam haar plotseling een gesprek te binnen, dat haar
vader en haar oom op den avond harer verloving hadden gehouden. Ze had er toen
weinig of geen waarde aan gehecht, doch nu begreep zij de beteekenis er van. Nadat
haar oom haar in schertsende woorden had gefeliciteerd, had hij zich tot zijn broeder
gewend en op gedempten toon gevraagd: ‘Zeg, Jan, is 't niet wat onverantwoordelijk
van je gehandeld, je kind zoo maar aan den eersten den besten man, die om haar
komt, aftestaan? wat weet je eigenlijk van hem? Hier schijnt hij zich fatsoenlijk te
gedragen, maar weet je ook hoe zijn leven in Indië was? Zou je dat eerst niet eens
informeeren?’ waarop haar vader tamelijk wrevelig had geantwoord: ‘Alsof daar tijd
voor was, je vergeet hoelang daarmee heen zou gaan, zelfs al kende ik iemand in
zijn buurt. Ik zou niet weten, hoe ik dat moest aanleggen. Bovendien is zijn verlof
beperkt en, als ik te precies ben, kon hij zich wel eens tot een ander wenden.’

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

136
De bezoeker schudde 't hoofd en mompelde: ‘'t Blijft toch onverantwoordelijk, Jan,
en als het een dochter van mij was....’
‘Als jij vijf dochters hadt en een beperkt inkomen zooals ik,’ viel Nelly's vader
hem in de reden, ‘dan zou je ook begrijpen, dat men niet te moeielijk moet zijn. En
bovendien - v.d. Elst is een nette kerel en heeft een goede positie.’
Oom had daarop niet verder over de zaak gesproken en Nelly, die dit gesprek
gehoord had, had er zelf ook niet meer aan gedacht, maar nu zag zij het in: haar oom
had gelijk gehad, haar vader had te lichtzinnig in deze zaak gehandeld.
Toch kon zij het in hem niet laken, want Theodoor had zich zoo net mogelijk
voorgedaan en in 't begin was hij ook heel goed voor haar geweest, doch, zoodra hij
in Indië terugkwam, was 't alsof er een slechte geest over hem was gevaren. Ze kon
het dan ook niet ontkennen: het werd hoe langer hoe erger en ze vervreemdden
dagelijks meer van elkander.
Toen Augusta pas bij hen logeerde, scheen er eene verandering ten goede te komen,
doch die had niet lang geduurd en hij ging nu meer dan ooit zijn eigen weg.
‘Kom, droomstertje, word eens wakker,’ aldus
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wekte Augusta hare gastvrouw uit haar droevig gemijmer, ‘en vraag nu eens naar
mijn nieuws.’
Onwillekeurig schrikte Nelly op, als was ze bang, dat hare vriendin hare gedachten
zou raden en zichzelve geweld aandoende, zeide ze: ‘Ik kan mij onze Chris nog maar
niet als getrouwde vrouw voorstellen, maar ben toch erg blij met dit nieuwtje. En
wat heb jij?’
‘Wel, ten eerste een brief van Marie Brouwer uit Holland, die altijd even hartelijk
schrijft, en van wie ik altijd blij ben te hooren. Dan heb ik weer een brief van Corrie,
even onbeduidend als de schrijfster zelve is en eindelijk nog een wanhopend epistel
van mijn aanbidder te Deli, die maar geen genoegen met mijne weigering wil nemen.
Het is nu reeds zoolang geleden, sedert ik hem voor den laatsten maal schreef, dat
ik waarlijk hoopte en dacht, dat hij zich getroost had en zijn best deed om mij te
vergeten. Arme jongen! ik heb waarlijk met hem te doen, doch ik kan hem toch niet
uit medelijden trouwen.’
‘Maar denk je niet,’ vroeg Nelly ‘dat je mettertijd van hem zoudt kunnen houden;
hij schijnt toch een braaf mensch te zijn en altijd van de eene betrekking naar de
andere te moeten gaan, is toch ook niet pleizierig voor je. Als ik je was - -’

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

138
‘Dan zou je even zoo handelen, mevrouwtje; wat je daar zegt, komt niet uit je hart,
dat weet je even goed als ik. Beken het maar oprecht.’
‘Nu ja,’ gaf Nelly blozende toe, ‘ik vind, dat men enkel uit liefde moet trouwen,
maar aan den anderen kant ondervindt men dan ook veel meer teleurstellingen, daar
men meer verwacht. Ook vallen zulke huwelijken dikwijls zóó slecht uit, dat men
er haast aan zou gaan twijfelen. Bovendien, hij houdt van je en, al is dat niet genoeg,
't is toch het voornaamste.’
Augusta keek de spreekster medelijdend aan; de toon waarop zij sprak was zoo
bitter, en onwillekeurig dacht ze, hoeveel illusies dat twintigjarige vrouwtje reeds
had verloren, voordat zij er aldus over was gaan denken, zij, die in haar jeugd het
leven en vooral het huwelijksleven zoo zonnig en hoopvol had tegemoet gezien. Ze
gaf evenwel niet aan hare overpeinzingen toe en zeide: ‘Neen, ik denk er niet aan te
trouwen met iemand, dien ik niet liefheb en hoogacht. Het jonge mensch in kwestie
is heel braaf, daaraan twijfel ik niet, doch ik zie niet tegen hem op: ik was altijd
geneigd hem uit te lachen om zijne sentimentaliteit, en als men zoo over iemand
denkt, is het naar mijn oordeel verkeerd eene nauwere betrekking met hem aan-
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teknoopen. Het ideaal, dat ik mij van een man maak, is een groot en edel mensch, in
wien ik een meester zou willen zien, en geen slaafschen aanbidder; mijn meerdere
zou ik kunnen liefhebben en gehoorzamen. Vond ik dien niet in mijn man, dan zou
hij mij spoedig vervelen, en daar ben ik bang voor.’
Nelly glimlachte droevig: ‘Ach! alle meisjes denken in den man, dien zij liefhebben,
hun ideaal gevonden te hebben, doch ze zien spoedig genoeg in, dat het supérieure,
dat zij meenden in hem ontdekt te hebben, slechts in hare verbeelding bestond. Ik
geloof dat wij, vrouwen, ons te veel illusies scheppen van den man onzer keuze en
daardoor worden wij zoo teleurgesteld, als wij hen werkelijk leeren kennen; de fout
ligt aan ons, niet aan hen. Zij blijven zooals zij zijn, maar wij stellen hen ons verkeerd
voor.’
Hier werd het gesprek gestoord door een der bedienden, die Nelly kwam zeggen,
dat mijnheer haar wilde spreken in zijne werkkamer. Dit was zoo iets zeldzaams, dat
ze er geheel verbaasd over was en zich angstig afvroeg, wat hij haar wel te zeggen
zou hebben.
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Hoofdstuk XI.
In 't studeervertrek.
Evenals altijd bekroop Nelly een verlegen gevoel, toen zij het heiligdom van haren
man binnentred: nog nooit had zij er haren voet gezet, of hij had haar niet onduidelijk
te kennen gegeven, dat zij er alles behalve welkom was; van daar de onaangename
gewaarwording, die haar ook nu overkwam.
Theodoor scheen echter bizonder opgeruimd, ten minste hij zeide op een toon,
dien hij in lang niet had aangenomen, als ze alleen waren: ‘Ga eens zitten, Nelly, ik
heb je wat te zeggen; maar kind wat zie je er moe uit, je moest eigenlijk nog maar
eene baboe er bij nemen, waarlijk je doet te veel.’
Nelly keek verwonderd op, want haar man was in den laatsten tijd zoo stroef
tegenover haar geweest, dat zij niet kon begrijpen, waaraan deze plotselinge
verandering toe te schrijven. Doch, zooals ze zelf dien ochtend aan Augusta bekend
had, als Theo eens lief was, dat maakte haar zoo
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gelukkig, dat ze al 't geleden verdriet vergat. Dan kwam 't oude gevoel voor hem
weer boven en wilde ze alles voor hem doen. Hij wist dit en kende zijn invloed op
haar. Hij bemerkte wel, dat, hoe onaardig hij soms ook was, zij hem toch altijd nog
met dezelfde liefde aanhing als vroeger, en dat een vriendelijk woord van hem haar
weer in den zevenden hemel tooverde. Het zou misschien beter voor haar geweest
zijn, als ze minder gemakkelijk was geweest en zich fierder tegenover hem had
gedragen; wellicht zou hij dan aan zijn macht over haar getwijfeld hebben en dat zou
heilzaam zijn geweest voor zijn karakter.
Hij had zijn vrouwtje te gemakkelijk gewonnen en nu verbeeldde hij zich, dat hij
geen moeite behoefde te doen om zich het bezit van haar te waarborgen. Daarom
deed hij het ook niet. Eene grillige, of minder goed gehumeurde vrouw had hem, om
zoo te zeggen, meer werk gegeven, en dat zou meer in zijn smaak zijn gevallen: hij
zou dun hebben moeten strijden om zijn plaats en zijn prestige te handhaven en die
strijd zou hem afleiding hebben gegeven. Nelly daarentegen was altijd dezelfde: of
treurende en stil of toewijdend en zacht, ja - in zijn oogen zelfs sentimenteel, en juist
dat verveelde hem. Als zij ongenoegen
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gehad hadden, ging het aangename der verzoening voor hem verloren, omdat zij hem
altijd halverwege reeds te gemoet kwam. Zelfs al gevoelde hij nu en dan schuld, dan
nog maakte hij zich zelven wijs, dat het niet zoo was, want was Nelly niet altijd
bereid hem te vergeven? Ook nu verhelderde haar peinzend gezichtje terstond, toen
zij hem zoo vriendelijk tot haar hoorde spreken. Ze had ook zulk eene behoefte aan
liefde, de jonge vrouw, en zonder er zichzelf rekenschap van te geven, sloeg zij haar
armen om zijn hals en kuste hem hartelijk. Een oogenblik liet hij zich deze liefkoozing
welgevallen, echter zonder die te beantwoorden, toen maakte hij zich zacht los van
haar en vroeg verwonderd: ‘Zeg eens, wat is er? hoe kom je op eens zoo innig?’ De
arme Nelly trok haastig hare armen terug, alsof zij op eens 't koude staal in haar warm
hartje voelde dringen.
‘Ik mag je toch wel liefhebben, Theo?’ vroeg ze half smeekend.
‘Zeker, als je het mij maar niet toont, want je weet: daar houd ik niet van.’
‘Maar ik ben toch je vrouw,’ begon ze.
Hij viel haar echter snel in de rede: ‘Toe begin nu niet weer met die sentimentaliteit;
werkelijk, ik kan nooit eens een weinig vriendelijk tegen je
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zijn, of je verwacht een halve declaratie, en dat is zoo vervelend voor een man.’
‘O! ben je daarom dikwijls zoo onvriendelijk?’ vroeg ze onwillekeurig.
Hij lachte schamper, en antwoordde: ‘Noem jij dat onvriendelijk? ik vind 't gewoon:
leer je er maar aan gewennen, dan zul je zien, welk een flinke vrouw je over een jaar
zult wezen: vrij wat beter dan wanneer ik er aan toe ging geven, als je je gedraagt
als een verliefd schoolmeisje.’
‘Dus denk je, dat je gedrag mij verharden zal?’ vroeg ze, terwijl in haar zachte
oogen zelfs eene flikkering van toorn zichtbaar werd.
‘Ik wil een ferme vrouw van je maken.’
‘Maar dat zul je nooit op die manier: liefde en zachtheid kunnen mij leiden,
hardheid en koelheid stooten mij af.’
‘Wij zullen zien,’ hervatte hij, eensklaps van toon veranderende, ‘maar ik riep je,
omdat ik je wat te zeggen heb, en door dit nutteloos heen en weer gepraat zou ik het
haast vergeten. Je schijnt er bizonder van te houden, altijd scènes te maken.’
Nelly antwoordde niet; ze was te zeer beleedigd en gekrenkt. Op dat oogenblik,
terwijl haar man daar tegenover haar zat en haar oog zijn koelen, onverschilligen
blik ontmoette, kon ze zich niet
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begrijpen, hoe ze hem een oogenblik te voren nog had kunnen aanhalen: nu haatte
zij hem bijna.
Hij liet haar echter niet veel tijd tot nadenken, maar zeide: ‘Je weet, dat ik sedert
eenigen tijd een onder-administrateur zocht, daar ik na de laatste uitbreiding van het
land het werk soms niet alleen kan nagaan.’
Nelly wist 't niet, want hij sprak nooit vertrouwelijk met haar over zaken, ze knikte
echter zwijgend en hij ging verder: ‘Nu was ik al eenigen tijd in correspondentie met
iemand, dien ik nog van vroeger kende en die mij desnoods kon vervangen, als ik er
eens niet was.’
‘Heb je dan reisplannen?’ vroeg Nelly verwonderd. Weer vertoonde die koele
glimlach, die haar zoo onaangenaam aandeed, zich op zijn gezicht, terwijl hij
langzaam, als wilde hij den indruk zijner woorden gadeslaan, antwoordde: ‘Ja, ik
voel mij wat onwel in den laatsten tijd en denk er over eens wat in de bergen te gaan,
of misschien naar Japan, dat was altijd een mijner lievelingswenschen en het spijt
mij nog, dat ik daar mijn laatste vacantie niet heb doorgebracht in plaats van in
Europa.
Als hij nu zijn vrouwtje nauwkeurig had aangekeken, zou hij gezien hebben, hoe
een vaalbleek
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hare wangen bedekte en hoe zij moeite deed, om zich staande te honden. Hij wijdde
op dat oogenblik echter al zijn aandacht aan de sigaar, die hij in de hand had om
aantesteken en scheen niet te beseffen, hetgeen hij gezegd had als een dolksteek in
't teedere gemoed van Nelly was ingedrongen.
‘Je wilt naar Japan.... en ik dan?’ stamelde ze eindelijk met moeite, ‘ik zou nu niet
met je mee kunnen gaan en je zult mij toch niet alleen willen laten?’
‘O! vooreerst denk ik er nog niet aan,’ hernam hij, ‘en bovendien - eerst moet ik
mijn tijdelijken plaatsvervanger van alles op de hoogte stellen en dat gaat zoo gauw
niet. Ook zou ik willen wachten, tot dat jij in Malang waart.’
‘Ik in Malang?’ vroeg Nelly verwonderd,.... ‘wat moet ik daar doen?’
‘Wel, je begrijpt toch dat je 't kind, in de komst waarvan je je zoo verheugt, niet
hier kunt afwachten. Dat gaat niet op een land; daarvoor moet men altijd naar eene
stad.’
‘Maar Theo, daar zou ik toch niet alleen in een hôtel kunnen zijn.’
‘Wie spreekt er van een hôtel? In zulk een geval is een gasthuis de beste plaats:
daar wordt je goed verzorgd en hebt uitstekende hulp.’
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‘Een gasthuis, o! man, dat kun je niet meenen; moet ons kind daar geboren worden?’
Dit was alles, wat ze nog met moeite kon uitbrengen, daarna gaf ze op eens een
hartverscheurenden gil en zonk bewusteloos voor zijn voeten neder.
‘Kom, Nelly, niet van die aanstellerij, sta op, als-je-blieft,’ zeide hij ruw en
tegelijkertijd stak hij zijn hand uit, om haar opteheffen, doch een zachte arm werd
op den zijne gelegd en een ernstige stem zeide verwijtend: ‘Ziet ge dan niet, dat ze
haar bewustzijn heeft verloren?’
Het was Augusta, die op Nelly's angstkreet terstond was toegesneld en in één
oogwenk het geheele voorval begreep.
‘'t Zijn maar kuren,’ begon v.d. Elst weder, doch ditmaal was het geen overmoed
meer, die uit zijn woorden sprak, maar veeleer valsche schaamte. Nog nooit was een
derde getuige geweest van onaangenaamheden tusschen hem en zijne vrouw en hij
vleide zich steeds voor een goed echtgenoot door te gaan. Indien iemand hem de
waarheid had voorgehouden, zou hij zeker in woede zijn ontstoken, of 't eenvoudig
niet geloofd hebben, want waar is het, wat Shakespeare, de groote moralist, gezegd
heeft:

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

147
Few love to hear the sin they love to act.
Ook nu nog vond hij zijn gedrag flink en 't kwam niet bij hem op, dat anderen het
als hardvochtig en gevoelloos konden noemen.
Intusschen was Augusta bij het bewustelooze vrouwtje neergeknield, ondersteunde
het doodsbleeke gezichtje met eene hand, terwijl zij met de andere Nelly's kil handje
poogde te verwarmen.
‘Help mij haar naar bed te brengen,’ zei ze koel en afgemeten tot haren gastheer,
‘misschien komt ze daar bij.’
Zonder een woord spreken, nam Theodoor de tengere gestalte in zijn armen en
droeg zijn vrouw naar hare slaapkamer. Terwijl hij haar zacht op haar klein, wit bedje
neerlegde, waarop zij zoo menigen nacht slapeloos en snikkend had doorgebracht,
was het alsof hem opeens de schellen van de oogen vielen. ‘Misschien komt ze daar
bij,’ had Augusta gezegd; misschien - zou er dan twijfel bestaan, vroeg hij zich zelf
af: zoo het eens geen voorbijgaande flauwte was? als het hart, dat zoo warm voor
hem klopte, eens voor goed stil was blijven staan? zoo de oogen, waaruit hem zooveel
liefde toestraalde, eens voor altijd gesloten waren?

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

148
zoo 't mondje, dat zulke lieve woordjes stamelde, eens voor immer verstomd was?
Ze was zoo teergevoelig, 't arme vrouwtje, het was zulk eene teedere plant, wie weet
of ze niet gebroken was door zijne boosheid! Het werd hem alsof hij in die weinige
minuten geheel veranderd was: hij gevoelde 't nu maar al te wel, dat hij zichzelf niet
zou kunnen verontschuldigen; indien Nelly niet beter werd. Een oogenblik te voren
had hij zich nog zuiver van alle blaam gevoeld, maar nu twijfelde hij er aan en vroeg
zich in wanhoop af, of hij niet te ver was gegaan in wat hij zijne flinkheid noemde,
of juister - hij poogde zich nog wijs te maken, dat hij toch niet had kunnen weten,
dat Nelly zoo zwak was.
Terwijl hij daar stond, vervuld met deze gedachten, was Augusta naar het buffet
in de achtergalerij geloopen en had er 't azijnfleschje uitgenomen, daarna had ze uit
haar eigen kamer een zakdoek gehaald, en weldra stond zij over hare vriendin
heengebogen en bette haar voorhoofd met 't opwekkend vocht, terwijl zij tevens
poogde het haar te laten opsnuiven. Dit had een goede uitwerking, want het duurde
niet lang, of ze sloeg de oogen op en ontwaakte langzamerhand uit hare verdooving.
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Angstig sloegen Augusta en Theo haar gade, terwijl op beider gezicht medelijden
stond te lezen, toen Nelly plotseling overeind ging zitten. Op Augusta's vraag, of zij
zich beter gevoelde, stiet ze een zenuwachtig lachen uit en riep met schelle stem:
‘Of ik beter ben? Zeker, ik moet immers weg, ik moet naar Malang: ik hinder hier.
Arm, arm kindje! ga maar mee. Weet ge dan niet, dat Paatje niet van je houdt? Stil
toch, huil zoo niet, dan hoort hij het immers en dan wordt hij boos, o! zoo boos. Kom,
ga mee!’ en tegelijkertijd deed zij eene poging om op te staan. Theodoor's armen
omklemden haar echter bijtijds en met bevende stem zeide bij: ‘Vrouwtje, kom toch
tot je zelve, ik ben niet meer boos, kijk maar, ik kus je!’ en hij poogde zijne lippen
op de hare te drukken. Doch zij stiet hem heftig terug en gaf een luiden gil. Daarna
ging zij weer op denzelfden toon voort: ‘Ik wil niet, dat je mij aanraakt, ga maar weg,
laat mij maar alleen, dat doe je toch altijd; alleen, altijd alleen,’ vervolgde ze zacht,
bijna fluisterend, ‘en waar gaat hij dan heen? Wandelen doet men toch 's nachts niet;
als ik hem eens naging, als ik eens ging zien, waar hij gaat? Doch neen, daartoe wil
ik mij zelve niet verlagen, ik wil eerlijk blijven, mijn plicht doen, altijd even lief en
zacht zijn:
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misschien keert hij dan vanzelf tot mij terug: misschien ziet hij dan wel in, dat hij
ongelijk heeft. Theo, Theo,’ riep ze opeens op angstig, klagenden toon, ‘waar ben
je, kom bij mij, mannetje, toe, kom hier, heel dicht bij mij, en sla je armen om mijn
hals en wees teeder en lief, zooals je in 't begin waart.’
Nogmaals poogde hij haar te liefkoozen, doch weer stiet ze hem met een gil van
zich af: ‘Neen, niet jij, jij bent boos en hard voor me; dien anderen Theo wil ik
hebben, die zoo goed voor mij was en die mij liefhad. Niet waar, mannetje, je hadt
mij lief? Jou verveelde ik niet. Jij vondt mij niet kinderachtig. Weet je het nog, liefste,
toen wij op reis waren? en toen je altijd zoo bang voor mij waart? O, God! pas op,
glijd niet van die plank af - houd mij vast! Hemel! hij hoort mij niet, hij is weg, hij
is gaan wandelen. Ik weet wel, wat dat beteekent, maar ik wil 't niet begrijpen; ik
doe maar, alsof ik er niets van vermoed, want ik schaam mij zoo. En nu is hij weg,
en lig ik in 't koude water, brr... en nu drijf ik weg, heel langzaam en zacht, net als
Ophelia! - met allemaal bloemen.’ En toen zij dit stamelend had uitgesproken, begon
ze met zachte stem te zingen:
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‘And will he not come again?
And will he not come again?
No, no, he is dead,
Go to thy death-hed.
He never will come again.’

Theodoor stond verslagen; zoo iets had hij nooit bijgewoond. ‘Is ze krankzinnig
geworden?’ fluisterde hij tot Augusta, die even uit de kamer was gegaan om ijswater
te halen en nu een koud compres op Nelly's brandend hoofdje legde. Gelukkig kende
zij de werking van de kleine ijsmachine, welke Theodoor nog vóór zijn huwelijk uit
Engeland had laten komen en, daar ze nog gevuld was, had zij in één oogwenk een
doek met ijswater doorweekt, klaar gemaakt.
Dat scheen de zieke te verkwikken, tenminste zij werd kalmer en toen Augusta
zich liefderijk over haar heenboog en zeide: ‘Kom, Nelly, ga nu wat slapen, je moet
je niet zoo opwinden,’ keek zij haar rustig aan en vroeg: ‘Ben ik ziek? wat heb ik
toch? ik voel mij zoo raar, er is iets in mijn hoofd niet in orde. Ik heb zoo'n pijn.’
‘'t Is niets, lieve,’ gaf Augusta zacht ten antwoord, ‘je bent wat zenuwachtig,
probeer eens of je niet wat slapen kunt, dat zal je goed doen.’
Voor een oogenblik was het, alsof Augusta's
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kalmte gunstig op de lijderes werkte, doch opeens wierp ze zich achterover in de
kussens en begon nog heviger te ijlen dan te voren.
Theodoor werd wanhopig on terwijl Augusta zich verwijderd had om een ander
compres te halen, knielde hij voor haar bed en stamelde: ‘Nelly, Nellylief, toe wees
niet zoo! Arm vrouwtje, kom toch tot je zelve, kijk mij eens aan, lieveling, ik ben
niet meer boos en zal het ook nooit meer op je worden, heusch niet. Ik merk nu, dat
ik meer van je houd, dan ik zelf wist: ik heb je lief, Nelly, vrouwtje, wil je niet naar
mij luisteren?’
Nelly sloeg verwonderd de oogen op, als uit een droom ontwakende; hare vriendin
had juist een ander compres op haar slapen gelegd en dit scheen haar tot haar volle
bewustzijn te brengen.
‘Huil je, mannetje?’ vroeg ze, terwijl ze met haar hand Theo's tranen afveegde.
‘Ja,’ antwoordde hij snikkend, ‘en ik schaam mij er niet over, want ik heb berouw;
hoor je 't Nelly? Ik zie nu in, wat ik misdaan heb, kun je 't mij vergeven, lieve?’
Een Hemelsche glimlach overtoog Nelly's bleeke trekken; ze was nu volkomen
helder en het gelaat van haren man liefkoozende, zeide zij: ‘Is 't heusch
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waar, Theo? houd je weer van mij? ben je niet meer hard en boos?’
‘Neen, zeker niet, vrouwtje, ik ben tot inkeer gekomen, en ik heb je lief, zelfs nog
meer dan vroeger,’ en hij kuste haar met innigheid, terwijl hij zich over haar heenboog.
Zij vleide haar hoofdje tegen hem aan en stamelde: ‘Ik kan 't nog niet gelooven,
mannetje, maar o! ik zou 't zoo gaarne willen; kus mij nog eens, Theo en druk mij
stijf heel stijf tegen je aan, want anders zink ik weer.’
‘Wel neen, lieve, ik houd je immers vast.’ zeide hij angstig, want hij vreesde dat
hare gedachten weer aan het dwalen gingen.
‘Ja, houd mij vast,’ prevelde zij, ‘dan kan ik rustig sterven in je armen, hè mannetje?
Dan doet 't geen pijn.’
‘Niet sterven,’ antwoordde hij ontzet, ‘leven moet je, leven voor mij en voor je
kindje, dat wil je toch wel?
Ze schudde treurig het hoofd en hernam zacht: ‘Neen, Theo, 't is nu te laat, ik ben
te ziek, ik heb mij langzamerhand voelen verminderen, maar ik heb niets gezegd. 't
Hielp toch niet: je zoudt mij niet geloofd hebben en nu ga ik rustig sterven, heel
rustig en dan moet je bloemen op mijn graf strooien - wil je dat, Theo?’
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‘Vrouwtje, Nelly,’ snikte hij, ‘spreek zoo niet, ik kan 't niet hooren, je moet bij mij
blijven.’
‘Maar ik hinder-je immers, ik ontneem je je vrijheid,’ riep zij heftig, als herinnerde
zij zich zijn vroegere woorden.
‘Nu niet meer, kind,’ antwoordde hij snel, ‘ik weet nu pas, wat je mij waard zijt,
je moet bij mij blijven als mijn goede engel, Nelly, om mij tegen mijzelven te
beschermen. En dan voor je kindje moet je blijven leven - dat wil je immers wel? Je
weet toch, dat je over eenige maanden een gelukkig moedertje zult zijn.’
Weer vloog ze op en gilde ze: ‘Mijn kindje! waar is 't? Heeft hij 't weggenomen?
't Is immers een ramp, een ongeluk; hij wil geen kind hebben. Hij wil alleen zijn, vrij
wezen, geen vrouw en geen kind om hem heen! Dat hindert hem! Stil, ik mag hem
niet storen, ik moet alleen gaan zitten in die warme binnengalerij. O God! daar is
een beest, ik ben zoo bang, 't is zoo'n groote sprinkhaan, daar komt hij vlak tegen
mij aan! Theo, Theo, maak hem dood, ik ben zoo bang. - Vervelende vrouw, laat mij
toch met rust, dat diertje doet je immers niets, laat mij werken. - Maar ik ben zoo
bang....’
En zoo praatte zij maar door, nu eens zacht en

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

155
klagend, dan weer heftig en verward. Steeds verwijlden hare gedachten bij haren
man en bij al wat er in de laatste maanden tusschen hen was voorgevallen. Nu pas
zag hij, welk een levendigen indruk zijn harde woorden en daden op haar gemaakt
hadden en hoe 't arme vrouwtje slechts in en voor hem geleefd had.
Soms namen haar woorden den vorm van eene vertrouwelijke mededeeling aan
en was het alsof ze haar hart voor iemand uitstortte: ‘En weet je,’ zei ze o.a., ‘ik heb
hem zoo lief, dat is 't ergste, als ik onverschillig was, zooals hij, zou het beter voor
mij wezen. Dan zou ik minder lijden, maar ik kan 't niet helpen. Als hij thuis komt
en zoo koel zegt: Zoo vrouw, hier ben ik weer - dan is 't mij alsof er een emmer koud
water over mij heen valt, ik zou dan zoo gaarne naar hem toegaan en hem eens
hartelijk kussen, zoo heel hartelijk, net als toen wij pas getrouwd waren. Ja - toen
lachte hij er om en zei hij: Klein vleistertje, je kunt iemand maar aanhalen, wat wil
je van mij hebben? - Doch daar was 't niet om, denk je dat ik hem zou liefkoozen,
om wat van hem te hebben? Neen, dat nooit, dat kan mij niets schelen, ik heb hem
lief om hemzelf en niet om wat hij mij geeft. Als hij lief voor mij
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was, zou 't mij niets kunnen schelen, als wij doodarm waren. Ja, ik zou 't heerlijk
vinden, als ik voor hem werken en sloven kon, als hij maar van mij hield. Ik zou dan
gaarne in een bamboe-huisje wonen, net als de Javaansche vrouwen. Theo vindt ze
mooi, maar ik vind ze leelijk, heel leelijk en ik haat ze, want ik weet alles heel goed,
maar ik wil niets zeggen. Nu ga ik weg, weet je, heel stilletjes....’
Intusschen waakten haar man en hare vriendin bij haar en deden hun best om haar
te kalmeeren, doch te vergeefs. Augusta legde telkens nieuwe compressen op haar
hoofd en dat deed haar goed voor een oogenblik, doch, naarmate het later werd, nam
de koorts in hevigheid toe. Augusta toch had met haar helderen blik reeds dadelijk
ingezien wat het was: het opgekropte leed van de laatste maanden was te groot
geworden, hare geschokte zenuwen waren er niet tegen bestand geweest. De koele
manier, waarop haar man over zijn plannen had gesproken, was te veel geweest voor
haar overspannen geest en uit hare flauwte was ze slechts ontwaakt om in een hevige
ijlende koorts te vervallen.
Te acht uur kwam de huisjongen met een doodgewoon gezicht zeggen, dat het
eten op tafel stond.
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Kokki was wel verwonderd geweest, dat mevrouw niet eens achter kwam, maar ze
had het wel zoo gemakkelijk gevonden en, toen ze dacht, dat het zoo wat etenstijd
was, had ze maar opgedaan.
De huisjongen had wel gemerkt, dat er iets aan 't handje was en aan de baboe
verteld, dat mevrouw zoo gilde, doch ze hadden er zich verder niet in verdiept, maar
de gelegenheid waargenomen om 't een en ander uit het buffet te snoepen, dat Augusta
in haar haast open had gelaten. De baboe vooral had het heerlijk gevonden nu eindelijk
eens de jampot machtig te kunnen worden, waarop ze reeds zoo lang geloerd had en
Sidin, de jongen, verloochende zijn Mohammedaansche principes en dronk een ferme
teug rooden wijn, zonder zich verder te bekommeren om de ongesteldheid van zijn
meesteres. Als ze er over nagedacht hadden, doch daarvoor waren ze te indolent, zou
de slotsom hunner overdenkingen zijn gevallen in den geest van het Fransche
spreekwoord:
‘A quelque chose malheur est bon.’
Eindelijk vond Sidin het toch maar zaak de familie te roepen, anders werd 't zoo laat,
ook voor hem.
Augusta had evenmin als v.d. Elst trek in eten,
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maar ried toch haren gastheer aan, tenminste een bord soep of een glas wijn te
gebruiken, terwijl zij hem tevens beloofde, als hij klaar was, hetzelfde te zullen doen.
Waarschijnlijk zouden zij den geheelen nacht moeten waken, dus hadden ze hun
krachten noodig, zoo redeneerde Augusta. Daar het niet de tijd was om plichtplegingen
te maken, volgde hij haar raad op en bleef zij zoolang bij de zieke, die juist kalm
was en stil voor zich uit lag te staren, slechts nu en dan eenige verwarde woorden
uitende. Zoo bleef ze den geheelen tijd, dien Theo afwezig was, zoodat Augusta haar
vrij gerust verliet, doch nauwelijks was ze met hem alleen, of zij begon zenuwachtig
te gillen, en, voordat hij het beletten kon, was zij uit haar bed en vloog de kamer uit,
onder 't geroep van: ‘Laat mij gaan, o! laat mij gaan, ik wil weg, ik kan immers niet
blijven.’
Gelukkig hoorde Augusta het en haar te gemoet snellende, ving zij de wankelende
gestalte in hare armen op. 't Was juist bijtijds, want ze was op punt van neer te vallen.
Met behulp van den heer v.d. Elst gelukte het haar de patiënte weer naar bed te
brengen, en 't duurde niet lang, of ze sluimerde in.
Eerst nu konden zij te zamen overleggen wat
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hen to doen stond. Gelukkig zou de looper, die de brieven 's middags gebracht had,
dien nacht te Banjak Ajer blijven slapen; men kon hem dus 's morgens vroeg naar
Malang zenden om een dokter. Hij kende den naasten weg en stond in ontwikkeling
eenigszins boven de andere inlanders, en zou dus begrijpen dat er haast bij was en
hij zich onder weg niet mocht ophouden met slapen of dobbelen, twee geliefkoosde
tijdpasseeringen der Javanen. Bij het gloren van den dageraad zou hij kunnen
vertrekken, doch zelfs al kwam de dokter dadelijk mee, zou het avond worden, eer
hij aan 't ziekbed kon zijn.
Wat kon er in dien tijd niet veel gebeuren!

Hoofdstuk XII.
Ziekte in Indië.
Het was tijdens Nelly's ziekte, dat Augusta het Indische karakter van een zijde leerde
kennen, die haar tot nu toe nog onbekend was gebleven.
De Indische dames, of zoogenaamde nonna's,
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met wie zij tot dusverre in aanraking was gekomen, had zij onontwikkeld, jaloersch,
praatziek en onbeduidend gevonden, nu evenwel zag zij, dat die ook nog andere en
betere eigenschappen bezaten.
Nauwelijks was het in den omtrek bekend geworden, dat er op Banjak Ajer een
zieke was, of alle dames van de naburige plantages boden hare diensten aan. De eene
zorgde voor krachtigen bouillon, een andere zond haar ijsmachine, niet wetende, dat
er al een was, een derde surveilleerde 't eten voor Augusta en v.d. Elst, opdat het hun
aan niets zou ontbreken, en zoo deed iedereen wat, om de zieke het lijden te
verzachten en de taak harer oppassers te verlichten, terwijl ze daarenboven allen om
beurten hare plaats aan de legersponde innamen.
Tot Augusta's groote verbazing was Corrie, aan wie ze de ziekte harer vriendin
had bericht, terstond overgekomen, ofschoon een rit van vier à vijf uur voor haar
geen kleinigheid was. Ze had een koffertje met schoon goed meegebracht en nog
geen kwartier, nadat ze verhit en vermoeid was aangekomen, zat ze rustig on wel in
sarong en kabaai aan het ziekbed, met een groote kan ijswater naast zich, waaruit ze
zich telkens verkwikte. Ze was geheel veranderd en hare schoonzuster had
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werkelijk moeite om te gelooven, dat zij de lastige en indolente Corrie was, die zich
nu opeens gederangeerd had voor eene vreemde. Toen ze daarover hare verwondering
te kennen gaf, kreeg ze tot antwoord: ‘Ach! wat, ik ken gaar niet, wat zou dat? Ik
kan toch kassian hebben, ja? Ik zeg dadelijk: German, ik ha naar Huus om die zieke
vrouwtje op te passen, kassian, zoo, mooi ja? Maar moet die blonde haar afsnijden,
zoo zwaar! Doet de hoofd pijn.’
En werkelijk, het was eene verlichting voor Nelly, toen Corrie met zachte en
bedreven hand de dikke lokken had afgeknipt, die door het woelen en keeren zoodanig
in de war waren geraakt, dat zij er niet uit waren te krijgen.
Arme Nelly! wat zag haar gezichtje bleek en vervallen, ontdaan als 't was van den
rijken haardos, waarop ze als meisje met recht zoo trotsch was geweest. Arme Nelly!
hoe mager waren hare handen, die zich onophoudelijk heen en weer bewogen! Hoe
verwilderd die blikken, welke iets schenen te zoeken, dat ze niet vinden konden.
Gedurende tien dagen en tien nachten bleef de koorts, op enkele tusschenpoozen
na dezelfde en was het hartverscheurend haar ijlen aantehooren. De dokter, die
terstond met den boodschapper was
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meegekomen, schreef hare ziekte aan haren toestand toe en hoopte de koorts met
kalmeerende middelen te zullen bedwingen. Het was voor Theodoor eene verlichting,
toen hij dit hoorde, ofschoon hij wel wist dat de diagnose des geneesheers niet de
juiste was en dat Nelly's ongesteldheid eer toe te schrijven was aan het doorgestane
leed en geschokte zenuwen dan aan eene lichamelijke oorzaak, doch dit had hij niet
gaarne aan een vreemden dokter verteld. Zelfs met Augusta sprak hij er niet over en
deze was te bescheiden, om hem ook maar door de eene of andere bedekte uitdrukking
te doen vermoeden, dat zij er alles van begreep en zij zich evenmin met de uitspraak
van den arts kon vereenigen als hij. Ook zagen zij elkander betrekkelijk weinig, daar
zij elkander meestal aflosten aan 't ziekbed, en Theo, als het zijn beurt was om te
waken, 't liefst maar alleen was. Vooral tegenover de andere dames schaamde hij
zich, als Nelly gezegden uitte, die haar een blik konden doen slaan in hun intieme
leven. Zij waren evenwel allen echte Indischen en dus gewend aan Indische
toestanden, zoodat het haar niet vreemd viel, dat een volbloed Europeesche, zooals
ze Nelly noemden, over al die soesah aan 't malen was gegaan. Intusschen lag het
arme vrouwtje tusschen leven en dood en leed haar echtgenoot
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onuitsprekelijk veel, steeds vervuld met het angstig bewustzijn, dat, zoo Nelly eens
niet beter werd, ook zijn leven voor goed geknakt zou zijn en dat van hare genezing
ook zijn ‘to be or, not to be’ afhing.
In de korte oogenblikken, die zij bij kennis was, overlaadde hij haar dan ook met
liefkoozingen en smeekte haar, hem toch alles te vergeven, bij welke gelegenheden
haar blik helderder werd en er alleen teedere woorden over hare lippen kwamen. Het
duurde gewoonlijk echter niet lang of hare denkbeelden werden weer verward en
hare gedachten dwaalden weer af naar toekomst of verleden.
Eindelijk bedaarde de koorts en was daarmede het gevaar geweken, ten minste
voor het oogenblik, de dokter verheelde niet, dat de geringste opwinding de zieke
weer kon doen instorten. Men moest haar dus zoo kalm mogelijk houden en haar
elke emotie besparen. Daarbij was ze doodzwak en klaagde erg over hoofdpijn;
langzaam, heel langzaam nam ze in krachten toe en werd ze in staat te genieten van
hetgeen hare verpleegsters met evenveel gulheid als bekwaamheid bereidden. De
beide Hollandsche dames konden maar niet begrijpen, hoe de Indische vrouwtjes
met de geringe hulpmiddelen, welke haar in 't binnenland ten
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dienste stonden, zulke heerlijke geleien en andere fijne schotels klaar konden maken.
Steeds wisten ze iets nieuws te bedenken om Nelly's eetlust optewekken en de
lekkernijen waren zoo keurig opgedaan, dat het een genot was, ze te gebruiken.
Vooral Corrie sloofde zich af om telkens iets anders te verzinnen en ze kon uren
lang in de keuken op den grond gehurkt zitten over het houtskoolvuur, waarop zij
alles klaar maakte.
Augusta vroeg zich wel eens af, hoe het toch kwam, dat ze nu zoo geheel anders
was dan toen zij bij haar logeerde, en ze kwam tot de conclusie, dat slechts machtige
indrukken zulke indolente karakters tot actie kunnen nopen. Daarbij kwam het haar
voor, dat medelijden en liefde wel den meesten invloed op een Indisch gemoed
uitoefenden: ze wist niet, dat haat en jaloezie machtiger factoren waren in een Indisch
karakter en dat deze in staat waren om alle apathie te doen verdwijnen. Dat zou ze
later ondervinden. Te ‘Land Hoorn’ had ze gezien, hoe de liefde voor haren man
Corrie geheel beheerschte, nu zag ze hoe haar gansche hart van medelijden vervuld
was en dit gevoel, het beste, dat in haar was, aan den dag bracht.
Ook bij de inlandsche bedienden nam ze hetzelfde waar: Kokki, die in den regel
stug en onaan-
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genaam tegen iedereen was, scheen eene uitstekende moeder voor haar zoontje te
zijn en toonde hem de grootste teederheid en liefde.
Zoodra de gedachte dat Mevrouw ziek was en hulp behoefde, er bij hen was
ingegaan, toonden ook de overige inlanders evenveel ijver om haar te bedienen. Zelfs
't vooroordeel dat Nelly had tegen ‘die bruine monsters’, zooals zij ze noemde,
verdween grootendeels, toen ze zag hoe voorzichtig en behoedzaam ze in hunne
bewegingen waren; ze moest bekennen dat hun lichte stap voel minder hinderlijk
was dan de zware tred van hun Hollandsche collega's.
Nadat de koorts voor goed geweken was, scheen het dat Nelly een nieuw leven
begon; de droevige trek om haar mond en de treurige, peinzende blik in hare oogen
waren verdwenen en, ofschoon haar gelaat nog mager en doorschijnend was, stond
die pijnlijke uitdrukking van vroeger er niet meer op te lezen. Ze gevoelde zich zoo
innig gelukkig in de herwonnen liefde van haren echtgenoot, dat het haar voorkwam
als was ze opnieuw geboren en ditmaal in een wereld vol zonneschijn en
gelukzaligheid. Uren lang kon ze in een luierstoel in de voorgalerij liggen, terwijl
haar dunne vingertjes zijne hand omklemden en ze hem vol teederheid aanzag.
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‘'t Is immers waar, mannetje, 't is toch geen droom? Je bent immers weer mijn oude
Theo?’ vroeg ze dan zacht en als half beschroomd om het antwoord te vernemen.
‘Dat weet je immers wel, kind, moet ik het je dan telkens weer zeggen?’ en
ofschoon zijn stem vriendelijk klonk, verbeelde Nelly zich, weer een trek van wrevel
op zijn gelaat waartenemen.
Doch neen, ze bedroog zich, ze was overgevoelig en moest zich wachten voor
ziekelijke achterdocht, hij had immers berouw over zijn vroeger gedrag, dat had hij
haar zoo menigmaal gezegd, waarom zou ze hem niet gelooven? En dan - hij was
zoo goed voor haar sedert hare ziekte, zijn avondwandelingen had hij opgegeven en
hij had zelfs zijn bed in hare kamer laten brengen, omdat ze zoo bang was alleen.
Als ze nu nog eens angstig wakker werd 's nachts, dan behoefde ze slechts even de
klamboe te openen om hem te zien en dan was ze volkomen gerustgesteld. Zelfs al
kon ze niet slapen, was het toch een heerlijk gevoel te weten, dat hij zoo dicht bij
haar was en zij slechts even behoefde te roepen om hem aan hare zijdé te zien, nu
niet meer boos en knorrig, maar geduldig en vriendelijk. Het plantje der liefde, dat
zoo kort geleden bijna verstikt was in haar hart, bloeide en
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groeide dan ook weer weelderiger en vruchtbaarder dan te voren en o! ze hield zoo
innig, innig veel van haren teruggevonden Theo.
Het was ongeveer vier weken geleden, dat Nelly ziek was geworden en, ofschoon
nog wel wat zwak en spoedig moe, was ze toch zoo goed als hersteld. Augusta, die
zag, dat hare vriendin hare zorgen weldra niet meer zou behoeven, had ernstig werk
gemaakt van eene betrekking en zou binnen weinige dagen vertrekken.
Nu en dan verlangde ze er zelfs naar weer een werkkring te hebben, doch ze
ontveinsde het niet, dat het een heel iets voor haar zou zijn Nelly te verlaten, aan wie
ze zich in den laatsten tijd nog meer dan vroeger gehecht had. Deze voelde ook eene
groote dankbaarheid en eene innige genegenheid voor hare trouwe verpleegster en
vroeg zich dikwijls af, hoe zij het zonder haar stellen zou.
Toen ze op een avond als naar gewoonte in de voorgalerij zat met Theo, terwijl
Augusta in huis bezig was met brieven te schrijven, sprak ze er met hem over en gaf
hem haar leedwezen te kennen over dier aanstaand vertrek.
‘Waarom vraag je haar dan niet nog wat te blijven,’ zeide hij.
‘Wel, dat heb ik al zoo dikwijls gedaan, doch
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ze zegt, dat het nu tijd wordt, om weer in eene betrekking te gaan en dat ze lang
genoeg is hier geweest.’
‘Het spijt me wel, want ik had zoo half en half op juffrouw Batenburg gerekend,
om bij je te zijn, als de baby komt. Omdat je er zoo vreeselijk tegen opziet in een
gasthuis te gaan, zou je dan zoolang kamers of een paviljoen in Malang kunnen
nemen.’
Nelly verbleekte on zei aarzelend: ‘Maar Theo, je zult dan toch bij mij wezen?’
‘Lieve kind, men heeft meer aan eene vrouw dan aan een man in zulk een geval,
dat weet je toch ook wel?’
Opeens stond ze op van haar stoel en viel hem snikkend om den hals, tusschen
haar tranen door fluisterende: ‘Ach! mannetje, begin niet weer. Toe, praat er niet
weer van om mij alleen te laten, ik kan niet zonder je, dat voel ik.’
Lachend poogde hij zich uit hare omhelzing te bevrijden: ‘Dwaas vrouwtje, kun
je je man niet eens voor een paar weken missen? Hoe zou 't dan zijn, als ik eens op
reis ging, zooals ik van plan was?’
Nauwelijks had hij deze woorden gesproken, of een gesmoorde gil ontsnapte
Nelly's lippen; het was haar, alsof haar keel dichtgeschroefd werd; ze
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kon nauwelijks adem halen. Theodoor was doodelijk verschrikt en vreesde eene
herhaling harer ziekte.
Hij nam haar in zijne armen en zeide teeder: ‘Nelly, beste, trek het je maar niet
aan, ik zal het niet doen, waarlijk niet, ik zal je niet alleen laten, ik merk nu, dat je
er niet tegen zoudt kunnen.’
Onder de liefkoozingen van haar man bedaarde zij en met 't hoofdje tegen hem
aangeleund, kwam ze weldra weer geheel tot zichzelve.
Haar stem was echter nog bevend en zwak, toen zij zeide: ‘Waarom spreek je er
toch over, Theo, en waarom wil je van mij weg? je houdt nu toch weer van mij?’
‘Ik heb altijd van je gehouden, vrouw, maar niet met die innigheid, die je verwachtte
en verlangde.’
‘En nu dan?’ vroeg zij angstig.
‘Kindlief, je moet me zulke dingen niet op den man af vragen, ik heb je nu beloofd,
dat ik niet op reis zal gaan en je buitendien alle mogelijke concessies gedaan - is dat
niet genoeg? Je moet niet te veeleischend worden.’
‘Is het dan zoo onnatuurlijk, dat ik je vraag bij mij te blijven, mannetje?’
‘Onnatuurlijk is 't niet, maar je kunt toch wel
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begrijpen, dat het niet enkel voor mijn genoegen zou zijn, als ik eens op reis ging.
Ik heb behoefte aan eenzaamheid en gevoel mij bovendien in 't geheel niet wel.
Vroeger had ik altijd zulk een bizonder sterke maag en kon ik alles verdragen en
tegenwoordig voel ik mij steeds benauwd en pijnlijk na de rijsttafel, misschien maakt
Kokki die wel wat te sterk. Je moet er eens op letten, wil je?’
‘Wacht maar, liefste, spoedig ben ik weer geheel op de been en dan zal ik weer
lekkere schoteltjes voor je klaar maken. Augusta dwingt mij steeds om rust te houden,
anders zou ik mij al eer met het eten bemoeid hebben. Sedert mevrouw Batenburg
weer naar “Land Hoorn” is, krijgen we niets lekkers meer, hé mannetje?’
‘Neen, die kon heerlijk koken, ik wilde wel, dat jij het zoo kon, vooral haar
agar-agar puddings waren uitstekend, die jij maakt zijn meestal zoo slap.’
Zonder het te willen bekennen, hinderde het Nelly, dat hij zoo over de lekkernijen
sprak, welke Corrie had klaargemaakt, want in de eerste plaats vond ze dat het
gedurende hare ernstige ziekte toch waarlijk de tijd niet was geweest om op zulke
dingen te letten. Zij zou het ten minste niet ge-
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daan hebben, indien 't geval omgekeerd was geweest en Theo ziek te bed had gelegen.
En dan - mevrouw Batenburg had altijd in Indië gewoond, dus kon ze beter weten,
welke de eischen van 't koken waren in verband met 't klimaat.
Toch wilde ze Theo niet scherp antwoorden, en zei ootmoedig: ‘Ik zal mijn best
doen, man.’
‘Dat mag je nu wel dubbel, want wij krijgen een huisgenoot.’
‘Wat zeg-je?’ vroeg ze verbaasd.
‘Ja, daarvoor had ik je eigenlijk dien bewusten avond geroepen, ik had je willen
zeggen, dat de heer Wessels, de nieuwe onderadministrateur, voorloopig bij ons komt
wonen, als je er niets tegen hebt. Zooals je weet, zijn al de woningen op het land
ingenomen door de employés en, terwijl er op 't nieuwe gedeelte een huis voor hem
zal gezet worden, kunnen wij niet laten hem te logeeren te vragen. Het derangeert
je immers niet? Je weet toch, dat men hier in Indië niet veel last van zijn logé's heeft,
vooral niet van een heer.’
‘Ach! neen,’ antwoordde Nelly, ‘natuurlijk zou ik liever met jou alleen wezen,
maar het zal wel niet anders kunnen.’
‘Nu, als je er zoo erg tegen opziet, moet hij
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maar zoolang niet een der andere jongelui samenwonen. Stern zou, als eerste employé
die 't grootste salaris geniet, daarvoor aangewezen zijn, doch die heeft trouwplannen,
zoodat het hem nu minder conveniëert.’
‘Wat, gaat Stern trouwen?’ vroeg Nelly verbaasd, ‘ik wist niet eens dat hij
geëngageerd was.’
‘Ja, vrouw, je moet rekenen, dat je tijdens je ziekte zoo geheel van de wereld waart
afgezonderd, dat je niets hoordet van wat er in voorviel en toch ging alles zijn
gewonen gang.’
‘Natuurlijk,’ lachte ze, ‘maar zeg eens, met wie trouwt Stern en wanneer?’
‘O! al heel gauw, geloof ik, want zijn aanstaande is eigenlijk niet hier vandaan en
logeert slechts bij eene familie op Tanah Bagoes, een land hier dicht in de buurt. De
administrateur is een vriend van Stern en daar heeft hij haar leeren kennen. Ze woont
in Makasser, waar ze ook geboren is, en kwam voor een poos naar Java; ik denk wel
haast in de hoop er een man te vinden.’
‘Hè, Theo, alsof een meisje zoo iets doen zou?’
‘O kind! ze doen nog wel veel meer en dat in Indië. Het schijnt een aardig meisje
te zijn, een echt nonnatje, maar heel mooi. Ze kwam eens met de vrouw van den
administrateur van Tanah Bagoes
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hier, toen je ziek waart, ook al om haar diensten aan te bieden, doch toen ze zagen,
dat je al meer hulp hadt dan noodig was, gingen ze even bescheiden weer weg, als
ze gekomen waren. Toch zag ik ze nog even en ik moet zeggen bepaald een lief
kopje. Het zal voor jou ook wel aardig zijn, als er eene dame op 't land komt wonen,
want het trof nu ook al heel slecht, dat er enkel ongetrouwde employé's waren;
trouwens dat ziet men meestal wanneer de administrateur zelf vrijgezel is. Zoodra
hij dan trouwt, doen de anderen het ook, want 't is hier ook: als er één schaap over
den dam is, volgen er meer.’
Terwijl v.d. Elst zoo zat te redeneeren. kwam Augusta binnen en bracht dadelijk
het gesprek op haar aanstaand vertrek. Ze had een betrekking bij eene familie te
Soerabaia gevonden en, ofschoon het haar speet, zoo ver van Nelly af te moeten
gaan, gevoelde zij zich toch verplicht de voordeelige aanbiedingen, welke haar gedaan
waren, niet af te slaan. Bovendien dacht ze, dat het haar op den duur toch beter
bevallen zou in eene stad te midden der Europeesche beschaving dan op een plantage,
waar men behalve enkele Europeanen niets dan Inlanders om zich heen ziet. Ze
wachtte nu slechts op een brief om te vernemen wan-
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neer men haar verwachtte. Zij vroeg daarom haren gastheer, wanneer hij dacht dat
de looper weer terug zou zijn.
‘Waarschijnlijk morgen,’ antwoordde hij, ‘ik wacht ook brieven, o.a. een van
Wessels, die volgens zijn laatste schrijven eigenlijk reeds hier had moeten zijn.’
Zooals de heer v.d. Elst met recht verondersteld had, kwam de looper ook den
volgenden dag te Banjak Ajer en bracht de verwachte epistels mede. Die van den
heer Wessels was langer onder weg gebleven dan hij gemeend had en zoo kwam het,
dat hij reeds den volgenden dag zou arriveeren.
Augusta's brief bevatte de tijding, dat men haar over eene week hoopte te zien.
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Hoofdstuk XIII.
Eene Idylle onder de Seringen.
Behalve de brieven aan Angusta en Theodoor, had de looper ook andere en meer
gewichtige stukken te Banjak Ajer gebracht. Eén er van was zelfs van zooveel belang,
dat het leven en de eer van hem, die dat ontving, er mee gemoeid waren. Wat kan
zoo'n eenvoudig met inkt beschreven velletje ons toch verschillende tijding brengen!
Nu eens ontvangt men een brief - en dit gebeurt maar al te vaak - die ons geheel koud
laat en zelfs het lezen haast niet waard is; een doodgewoon praatje, met onbeteekenend
nieuws, of wel de een of andere mededeeling, die ons niet het minste belang
inboezemt. Soms echter is het, alsof 't geschrevene in staat is de innigste vezelen in
ons binnenste te doen trillen, en alsof wij na de lezing ervan geheel veranderd zijn.
Er zijn brieven, die onwetend het geheele bestaan van den geadresseerde verwoesten,
gelijk één rukwind voldoende is, om den krachtigsten eik te ontwortelen. En evenals
de

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

176
koning van 't woud nog kort te voren bloeide en groeide, zoo leefde 't menschenkind
onbezorgd en gelukkig, zonder den storm te vermoeden, die in aantocht was om hem
den genadeslag te komen toebrengen.
Ze zijn niet zeldzaam in dit tranendal, die alle illusiën vernietigende tijdingen,
zooals Emile Stern er op den bewesten ochtend een ontving.
Meer dan vijf-en-twintig jaar geleden zat een jongmensch met een half verbaasden,
half lachenden trek om zijn fijn besneden mond, voor een stapel ongeopende brieven,
welke de post hem had gebracht.
‘Hoe vind je zoo iets?’ vroeg hij aan een vriend, die juist binnenkwam.
‘Wat, allemaal voor jou? Kerel, je schijnt in trek te wezen. Zijn dat alle invitaties?’
‘Ben je....’ en hier volgde eene gaping, terwijl de spreker op wanhopenden toon
vervolgde: ‘Je weet toch, dat ik eene advertentie voor kamers in de courant heb gezet,
want als jij weg gaat, moet ik mijn fortuin elders zoeken.’
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‘Ja,’ hernam de andere lachend, ‘na mijn vertrek zou het hier te melancoliek voor je
zijn.’
‘You would feel the touch of a vanished hand,
And hear the sound of a voice that is still,’
declameerde hij.
Zijn vriend keek hem ernstig aan, terwijl hij zeide: ‘Ook dat, ik zal je meer missen
dan je denkt, Charles, en 't is jammer genoeg, dat jij nu reeds geplaatst zijt. Wie weet
hoe lang het duurt, eer wij elkaar weer zien.’
‘Dat is zeker vrij problematisch,’ viel Charles hem in de rede, ‘en 't is wel een van
de revers aan 't zeemansleven verbonden, dat eeuwige scheiden.
‘So wohl doch nichts im Lauf der Welt,
Dem Herzen ach so sauer fällt,
Als scheiden!’
‘Toe, scheid uit met je verzen, asjeblieft,’ riep zijn vriend wrevelig, ‘en wees nu eens
ernstig.’
‘Zeker,’ antwoordde de aangesprokene, zijn gelaat in een strengen plooi zettende
en zoo deftig kijkende, dat zijn vriend onwillekeurig glim-

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

178
lachte, ‘maar waartoe is die buitengewone ernst noodig?’
‘Wel om mij te helpen door deze brievenmassa heen te komen en geschikte kamers
te vinden.’
‘Maar kerel, waarom blijf je niet hier? De stand is prachtig en de keuken goed,
wat wil je meer?’
‘Niet meer, maar minder wil ik. Het is mij hier te duur.’
‘Ach! wat, je Indische kous kan toch nog niet op zijn?’
‘Dat niet, doch je weet: ik moet gedeeltelijk voor mijne zusters zorgen. De eene
leert voor haar examen en heeft dure privaatlessen noodig; de arme meisjes hebben
een bitter klein kapitaaltje. Als ik haar dus niet wat hielp....’
‘Natuurlijk, daar dacht ik niet aan,’ en ditmaal was Charles' toon werkelijk ernstig.
Intusschen openden zij beiden de voor hen liggende brieven en lazen ze elkander
voor.
‘Kijk eens,’ zei Charles, zijn vriend een der epistels overgevende, ‘dit moet je zelf
lezen, dat is te curieus, wat stijl en spelling betreft.’
Zijn vriend nam het papier aan en las:
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Meheer,
As dat u kamers zoek, en ik ze heef, twee heele mooijen met een uitzig van belang,
presies buijte, De preis is ook niet hooch, en de trap is goet, wel wat nauw, maar der
hang een koort. De kamers zijn in cwiet en kosten ± 30 gulde per maant, maar dan
woond u ook ielegant. Ik ben weduwe, meheer, en mijn man was deurwaarder en ik
ben heel fasoenlijk en heb twee klijne kinderen. Maar as u de vreihijt wil nemen om
te komen, zien, dan kunt u zelf u eigen overtuigen of de kamers naar genoegen zijn.
En daarom blijf ik
Uw dienaar,
JUFFROUW BREEMS.
Zuidwal, over 't Poortje bij de Brug.
Nadat de vrienden zich vroolijk hadden gemaakt over de phraseologie en ortographie
der fatsoenlijke Weduwe Breems, gingen ze voort met de andere epistels, die voor
't meerendeel van hetzelfde genre waren, ofschoon wel iets beter gesteld. Blijkbaar
waren het allen burger juffrouwen, wier tong waarschijnlijk vlugger was dan hare
pen.
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Eindelijk riep Anton Terhaar, zoo heette het jonge mensch: ‘Kijk, dit lijkt mij nog 't
beste, dat komt mij wel geschikt voor, hoor eens:
WelEd. Heer,
Uwe advertentie in 't Dagblad van gisteren gelezen hebbende, ben ik zoo vrij er
op te reflecteeren. Ik heb eene fraaie suite ter uwer beschikking, desverkiezende met
pension.
Ik ben eene officiersweduwe en woon hier met mijne dochter.
Hopende u op mijn voorstel wilt ingaan,
blijf ik
met de meeste achting,
Mevr. DE WED. STERN.
Amsterdamsche Veerkade 12a.
Zie-je, dat schijnt eene dame te zijn, en nog wel eene officiers-weduwe, arme vrouw!
Nu, ik moet eerlijk bekennen, dat ik zulk eene liever een voordeeltje gun, al is 't ook
nog zoo klein, dan aan een van die hospita's van professie, die toch allen even inhalig
zijn. Ik heb grooten lust er eens heen te gaan en ereis een kijkje te nemen,’ zeide hij,
het adres naziende, ‘'t is niet ver van hier, ga je soms mee? dan kunnen wij van daar
naar de Witte gaan.’
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Charles lachte spottend en toen zijn vriend hem verwonderd aankeek, vroeg hij: ‘Zeg
eens eerlijk, Toontje, is 't niet de dochter op den achtergrond, die je naar de moeder
trekt? Je weet wat Vader Cats zei:
En ter wille van 't smeer,
Likt de kat de kandeleer.’ -

De andere trok de schouders op en zeide op wreveligen toon: ‘Wat ben-je toch altijd
flauw, denk-je dat ik zoo'n Don Juan ben als jij en altijd droom van vrouwenrokken?’
‘Daarvoor ben ik zeeman,’ hernam Charles lachend, ‘die hebben, volgens de
overlevering, in elke haven een liefje. Nu, kijk maar zoo boos niet of liever zoo
verontwaardigd; jij bent toch ook geen Heilige Jozef en wie weet wat ik in Indië nog
eens van je hoor.’
‘God beware me daarvoor: neen, ik wacht tot ik het wat verder heb gebracht en
dan hoop ik mij eene lieve, verstandige vrouw te kiezen, amouretjes laat ik gaarne
aan jou over.’
‘Als de vos de passie preekt,
Boer, pas op je kippen,’
prevelde Charles.
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Intusschen hadden de beide vrienden zich klaargemaakt en weldra stonden ze op de
stoep bij Mevr. Stern.
Een maand later vertrok Charles Veldman met een oorlogsschip naar Indië en den
daaropvolgenden dag betrok Anton zijn nieuw kwartier.
Hij had met genoegen kennis gemaakt met de weduwe Stern en vond haar eene
eenvoudige, beschaafde vrouw, die den jongen man met een soort van moederlijke
hartelijkheid behandelde, die hem aangenaam aandeed.
Tijdens hij als adelborst 1e klasse zijn eskaderreis naar de West maakte, waren
zijn beide ouders, kort na elkander gestorven, zijn zusters waren door de familie op
kostschool gedaan en zoo had de arme jongen geen tehuis meer, waar hij de genoegens
van het familieleven kon smaken, als hij van zijn reizen en omzwervingen terug
kwam.
Zulk een home vond hij weldra in 't kleine gezin der weduwe, waar moeder en
dochter zich beijverden om het hem naar den zin te maken, ofschoon de laatste in 't
begin bizonder teruggetrokken was.
Zonder eene schoonheid te zijn was Anna Stern een zeer sympatiek persoontje en
't duurde ook niet lang of de jonge zeeofficier voelde zich meer tot haar aangetrokken
dan hij aan zich zelf wilde

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

183
bekennen. Ze had zulke mooie, gevoelvolle oogen en onwillekeurig had hij:
‘Viel zu tief hineingeschaut’
En wie dat in fraaie meisjeskijkers doet, die doet 't niet straffeloos.
En Anna? ze had, voordat Anton Terhaar bij hare moeder kwam inwonen, met
deze in bijna kloosterachtige afzondering geleefd, terwijl er onder hare weinige
kennissen geen enkel jongmensch was. Anton was de eerste met wien zij in aanraking
kwam, was het dus wonder, dat haar jong hartje zich voor hem opende en hare
levendige, achttienjarige phantasie in hem 't ideaal meende gevonden te hebben der
onbestemde droomen, die in elk meisjeshart opwellen?
‘Amour, amour, quand tu nous tiens,
On peut bien dire:
Adieu prudence!’

Dit zeide La Fontaine bijna twee eeuwen geleden, dit werd ook van toepassing op
Anton en Anna toen zij een jaar onder 't zelfde dak hadden gewoond.
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Beiden hadden toegegeven aan 't groote, machtige gevoel, dat zich een weg in hun
hart had gebaand en, zonder aan de toekomst te denken, hadden zij van 't
tegenwoordige genoten. Hij had zorgeloos 't lieve bloempje geplukt, dat hij op zijn
weg had ontmoet en er niet aan gedacht dat de bloem verwelkt en de vrucht overblijft.
Hoe 't aangekomen was, hadden ze moeielijk kunnen zeggen. Anna in haar eenvoud
en onschuld meende, dat God hen voor elkander geschapen had en ze had zooveel
vertrouwen in den man, dien ze lief had, dat het haar geen enkelen maal inviel aan
hem te twijfelen. Zij dacht er in de verste verte niet aan, dat de medaille, waarvan
zij slechts den vergulden kant kende, ook eene keerzijde had, althans kon hebben.
Ze wist, dat ze zich met hart en ziel aan den beminde had overgegeven, dat zij hem
geen enkel liefdeblijk geweigerd had, maar tevens was ze er van overtuigd, dat hij
er geen misbruik van zou maken en dat hij haar in de oogen der wereld tot de zijne
zou verheffen, zoodra zijne positie hem dit toeliet.
En, ofschoon hij als man beter wist, welk onrecht hij haar had aangedaan en hoe
bitter de gevolgen zouden kunnen zijn, toch was hij oprecht in zijne bedoelingen en
zwoer hij zich zelf de duurste
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eeden, dat hij van het meisje, dat hare onschuld aan hem had opgeofferd, zijne vrouw
zou maken. Indien het hem mogelijk ware geweest, zou hij haar terstond hebben
gehuwd, doch als tweede luitenant zonder fortuin zou dit eene onvergeeflijke
dwaasheid zijn geweest. Bovendien gevoelde hij zich niet gerechtigd eene vrouw te
onderhouden, terwijl zijne zusters nog gedeeltelijk van hem afhankelijk waren.
Intusschen liep zijn verloftijd ten einde en kreeg hij eene benoeming naar Indië.
Op zekeren avond ontving hij het bewuste stuk van 't Ministerie van Marine dat
gelastte zich binnen vier weken naar Harderwijk te begeven, om van daar naar Batavia
te vertrekken ten einde zich ter beschikking van den Gouverneur-Generaal en van
het Departement te stellen. Destijds waren er met een Oost-Indische reis ongeveer
vijf jaren gemoeid.
Na ontvangst van het gewichtige document, snelde Anton naar beneden om het
nieuws aan de beide dames medetedeelen, doch in de huiskamer gekomen, vond hij
die verlaten. Hij schelde en vernam van de meid, dat mevrouw uit was, maar dat de
juffrouw in den tuin zat. Zonder aarzelen opende hij de deur, welke daarheen leidde
en weldra vond hij het jonge meisje met de hand
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onder 't hoofd, in een priëeltje zitten, dat met kamperfoelie en klimop was begroeid
en bovendien nog beschut werd door gouden regen en heerlijk riekende seringen.
Het was een zoele Juni-avond en de natuur was in feestdos; de tuin die bij het huis
der weduwe behoorde, was een aardig vruchtbaar plekje grond en zoo dicht begroeid,
dat men achter in het genoemde priëeltje geheel vrij was.
Het kraken van Anton's voetstappen op het fijne grint, deed Anna opzien en
onwillekeurig schrikte ze: ‘Ik mag toch wel?’ vroeg hij met meer zekerheid dan
aarzeling in zijn stem, terwijl hij zich naast haar neerzette op de kleine rustieke bank.
‘Ik weet het niet,’ antwoordde zij met gemaakte verlegenheid, ‘Ma is niet thuis.’
‘Zal ik dan zoolang boven gaan, tot ze thuis is?’ vroeg hij schertsend, doch voegde
er op veranderden toon bij: ‘Zeg eens Anna, in hoeverre weet je moeder toch van
onze verhouding? Dat heb ik je al zoo dikwijls willen vragen, maar gedurende de
korte oogenblikken, dat ik 't genot smaakte, met je alleen te zijn, had ik je altijd
zoovele andere dingen te zeggen! Toch zou ik het gaarne willen weten. Is zij geheel
op de hoogte?’
‘Niet van alles,’ fluisterde zij, terwijl een hoog
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rood haar wangen bedekte en zij haar hoofdje verlegen tegen hem aan vleide, ‘maar
zij weet wel wat.’
‘Zoo heb je toch uit de school geklapt, juffertje? nu biecht eens eerlijk op - wat
heb je alzoo verteld?’
‘Wel, Mama heeft natuurlijk wel gemerkt dat je mij 't hof maakte en dat ik dit niet
naar vond - en als je mij iets gaf, liet ik het Mama altijd zien, en zij wist ook, dat ik
met St. Nikolaas en voor je verjaardag iets voor je gewerkt heb en - - - -’
‘Nu en - - -?’
‘Dat ik hoop, dat je eens met mij zult trouwen. Zij is echter van meening, dat dit
geheel van jou moet komen en zij noch ik hierin op je mogen influenceeren.’
Wat Anna in hare argeloosheid aan haren minnaar bekende, was geheel waar.
Mevrouw Stern had de toenemende genegenheid der jonge lieden gadegeslagen,
zonder te vermoeden, dat deze dieper wortel had geschoten dan zij wist. Toch was
de wensch bij haar opgekomen, dat haar commensaal 't ernstig mocht meenen en het
voornemen zou hebben haar dochter te trouwen. Van nature bedeesd en bescheiden,
was zij echter bang, dit te toonen en vreesde zij verdacht te zullen worden van pressie
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op den jongen luitenant te willen uitoefenen. Van daar dan ook, dat zij ziek quasi
blind hield en voorwendde, niets optemerken van hetgeen er rondom haar voorviel.
Ze had Anna een degelijke, ernstige opvoeding gegeven en eerlijke principes in
haar gemoed aangekweekt; ze rekende er dus op, dat het jonge meisje die niet
verloochenen zou en in haar eigen geweten den besten raadgever zou vinden. En wat
zij van Anton gezien had, maakte geen oogenblik haar achterdocht gaande; zij hield
hem voor een solieden man en vertrouwde hem volkomen. Een meer wereldsche
vrouw zou zeker van de bestaande verhouding gebruik hebben gemaakt om hem tot
eene verklaring te brengen en alzoo de toekomst van hare dochter te verzekeren,
doch daarvoor deinsde zij terug.
‘'t Moest van hem komen,’ dus meende zij.
Anton lachte om de naïveteit der beide vrouwen en herinnerde zich onwillekeurig
een der theorieën van zijn vriend Charles, die beweerde dat het eigen schuld van de
meisjes is, dat ze zoo vaak worden bedrogen, daar ze het door hun dom vertrouwen
den mannen zoo gemakkelijk maken, haar te bedriegen.
‘Een reden te meer voor de mannen om het
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niet te doen,’ was daarop dan zijn antwoord.
Toch kwam een oogenblik de gedachte bij hem op, van de kieschheid der moeder
te profiteeren en zich niet aan haar dochter te verbinden, doch hij wierp dit denkbeeld,
als onwaardig, van zich. Bovendien had hij Anna lief en voelde hij instinktmatig,
dat zij, na hetgeen tusschen hen was voorgevallen nooit een ander zou nemen. Hij
had dus 't recht niet haar tot een eenzaam leven te veroordeelen.
Hij nam dus haar fraai gezichtje tusschen zijn handen en haar lachend aanziende,
vroeg hij: ‘Dus jij hoopt, dat ik eens met je zal trouwen?’
‘Natuurlijk,’ antwoordde zij eenvoudig, de oogen neerslaande, ‘je hebt het immers
beloofd.’
‘En ik zal mijn belofte houden, dat zweer ik je bij God en onze liefde,’ hernam
hij op plechtigen toon. ‘Heb slechts geduld tot ik terugkom uit Indië, blijf mij
gedurende dien tijd trouw en, zoodra ik weer in 't vaderland terug zal zijn, teekenen
wij aan, ten minste als je dan nog van mij houdt.’
Zij zag hem aan met een blik vol liefde en innigheid en, terwijl zij hem haar frissche
lippen toestak om te kussen, gevoelde hij dat er onder 't eenvoudige zomerkleedje
een trouw hart voor
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hem klopte, dat, evenals de ranke klimop, tot spreuk had:
Je meurs où je m'attache!
Hij drukte haar innig aan zijn hart en zeide teeder: ‘Hè, An, konden wij die vijf jaar
wachten maar hier in dit priëeltje doorbrengen, kwam er maar eene fee, die ons een
tooverdrank kon ingeven, om ons te doen slapen. Hoe heerlijk zou dat wezen, om
met jouw hoofdje op mijn schouder en de liefelijke geuren der seringen om mij heen
te sluimeren!’
‘Maar wat zou het dan 's winters koud zijn!’ schertste zij.
‘Ja, dat is waar, en ik wil je juist voor elke koude aanraking beschermen, liefste!
O! wat zal ik naar je verlangen, als ik in de Oost zit, wat zal ik je lieve gezichtje
dikwerf voor mij zien. Je moet mij je portret geven hoor en dan zal ik het elken avond
kussen, ik zal het mijne ook voor je laten maken mits je mij belooft het ook te zullen
doen. Zul-je?’
‘Zeker, beste, ik zal het 's nachts voor mijn bed zetten, dan zie ik het 's morgens,
als ik wakker word en dan zal ik zeggen - Goddank al weer een nacht voorbij, elke
nieuwe dag brengt ons dichter bij elkander. Hè, denk eens Anton, als die
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bittere beproeving der scheiding voorbij zal zijn en wij bij elkander zullen zijn - voor
altijd.’
‘En dat als man en vrouw, hè kind? kun-je je zelve wel voorstellen als Mevrouw
Terhaar?’
‘O! zeker, best, ik zou het nu al niets vreemd vinden, als ik met je getrouwd was
en ik zette morgenochtend thee voor je aan het ontbijt; hoe zou je dat vinden?’
‘Spreek er mij niet van, maar zeg eens, An, als wij eens trouwden, vóórdat ik naar
Indië ging, hoe zou-je dat vinden?’
‘Nu, dat weet-je wel, maar het kan immers niet?’
Een oogenblik bleef hij in gepeins verzonken, toen hernam hij: ‘Neen, 't kan niet,
je hebt gelijk, oom Cornelis, de eenige van wien de meisjes en ik nog wat te wachten
hebben, zou woedend zijn, dat weet ik; ik polste hem er als eens over, doch hij gaf
mij niet onduidelijk te kennen, dat hij, ingeval ik eene dwaasheid begin, zijn handen
van mij en de zusjes zou aftrekken. En daarvoor ben ik niet verantwoord. Daarom
en daarvoor is 't ook beter, dat ons engagement sub rosa blijft, en dat wil-je immers
wel?’
‘Als jij niet hier bent, heb ik er immers toch niets aan, of ik publiek geëngageerd
ben, maar je zult mij toch wel schrijven?’
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‘Maar An, wat een vraag, en ik geef je een ring ook, een heelen mooien, dien moet
je aan je vinger houden, tot ik hem vervang door den smallen, gouden band, die ons
voor eeuwig zal vereenigen. Wil-je dat, liefste?’
Een kus was haar antwoord en dat hem dit beviel, bewezen de liefkoozingen,
waarmede hij haar overlaadde, en de gouden regen en de seringen, zich behagelijk
wiegelend in de avondkoelte, waren getuige van het zalige liefdesgeluk van twee
jeugdige menschenkinderen.
Het duurde echter niet lang of Mevrouw Stern, die intusschen thuis gekomen was,
riep de jongelui voor de thee, welke haar commensaal, indien hij niet uit was,
gewoonlijk in de huiskamer gebruikte. Hij vertelde haar, dat hij aanschrijving
ontvangen had om over een maand reisvaardig te zijn, welke mededeeling op Anna,
die daar nog niets van vernomen had, zulk een diepen indruk maakte, dat zij alle
zelfbeheersching verloor en, de aanwezigheid harer moeder vergetende, op
smartelijken toon uitriep: ‘O! Anton, moet je zoo spoedig al weg, hoe verschrikkelijk!’
Mevrouw Stern zag hare dochter verwonderd aan; hoe kon Anna, die anders zoo
teruggetrokken was, zich zoo vergeten? Er volgde een pijnlijke
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stilte, die eindelijk afgebroken werd door den jongen zeeofficier, die begreep, dat
het toch fatsoenlijker en netter van zijn kant zou zijn, als hij met Anna's moeder er
openlijk over sprak. Hij zeide dus flinkweg: ‘U schijnt verwonderd, mevrouw, dat
uwe dochter mij bij den naam noemt. Wat zoudt u echter antwoorden, als ik u om
het recht verzocht eveneens te mogen doen? Vóór mijn vertrek wil ik u mededeelen,
dat zij en ik elkander liefhebben en dat wij hopen man en vrouw te worden, zoodra
ik deze reis achter den rug zal hebben. 't Is wel een heele tijd en ons geduld wordt
op een harde proef gesteld, doch Anna heeft mij beloofd te wachten en wij hopen,
dat u uwe toestemming tot ons engagement zult willen geven.’
‘Zoo gijlieden elkander werkelijk liefhebt, zal ik dat niet weigeren, doch zijt gij
daar wel zeker van?’
De triompheerende glimlach, die als gelijktijdig de trekken der beide jongelieden
verhelderde, was het welsprekendste antwoord op haar vraag.
De avond werd verder in gezelligen kout doorgebracht en 't was met een verlicht
hart, dat mevrouw Stern zich ter ruste begaf, want zij had opnieuw de overtuiging
gekregen dat de God van weduwen en weezen haar niet verlaten had
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en dat zij met Zijne hulp 't hoofd kalm zou kunnen neerleggen, nu de toekomst van
haar dierbaar kind verzekerd was.
Anton Terhaar vertrok op den bepaalden tijd, zijn bruidje diep bedroefd
achterlatende; 't was dan ook een bitter leed, zulk eene lange scheiding. Geen wonder
dus, dat ze bleek en betrokken zag en klaagde over een vroeger nooit gekende
zwaarmoedigheid.
Helaas, dat gevoel nam toe, en met wanhoop en schrik in 't harte zag het ervaren
moederoog, doch te laat, dat dit niet alleen een moreele oorzaak had, maar dat de eer
van haar eenig kind, haar ooilam, haar ontstolen was.
Ze had veel verdriet in haar leven gekend, want behalve het graf van haren man,
waren er nog verscheiden kindergraven, waar zij tranen had gestort, doch zelfs deze
waren zóó bitter niet, als die welke zij weende, toen ze tot het besef van Anna's
schande was gekomen en zij als eene moderne Niobe haar laatste kind aan hare voeten
zag neergezonken, al waren 't ook Amor's en niet Apollo's pijlen, welke haar getroffen
hadden.
Doch weeklagen en jammeren hielp niet; er moest gehandeld worden en dat in
alle stilte. De wereld moest onwetend blijven van wat er tus-
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schen den knappen zeeofficier en de mooie dochter zijner hospita was voorgevallen.
Het huis in den Haag werd te huur gezet en Anna vertrok met hare moeder naar een
klein dorpje in Gelderland, waar eenige maanden later bij den burgerlijken stand
werd ingeschreven: Emile, zoon van Anna Stern, de vader onbekend! Hoe ongerust
Anna ook was, sedert zij tot de vreeselijke ontdekking was gekomen, zij twijfelde
toch geen oogenblik aan haren minnaar en wat haar moeder ook zeide, haar antwoord
was steeds: ‘De schande is maar tijdelijk, zoodra hij kan, zal hij mij trouwen, moeder,
hij heeft het immers beloofd. Hij zal zijn woord wel houden en zijn zoon erkennen;
daar ben ik niet bang voor.’
En werkelijk waren de brieven uit de Oost vol innig leedwezen over het gebeurde
en vol fraaie beloften voor de toekomst.
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Hoofdstuk XIV.
Een Drama onder de Palmen.
A/b Z.M.S. ‘Timor,’
Reede Makasser,
Juli 18Waarde Charles!
Je zult ook wel denken, dat papier, inkt en pennen onbekende artikelen zijn in deze
hemelstreken, maar kerel, men komt zoo moeielijk tot schrijven aan boord van een
oorlogsschip. Ten eerste heb je de wachten, dan de vaste partijtjes hombre, vervolgens
's middags een uurtje aan den wal in de soos enz. Enfin, je kent 't leventje evengoed
als ik, behalve dat jij met je gewone geluk op 't wachtschip bij Batavia bent geplaatst,
terwijl ik naar dezen ellendigen buitenpost ben gestuurd.
Ik zit hier nu al bijna een jaar, Goddank, en 't is criant vervelend. Daarbij schijnt
het noodlot

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

197
mij niet met rust te willen laten en mij absoluut tot een eerwaardigen pater familias
te willen verheffen. En de Hemel weet, dat ik die weelde best ontberen kan; hoe dat
nog gaan moet, weet ik niet, maar op 't oogenblik ben ik er ber.... aan toe.
Ik schreef je indertijd dat de kleine Anna Stern, 't mooie Haagsche meisje, bij wier
moeder ik kamers had, mij tot gelukkig (hm!) vader heeft gemaakt van een flinken
jongen, Emile genaamd naar haar ouden heer. Nu, je begrijpt, 't was een fatsoenlijk
meisje en waarachtig een mooi poppetje, dus hoop ik mijn beloften na te komen en
haar te trouwen. 't Arme kind is dol op me en telt de dagen, die er nog moeten
verloopen, vóór ik terugkom.
Intusschen heb ik hier eene liaison gehad met eene beeldschoone Inlandsche; je
weet van natuur ben ik solide, dat is waarachtig waar, maar Sarina was zoo verleidelijk
en weet je, ze dongen allemaal naar hare gunst. Zij echter gaf mij de voorkeur et
diable, on n'est pas de bois!
Doch wat is nu het geval, of liever het ongeval? Daar komt mij een paar dagen
geleden Sarina's moeder, eene oude heks, die even leelijk is als zij mooi, mij vertellen,
dat hare dochter
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een klein meisje heeft gekregen, waarvan het vaderrecht mij toekomt. Nu, ontkennen
hielp niet, ik was, helaas! te zeker van Sarina! Ik liet 't kind dus maar in 's Hemelsnaam
op mijn naam inschrijven; je weet in Indië gaat dat gemakkelijk, doch hoe 't verder
moet gaan, weet ik niet. Sarina hoopt, dat ik haar trouwen zal, maar je begrijpt, dat
daar niets van kan komen. 't Is al erg genoeg, dat 't kind mijn naam draagt, dat deed
ik in een oogenblik van zwakheid en op aandringen van onzen kommandant, die er
toevallig achterkwam en een heilige Jozef is. Hij vond de geschiedenis erg shocking
geloof ik en zou het niet meer dan billijk vinden, als ik bij mijn thuiskomst niet alleen
een Antonia Terhaar als mijne dochter, maar ook nog eene mevrouw Sarina Terhaar
meebracht.
Verbeeld je! Natuurlijk weet hij niets van mijne verhouding tot Anna Stern.
Als de toestand niet zoo tragisch en mijne financiën niet zoo slecht waren, zou ik
er waarachtig om lachen, want 't komische element ontbreekt niet in dit drama!
Nu moet jij, die zulke akkevietjes zeker reeds meer bij de hand hebt gehad, mij
eens raden, hoe ik er mij uit moet redden. Natuurlijk moet, ook
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al ga ik naar Holland, de kleine Tonia bij hare moeder blijven, doch dien ik niet wat
voor haar te doen? Zij is toch mijne dochter; aan den anderen kant is Emile mijn
zoon en heeft Anna, als volbloed Europeesche van fatsoenlijke familie, meer recht
op mij dan deze Makassaarsche beauty, aan wie zoo iets toch zou zijn overkomen:
als 't niet met mij was geweest dan met een ander, want zooals ik daareven zei, ze is
verbazend aantrekkelijk.
Raad mij dus maar eens, oude jongen, en maak een einde aan de wanhoop van
Je je toeg. vriend,
ANTON TERHAAR.
Batavia, September 18.
Geachte Mevrouw.
Daar ik vrees dat de schok te groot zal zijn voor mejuffrouw uwe dochter, richt ik
deze regelen tot u, vertrouwende, dat u haar langzamerhand de droeve tijding, welke
ze bevatten, zult
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mededeelen. Als oudste vriend van Anton Terhaar rust op mij de treurige plicht, om
u zijn overlijden in het gasthuis alhier te melden.
De arme jongen schijnt in Makasser een kwaadaardige koorts te hebben opgedaan
en werd, een maand ongeveer geleden, met een spoed-certificaat naar hier gezonden.
Ik was juist bij 't wachtschip geplaatst en zoo werd mij het droevige voorrecht gegund
van hem de oogen te mogen toedrukken.
Gedurende de laatste dagen was hij meest buiten kennis, in zijn enkele klare
oogenblikken echter sprak hij veel over mejuffrouw uwe dochter en zijne verhouding
tot haar. Ook verzocht hij mij een brief aan zijn oom in Holland te schrijven om zijn
zoontje aan diens zorgen aan te bevelen. Ook ik heb hem beloofd mij het lot van 't
arme weesje aan te trekken, dus behoeft mejuffrouw uwe dochter daaromtrent geen
zorgen te hebben. Tevens kan ik haar de verzekering geven en dit moet, dunkt mij
haar de beste troost in haar ongeluk wezen, dat Terhaar geen ander plan had, dan
haar bij terugkomst in 't vaderland te huwen en aldus hun kind te wettigen.
God heeft 't echter anders gewild, hij stierf vóór dat hij in de gelegenheid was zijn
jeugdige dwaasheid goed te maken.
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Zooals u zeker bekend is, had Terhaar geen fortuin van zichzelf, maar toch had hij
tijdens zijn verblijf hier nog een kleinen spaarpot gemaakt, welken hij mij ter hand
stelde, met verzoek het geld op uw kleinzoon vast te zetten. Eerstdaags zal ik hiervoor
zorgen.
Zoodra mijn tijd hier om zal wezen en ik weer kan repatriëeren, zal een mijner
eerste bezoeken in 't vaderland u en mejuffrouw uwe dochter gelden, en ik hoop, dat
zij mij ter wille van den afgestorvene, die ons beiden dierbaar was, zal veroorloven
haar en haar zoontje met raad en daad bij te staan.
Mij dus in uw vriendschap en in die van mejuffrouw uwe dochter aanbevelende,
blijf ik met innige deelneming en ware hoogachting
Uw dw.
CHARLES VELDMAN.
Anna Stern was met haar zoontje en hare moeder in 't kleine tuintje, dat bij hun
bescheiden woning behoorde, toen deze dien brief ontving. Ze verbrak haastig het
zegel, want het ontvangen van een brief uit Indië van eene haar onbe-

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

202
kende hand had haar reeds doen ontstellen, en bij het lezen van deze droevige tijding
kon zij hare aandoening niet verbergen. Eenvoudige naturen als de hare bezitten
zelden de tegenwoordigheid van geest, welke flinkere karakters kenmerkt, en zoo
liet zij zich dan ook nu medeslepen door hare smart in plaats van die voor hare dochter
te verhelen.
Eerst had Anna niet op hare moeder gelet, daar al hare attentie gewijd was aan
Emile, die zij bezig was de gewichtige kunst van loopen te leeren terwijl hij zijn best
deed om op zijn dikke beentjes voort te komen. De jonge moeder was op 't gras bij
hem geknield en bij elken nieuwen stap, dien hij deed, rees er uit beider keel een
triomfkreet op en kraaide 't ventje het uit van pleizier.
Opeens echter scheen hij de aandacht van zijne grootmoeder op zijn heldendaden
te willen vestigen, en riep zoo hard als hij kon; ‘Ooma - kijk!’ Toen wendde Anna
ook haar blikken naar de oude vrouw en schrikte niet weinig, toen zij deze met eene
wezenlooze uitdrukking op 't gelaat zag zitten, terwijl zij den geopenden brief in de
hand hield.
Natuurlijk vlogen hare gedachten pijlsnel naar den dierbaren afwezige en vroeg
zij: ‘Van wien
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is die brief, moeder, toch niet van Anton, met slecht nieuws?’
Mevr. Stern zag hare dochter weemoedig aan en stamelde met gebroken stem:
‘Neen, niet van Anton, maar......’
‘Nu, wat kan 't dan zijn?’ vervolgde Anna geheel gerustgesteld. ‘Ik schrikte waarlijk
van uw ontsteld gelaat, moedertje en dacht dat u treurig bericht van Anton had
gekregen. Soms ben ik zoo ongerust, ofschoon ik weet, dat 't verkeerd is; hij zal mij
trouw blijven en het is slecht van mij, aan hem te twijfelen. Niet waar, Emile, Paatje
is zoet, Paatje komt gauw terug!’ En met deze woorden nam zij het kind in haar
armen en kuste zijn blozende wangetjes.
Bij het zien van deze onschuldige omarming der jonge vrouw, die thans weduwe
was, zonder ooit echtgenoote te zijn geweest en van 't kind, dat wees geworden was,
zonder ooit zijn vader te hebben gezien, werd mevrouw Stern zoo aangedaan, dat zij
in een hevig snikken uitbarstte.
‘Maar, moeder, wat is er toch? mag ik den brief niet lezen, die, naar 't schijnt, zulk
een slechte tijding voor u bevat?’
‘Niet voor mij, arm kind, maar voor jou’ - - begon zij.

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

204
Anna had intusschen, vóórdat hare moeder 't verhinderen kon, den brief gegrepen
en las haar vonnis en dat van haar kind met eigen oogen. Toch was 't niet terwille
van zichzelve of van Emile, dat zij zoo hevig ontstelde; de eerste tranen der
liefhebbende vrouw waren den jeugdigen man gewijd, die verre van haar af in een
vreemd land moest sterven. Zij wierp zich weenend op de knieën, verborg het hoofd
aan de borst harer moeder en riep wanhopend uit: ‘O God! had ik hem nog maar eens
mogen zien, nog eens mijn naam van zijn lippen mogen vernemen, arme, arme Anton!
Wat zal hij naar mij verlangd hebben in zijne ziekte. En ik, die hem nog al verdacht,
omdat hij mij in zulk een langen tijd niet geschreven had, arme jongen!’
En zoo sprak zij door, steeds aan den overledene denkende met de grootste
toewijding en liefde! Het kwam niet in haar onschuldig hart op, hem te beschuldigen
van in jeugdige onbezonnenheid haar leven verwoest te hebben, en 't aanzijn te hebben
geschonken aan een kind, waarvoor zij alleen de zorgen en verantwoordelijkheid zal
moeten dragen. Geen woord van verwijt kwam over hare lippen en de nagedachtenis
van den jongen man bleef bij haar in eere, alsof hij een heilige was.
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Ook haren zoon leerde zij die eeren, doch nimmer vernam hij den naam van zijn
vader. Als Emile Stern was hij geboren en als Emile Stern leefde hij zijn eenvoudig,
kalm leven met de beide vrouwen, die zijn geheele familie uitmaakten. Zijn oud-oom
voldeed in zoo verre aan den wensch van zijn overleden neef, dat hij elk jaar een
anoniemen brief aan Mej. Anna Stern zond met de somma van f 600 ten behoeve
van haar zoontje. De eenige gast in de kleine woning was oom Veldman, zooals
Emile den ‘mooien meneer uit de zee’ noemde. Deze toch volbracht den last, hem
door zijn stervenden vriend gegeven, getrouw en was in waarheid een tweede vader
voor diens kind: Nooit kwam hij in 't land, of hij bracht een gedeelte van zijn verlof
in de woonplaats der familie Stern door.
Toen Emile 20 jaar oud was, stierf zijn grootmoeder op hoogen ouderdom en niet
lang daarna werd ook zijn moeder ziek en vermochten zijn teedere zorgen niet haar
in 't leven te houden. Haar ziekbed veranderde weldra in een sterfbed en Charles
Veldman, aan wien Emile in zijn wanhoop geschreven had, kwam juist bij tijds om
nog afscheid van haar te kunnen nemen, nadat zij hem met gebroken stem had
gevraagd haar geheim, waarvan hij nu alleen wist
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- want Anton's oom was reeds vroeger overleden - te bewaren en het slechts bij hooge
noodzakelijkheid aan haren zoon te openbaren.
Daar er niets was, dat hem aan zijn geboorteland hechtte, besloot Emile den raad
van zijn aangenomen oom te volgen en naar Indië te gaan, waar hij door diens
bemiddeling een voordeelige betrekking op een koffieland kreeg.
Door de natuur met een uitstekenden aanleg en een zeldzame werkkracht begiftigd,
kwam hij spoedig vooruit en bekleedde op betrekkelijk jeugdigen leeftijd een goede
positie, welke hem in staat stelde, zoodra 't aardig nonnaatje, dat te Tanak Bagoes
logeerde hem bekoorde, haar te vragen, zijne vrouw te willen worden en hem naar
Banjak Ajer te volgen.
Ze was een mooi, levendig meisje en, ofschoon hare moeder eene Inlandsche was
geweest, had ze een geheel Europeesche opvoeding genoten. Hare moeder was, kort
na hare geboorte, overleden en, daar zij niemand in de wereld bezat dan een stokoude,
aan opium verslaafde grootmoeder, trok de vrouw van den zendeling te Makasser,
hare geboorteplaats, zich het lot van het arme weesje aan en bracht de kleine Tonia
Terhaar, - zoo heette het kind - met haar eigen lievelingen groot.
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Vóór korten tijd repatriëerde de zendeling met zijne familie en, daar zij met een vrij
talrijk kroost, in Nederland zouden moeten leven van zijn pensioen, dat niet heel
groot was, besloot Tonia haren pleegouders niet langer tot last te zijn en zelf te
trachten haar brood te verdienen. En dit zou haar niet moeielijk vallen, want zij had
goed geprofiteerd van hetgeen haar weldoeners haar geleerd hadden.
Hoeveel leed het haar ook kostte van haar aangenomen familie te moeten scheiden,
ze verkoos toch liever in Indië te blijven dan mede naar Holland te gaan, ook om de
passagekosten te vermijden.
De zendeling had een broeder, die administrateur was op een koffieland in den
Oosthoek van Java, en daarheen bracht hij zijn pleegkind vóór zijn vertrek. Zij kon
daar blijven, totdat ze eene geschikte betrekking zou hebben gevonden.
Het noodlot wilde echter, dat zij te Tanak Bagoes den jongen Stern ontmoette, tot
wien zij zich evenzeer aangetrokken gevoelde als hij tot haar.
Het was een geval van love at first sight en onbezorgd gaven zij zich aan hunne
sympathie over, hopende, dat de huwelijksband hen eerlang zou vereenigen, zonder
ook maar in het minst te
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vermoeden dat er reeds een band der natuur tusschen hen bestond, welke elke andere
verhouding onmogelijk maakte. Zij konden ook niet weten, dat Emile, de zoon van
Anna Stern en Tonia de dochter van Sarina denzelfden vader hadden gehad en dat
zij broer en zuster waren!
En toen de jonge zeeofficier zijne flirtation met het Haagsche meisje in den tuin
harer moeder begon, kon hij niet nagaan welk een drama onder de palmen het indirecte
gevolg zou wezen van hun idylle onder de seringen!
Zoodra Emile Tonia's jawoord ontvangen had, schreef hij aan zijn ouden vriend
Charles Veldman, die te Atjeh een oorlogsschip commandeerde, daar hij het
intusschen tot kolonel had gebracht. 't Was dan ook zijn laatste reis, en na afloop
daarvan hoopte hij zijn ontslag te nemen en 't overige zijner dagen in rust en vrede
bij zijne vrouw en kinderen door te brengen. Hij was laat getrouwd, en waardeerde
daarom dubbel het gezellige familieleven, want nadat de wilde haren, waarmede zijn
vriend hem indertijd plaagde, er bij hem uit waren, had hij zich gerangeerd, zooals
men zegt, en was hij een voorbeeldig echtgenoot en vader geworden.
De don Juan had minder kwaad gesticht dan de jonge man met goede principes.
Zulke grillen
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heeft Fortuna, de blinde godin, in wier handen wij niet veel meer dan werktuigelijke
wezens zijn.
Het is onnoodig te zoggen, welke gewaarwordingen overste Veldman ondervond,
toen hem de tijding van Emile's engagement met Tonia Terhaar gewerd.
Waarom de commandant, die anders 't beste humeur van de wereld had, gedurende
vele dagen zoo ongenaakbaar was, begreep niemand, doch zooveel is zeker, dat er
geen goed bij hem te doen was en dat hij uren lang het dek op en neder liep, als
iemand, wien een onaangename taak wacht.
De zaak was, dat hij zich verplicht gevoelde de verbintenis tusschen de beide
jongelieden te verbreken, maar hoe? Als Tonia nabestaanden in Indië had gehad, zou
men hun de noodlottige reden hebben kunnen meedeelen, waarom een huwelijk
tusschen de verloofden onmogelijk was. Die zouden dan 't een of ander voorwendsel
hebben kunnen zoeken om Anna's geheim en Emile's eer te redden. Doch zij had
geen familie en, zelfs al had hij het adres van haar pleegouders in Holland geweten,
dan nog zou er geen tijd zijn geweest om er met hen over te correspondeeren.
De jongelui toch behoefden nergens op te wachten en hoopten zoo spoedig mogelijk
te trouwen.
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Emile dit huwelijk om de eene of andere gezochte reden af te raden, zou ook niet
helpen. Integendeel, zulk een maatregel dient gewoonlijk slechts om het voornemen
van een trouwlustig jonkman te versterken. Er bleef dus niets anders over dan hem
de volle waarheid medetedeelen, en daarvoor deinsde de zeeman, die zich nog nimmer
door eenige moeielijkheden of gevaren had laten weerhouden, waar het de vervulling
van zijn plicht gold, terug. Het viel hem zoo hard het jonge mensch, voor wien hij
een vaderlijke genegenheid koesterde, zijn illusie te moeten ontnemen en 't huwelijk,
waarin hij zijn geluk zocht, als een onmogelijke zaak te moeten voorstellen. Wat hij
echter nog het meeste vreesde, was de uitwerking, die de bekendmaking van het
geheim zijner geboorte op Emile zou hebben, want tot nu toe had hij er nog nimmer
over gesproken.
Bij zijn vertrek naar Indië had Charles voor de papieren van zijn jeugdigen vriend
gezorgd, en al vermoedde deze wel, dat hij niet was als andere jongelui, het rechte
was hem toch niet bekend.
Hij dacht, dat zijne moeder indertijd niet goed behandeld was geworden door zijn
vader en dat ze daarom zelden over hem sprak, ofschoon zij nooit een woord in zijn
nadeel had gezegd.
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Ook Veldman had dit onderwerp zorgvuldig vermeden; met hoeveel zorg had hij
niet het geheim der arme vrouw bewaard, en thans zouden opeens de oogen van
haren zoon geopend worden, zouden hem de schande zijner moeder en zijn eigen
ongeluk geopenbaard worden, zou hij vernemen, dat hij den naam zijner moeder
droeg, dat hij een bastaard, een paria was!
Evenals alle jongens, die alleen door vrouwen zijn opgevoed, bezat Emile een
overgevoelige natuur en was zijn gemoedsleven minder krachtig dan bij de meeste
mannen. Zou hij nu in zichzelf den noodigen moed vinden om den dubbelen slag,
dien 't noodlot hem toebracht, te dragen? Zou zijn geest veerkrachtig genoeg zijn om
zich meester te blijven na deze wreede beproeving?
Dit alles en nog veel meer overwoog de overste op zijn eenzame wandelingen op
het dek en 't was geen wonder, dat deze overpeinzingen hem somber en onvriendelijk
stemden.
Eindelijk, toen hij geen ander middel vond en wel inzag dat er hier van uitstel geen
afstel mocht komen, besloot hij niet langer te dralen en het noodlottige epistel te
schrijven, dat aan Emile's verwachtingen voor goed een einde zou maken. Hij
gevoelde, dat het niet anders kon en
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toch, toen hij naar de pen greep, was het hem alsof hij een tweesnijdend zwaard in
de hand nam, waarmede hij 't doodvonnis van zijn jeugdigen vriend ging voltrekken,
en de sterke man, de held van veel avonturen, beefde, terwijl hij de letters vormde,
die als gloeiende teekens in de ziel van Emile zouden branden. Onwillekeurig dacht
hij onder 't schrijven aan den brief in welken hij aan de weduwe Stern het overlijden
van Anton Terhaar had medegedeeld en het kwam hem voor, dat hij gedoemd was
om steeds de aankondiger van slecht nieuws te zijn. Zonder langer aarzelen echter
ging hij verder en vertelde welke noodlottige samenloop van omstandigheden aan
eene verbintenis tusschen Emile Stern en Antonia Terhaar in den weg stond.
Zijn brief bevatte slechts een korte uiteenzetting der feiten en eene krachtige
opwekking tot flinkheid en moed, alsmede de verzekering zijner onverdeelde
sympathie en vriendschap.
Het was met een zucht van verlichting, dat de overste deze regelen in de enveloppe
deed en adresseerde.
Toen wierp hij zich in een luierstoel, riep om een glas grog en mompelde tusschen
de tanden, dat de wereld soms een vervl.... lamme boel is en dat er ber.... oogenblikken
in voorkomen.
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Daarna trachtte hij zich Emile en diens treurige geschiedenis uit het hoofd te zetten,
doch te vergeefs: telkens kwamen die sprekende trekken in zijn gelaat, welke hem
steeds aan zijn vroeg gestorven vriend herinnerden, hem voor den geest. Dan zag hij
weer Anna's lief gezichtje, dat iederen keer als hij haar terugzag, bleeker en smaller
scheen geworden te zijn. Zijn hut werd hem te nauw en daar een slagregen, zooals
men ze slechts onder de tropen heeft, zijne gewone wandeling op het dek onmogelijk
maakte, trok hij zijn jas aan en besloot den avond in de forelongroom bij zijne
officieren doortebrengen. Deze, die zeer gehecht waren aan hun jovialen commandant,
waren blijde hem weer in hun midden te zien, iets, wat in de laatste dagen niet gebeurd
was. Ze lieten dus eene fijne flesch aanrukken, zooals ze 't noemden, en dronken op
zijn gezondheid onder 't spelen van een partij whist. De overste wilde deze beleefdheid
niet onbeantwoord laten en schonk later ook een glas fijnen wijn, en zoo bracht men
aan boord van 't oorlogsschip een vroolijken avond door.
Intusschen lag de brief, welke zulk een treurige missie te vervullen had, op de
schrijftafel van den commandant en wachtte op de eerstvertrekkende mail naar Java,
om weggezonden te worden.
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Toen deze Emile na eenige weken gewerd, maakte hij hem lachend open en bereidde
hij zich voor op het lezen van een kleine preek, want Charles Veldman kon nooit
nalaten die in zijne epistels aan zijn pleegzoon intelasschen. Dat vond hij zeer
heilzaam voor de jeugd. Toch straalde zijn aangeboren goedhartigheid er steeds in
door en brachten zijn zedelessen eer een glimlach dan een ernstige plooi op het gelaat
van den lezer.
Nu evenwel was 't anders. Terwijl Emile de waarheid van hetgeen hij las duidelijk
werd, trokken zijn lippen zich krampachtig samen en kwam er een trek van wanhoop
op zijn gelaat. Wie hem gezien had, zou in hem den gelukkigen minnaar van eenige
oogenblikken te voren niet herkend hebben, wiens gezicht straalde van genoegen bij
't ontvangen van eenige regelen zijner aanstaande, die hij dienzelfden ochtend
gekregen had. Natuurlijk had hij die 't eerst opengemaakt. Hij had zich zoo gelukkig
gevoeld met de ongekunstelde liefde van dit zachte, lieve meisje en nu was deze
zaligheid hem plotseling voor goed ontzegd.
Nog vóórdat hij eenigszins bekomen was van den schrik, kwam zijn jongen hem
zeggen, dat het paard, waarop hij elken dag de plantage rondreed, voor was en zijn
chef hem had laten roepen.
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Onwillekeurig verborg hij 't noodlottige papier in den zak van zijn kabaai, trok snel
een jasje er over aan en steeg werktuigelijk te paard.
Hoe hij dien dag nog door zijn werk was gekomen, wist hij 's avonds zelf niet:
toch deed hij zijn plicht als gewoonlijk en stond alleen zijn gelaat wat strakker dan
anders. Er kwam geen glimlach over zijn lippen en een opmerkzaam toeschouwer
zou een onheilspellend licht in zijn anders zoo openhartige oogen hebben zien
schemeren, een zenuwachtig trillen zijner neusvleugels zou hij hebben waargenomen.
Toevallig echter kwam hij dien dag met geen zijner mede-employé's in aanraking
on gedurende de weinige oogenblikken, die hij met den heer v.d. Elst sprak, had deze
het te druk met 't geven van orders om op het uiterlijk van den jongen man te letten.
Bovendien, hij was geen fijn gelaatkenner.
Het was een drukke dag op de estate en, daar Stern in het nieuwe gedeelte
werkzaam moest zijn, dat te ver van zijne woning af was, om thuis te kunnen gaan
rijsttafelen, bracht zijn jongen hem daar het eten.
De zon was reeds aan 't dalen, toen hij, doodelijk vermoeid naar lichaam en geest,
klaar was met zijn werk en zich als naar gewoonte op zijn
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bed kon werpen om een half uur te slapen en zich daarna met een koud bad te
verfrisschen.
Ook heden deed hij dit, doch als in een droom, Hij wist zelfs niet eens of hij
geslapen of gewaakt had tijdens zijn korten rusttijd; alles was zoo verward in zijn
brein, waar duizenderlei gedachten elkaar verdrongen, dat hij zich nauwelijks
rekenschap kon geven van wat er in hem omging.
Eerst toen hij in zijn kleine voorgalerij zat thee te drinken en geen ander geluid
hem trof dan het gonzen der insecten om hem heen, kwam hij eenigszins tot kalmte
en was hij helder genoeg van hoofd om den brief van zijn ouden vriend te herlezen
en kalm te overdenken, wat hem te doen stond. Natuurlijk kon Tonia zijne vrouw
niet worden en, terwijl hij aan 't bevallige meisje dacht, dat zoozeer zijn hoofd en
hart vervulde, stroomden heete tranen langs zijne wangen. Ook voor haar was hij
innig bedroefd, want hij wist hoe zij, de wees, die meer medelijden dan liefde op
haren weg ontmoet had, hem aanhing met geheel hare ziel on hoe zij zich had
verheugd in het vooruitzicht om voor 't eerst in haar leven een eigen thuis te hebben
en dat aan de zijde van den man, dien zij liefhad met al 't vuur harer Oostersche
verbeelding.

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

217
Arme Tonia! - hoe bitter zal haar deze tijding bedroeven, welke voor altijd een einde
zal maken aan de zoete droomen, welke ze tezamen gedroomd hadden. En, terwijl
hij aan 't beminnelijke meisje dacht, kwam onwillekeurig het beeld zijner moeder
hem voor den geest en zag hij haar voor zich, zooals hij haar van zijn vroegste jeugd
af aan gezien had. Steeds opgeruimd en vriendelijk, doch nimmer vroolijk, en slechts
levende voor hem. Thans begreep hij dien droeven blik in hare oogen, dien ernstigen
glimlach om hare lippen, en 't was hem alsof hij haar eerst nu leerde kennen.
Ongelukkige moeder! met hoeveel teederheid kon zij hem aan 't hart drukken, als
hij 's middags uit school kwam en met hoeveel geduld kon zij hem uren lang vertellen,
mits het maar niet behoefde te zijn uit haar eigen leven. Dat bleef als een gesloten
boek voor den knaap, die in zijn jeugdige luchthartigheid niet kon vermoeden, welk
een drama het bevatte.
Nu werd het hem duidelijk, waarom zij zoo doodelijk ontstelde, toen hij eens
tusschen haar weinige kleinoodiën een portret van een jong zeeofficier ontdekte en
haar lachend vroeg wie die: ‘verschoten meneer’ was, want de tijd en de vele tranen,
die er op gevallen waren, hadden de eens
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zoo heldere photographie doen verbleeken. Nog zag hij den angstigen trek, welke
zich op haar gelaat vertoonde bij die vraag. Met welk een heftigheid trok zij het
portret uit zijn handen, terwijl zij hem op een toon, dien hij nog nimmer van haar
gehoord had, uitdrukkelijk gelastte daar nooit meer over te spreken.
Arme moeder! hoe innig treurig was zij dien geheelen dag geweest en met hoeveel
zachte ernst verweet zijn grootmoeder hem, dat hij haar verdriet had aangedaan. Het was alsof zijn geheele jeugd hem dien avond weer voor den geest kwam en
als leefde hij in die weinige uren zijn gansche verleden nog eens door. Eerst zijn
kalm, rustig bestaan op een Geldersch dorp, steeds omringd door de teedere zorgen
van moeder en grootmoeder, en waarin de bezoeken van oom Charles de eenige
verandering aanbrachten, toen hunne verhuizing naar Arnhem, waar hij een kleine
betrekking op een kantoor had gevonden en, werwaarts de beide vrouwen, wier
eenige geluk hij uitmaakte, hem vergezelden.
Hoe goed herinnerde hij zich zijn weerzin tegen het zittende kantoorleven, hij, die
ten gevolge van de verhalen, welke oom Charles hem deed van zijn reizen, slechts
droomde van 't zeemansleven
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en zijne moeder bad en smeekte om hem toch adelborst te laten worden. Slechts hare
tranen hadden hem daarvan weerhouden en nu begreep hij maar al te goed, waarom
zij zich steeds zoo hevig tegen zijn lievelingsplan had verzet. Als zijn vader geen
zeeofficier was geweest, had hij haar niet behoeven te verlaten, had hij niet naar
Indië moeten gaan en had hij Sarina niet leeren kennen.
En zoo kwamen zijn gedachten weer op de gevolgen dier kennismaking en op het
tragische van zijn toestand. Hij kon het denkbeeld niet verdragen, dat hij op 't punt
was geweest, van zijn zuster te huwen, en zichzelf en haar een smaad aan te doen,
welke nooit meer uit te wisschen zou zijn. Hij begreep, dat 't nu zijne eerste plicht
was, een einde aan hunne verhouding te maken en haar in kiesche termen te beduiden,
dat er van een huwelijk tusschen hen geen sprake kon zijn.
En dan? Wat zou hij dan verder doen? Zou hij dan maar kalm voortleven met dien
zwaren last van verdriet en schande in zijn hart? Kon hij zijn omgeving weer gewoon
onder de oogen treden, alsof er niets gebeurd was? Neen, dat nooit. Hij had het recht
niet meer, het hoofd fier omhoog te houden; de vloek zijner geboorte woog daarvoor
te zwaar op hem. Hij was immers een paria in
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de maatschappij, een ongelukkige zonder naam! De zonde zijner ouders zou op hem
drukken en zou hem nopen de blikken neer te slaan en 't hoofd te buigen.
O! God, zou hij dat kunnen? Hij, die tot nu toe zich voor niets en niemand had
behoeven te schamen, zou hij zich nu als een misdadiger moeten verbergen?
En waarom? Hij had toch geen schuld. Waarom moest hij boeten voor wat anderen
misdaan hadden? waarom moest hunne schande de zijne worden?
Opeens sprong hij driftig op. Neen, dat nooit, ongelukken en teleurstellingen kon
hij verdragen, maar geen schande, en dat onbillijk - daarvoor bezat hij de kracht niet!
Waarom zou hij een ellendig bestaan leiden? was het op zijn verzoek, dat hem 't
aanzijn was geschonken? wie zou hem kunnen verwijten, dat hij moe was van een
leven, dat hem in 't vervolg slechts namelooze ellende kon schenken? Hij ging naar
binnen, opende een geheime lade van zijn schrijftafel en nam er een revolver uit.
Met een bittere voldoening vergewiste hij zich, dat hij geladen was, en met zachte
hand omklemde hij het vuurwapen, dat een einde zou maken aan zijn lijden.
Reeds zette hij het aan zijn mond, toen Tonia's
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slanke gestalte hem weer voor den geest kwam. Zou hij haar zoo verlaten zonder een
woord van afscheid? Dat had zij niet aan hem verdiend. Hij legde 't pistool naast zich
neder, nam een pen en papier en schreef eenige teedere woorden aan zijne geliefde,
die hij in dit leven niet meer terug zou zien. Zelfs in zijn laatste oogenblikken deinsde
hij er voor terug de reden van zijn daad te noemen; de schande zijner geboorte zou
aan zijn naam verbonden zijn. En zoo bleef Anna Stern's geheim ook nu weder
ongeschonden. Daarop vernietigde hij den brief van zijn aangenomen oom, schreef
ook hem eenige regelen tot afscheid en adresseerde die insgelijks.
Nauwelijks was hij daarmee klaar, of hij voelde een lichte beweging bij zijn voeten.
Meenende dat het de fraaie Perzische kat was, die zijn huisgenoote was geweest
sedert hij op het land woonde, stak hij onwillekeurig zijn hand uit om haar te streelen,
op droevigen toon zeggende: ‘Arme Beauty, kom jij nog eens afscheid nemen van
den baas?’
Hoe ontstelde hij echter, toen zijn vingers in plaats van Beauty's harigen kop, de
gladde huid van een slang betastten. IJlings sprong hij op en zag een hel gekleurd
monster met opengesperden
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bek zich gereed maken om hem aantevallen.
Zonderlinge tegenstrijdigheid in de menschelijke natuur: de man, die op 't punt
stond van zich het leven te benemen, deinsde terug voor den dood, die hem uit de
tanden van het ondier toegrijnsde. Met een bliksemsnelle beweging greep hij het
vuurwapen en, bedaard op de slang aanleggende, joeg hij haar een kogel juist tusschen
de opengesperde kaken. Slechts een korte stuiptrekking, een kronkelen van het
lichaam en 't verraderlijke dier zonk levenloos op den grond neer. Zonder verder
aarzelen zette Emile den revolver aan den mond en toen de bedienden, verschrikt op
't hooren der twee schoten, kwamen aanloopen, zagen zij het ziellooze lichaam van
hun meester naast dat van de slang, welke hem bijna voor zelfmoord had bewaard.
De revolver lag naast hem en de twee ontbrekende kogels duidden aan, dat mensch
en dier door hetzelfde middel den dood hadden gevonden.
Nog dienzelfden avond kwam v.d. Elst, vergezeld van eenige der andere bewoners
van de estate in de woning van Emile, doch zij bemerkten terstond, dat hier geen
menschelijke hulp meer baten kon en dat de jeugdige zelfmoordenaar zich voor zijn
God alleen zou te verantwoorden hebben.
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Den volgenden dag begroeven zij hem in alle stilte onder een palmboom, waar
naderhand door de zorgen van overste Veldman een eenvoudig gedenkteeken zijn
graf aanwees. De krans, dien Tonia Terhaar op zijn baar had gelegd, werd met hem
aan den schoot der aarde toevertrouwd, en daarmede werden ook de illusiën harer
jeugd begraven!
Toch herleefde zij weder. Daarvoor was zij jong en behoorde zij tot een volk, dat
te veel zonneschijn om zich heen ziet, om lang somber te blijven.
Een groot jaar later, zag overste Veldman de aankondiging van haar huwelijk in
de Indische bladen en onwillekeurig dwaalden zijne gedachten toen af naar dat
eenzame graf onder de palm. Met bitterheid vroeg hij zich af, of het zoo niet beter
was dan dat Emile was blijven leven om getuige te zijn van den ontrouw van het
beminde meisje. Misschien echter zou zij hem niet zoo spoedig vergeten hebben,
indien hij nog in leven was. Toch legde de overste de courant met een zucht neder
en prevelde met een voor hem ongewonen ernst: ‘Zalig zijn de dooden!’
Onnoodig te zeggen dat Emile's ontijdige dood heel wat sensatie in den Oosthoek
maakte en dat het er niet aan gissingen omtrent de oorzaak er van ontbrak. Eenigen
schreven zijn sterven aan
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een slangenbeet toe, anderen aan vergif en stelden de vraag, welke in Indië bij zulke
gebeurtenissen steeds op de lippen ligt, nl. of 't geen vrouwenquestie was? Enkelen
en daaronder natuurlijk zijn naaste omgeving wisten dat een pistoolschot een einde
aan zijn leven had gemaakt, doch niemand behalve Charles Veldman kon den sleutel
vinden tot het raadsel van het drama te Banjak Ajer.

Hoofdstuk XV.
In Soerabaia.
Simpang
Soerabaia.
September 188Lieve Marie.
Het is nog geen jaar geleden, sedert mijne goede moeder stierf en wat heb ik toch
veel in dien tijd ondervonden. Waarlijk Indische jaren tellen dubbel in elk
menschenleven, vooral wat ervaring aangaat. De toestanden wisselen hier zóó snel,
dat men zich er haast geen rekenschap van kan geven
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men in een geheele andere omgeving is, vóór men 't weet.
Als ik naga, wat ik al beleefd heb, sedert ik ons rustig, kalm landje verliet, duizelt
het mij: eerst de mailreis met al de verschillende indrukken, toen mijn verblijf bij
mijn broer en de teleurstelling, welke zijn huwelijk mij deed ondervinden, daarna
de ellendige tijd, dien ik bij de familie Oyens doorbracht, toen eenige rustige weekjes
bij Nelly, waaraan echter door hare ziekte zulk een treurig einde kwam, nu weer hier.
En voor hoelang? Dat kon ik niet nalaten mij zelve af te vragen, toen ik mijn koffers
voor de zooveelste maal ontpakte.
Toen ik Banjak Ajer verliet, was mijne lieve gastvrouw gelukkig weer nagenoeg
hersteld en weer in staat hare dagelijksche bezigheden waartenemen. Ik hoop maar
dat hare ziekte een les voor haren man is geweest, doch ik twijfel soms aan de
oprechtheid van zijn berouw. Op 't oogenblik meende hij het wel, geloof ik, doch ik
ben bang dat de omkeer in zijn gevoelens en gedrag te plotseling was om duurzaam
te wezen en dat 't niet lang zal duren, of zijn ingeboren zelfzucht en verlangen om
alleen gelaten te worden, zullen weer de overhand nemen. Daarbij heeft hij zoo
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weinig plichtgevoel en, waar dat ontbreekt, is niet veel waarborg voor huiselijk geluk.
Ik vond zelfs, dat hij gedurende de laatste dagen van mijn verblijf bij hen, al minder
lief voor Nelly was, en zij, arm vrouwtje, leeft slechts voor hem en in hem.
Kort vóórdat ik weg ging, gebeurde er een vreeselijk ongeluk op het land; een der
employé's, een knappe jonge man van een jaar of vijf-en-twintig, schoot zich dood.
Niemand weet waarom.
Hij was geëngageerd en op 't punt van te trouwen. Vreeselijk voor zijn meisje, hè?
Wij waren allen erg onder den indruk en dit maakte de laatste dagen heel droevig.
Vooral mevrouw v.d. Elst, die nog niet veel met den ernstigen kant van 't leven in
aanraking was gekomen, was er erg door geschokt en had gaarne gehad, dat ik haar
nog wat gezelschap was blijven houden, maar dat kon ik onmogelijk, daar men mij
hier verwachtte. Gelukkig kreeg ze wat afleiding, doordat er een nieuwe employé
voorloopig bij hen kwam logeeren. Ik woonde hem nog juist een paar dagen bij en
ik moet bekennen, dat ik in Indië nog niet zulk een aangenaam en sympathiek mensch
ontmoet heb. Daarbij nam hij terstond een hartelijken, bijna vaderlijken toon tegenover
zijne jonge gastvrouw aan, welke mij dadelijk voor hem innam.
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Hij heeft een van die prettige, eerlijke gezichten, die onmiddellijk vertrouwen
inboezemen en is een van die menschen aan wien men niet schromen zou zijn innigste
geheimen medetedeelen. Daarbij komt dat iets heel melancolieks in zijn oogen
verraadt dat hij veel geleden heeft. Ik gevoelde als instinktmatig, dat Nelly in hem
een trouwen vriend zal hebben en dit denkbeeld is mij veel waard, want haar
huwelijksgeluk is op te losse schroeven gebaseerd, dan dat ik er gerust over zijn kan.
Ware de heer Wessels, zoo heet hun gast, een jonger of een minder ernstig man,
dan zou ik zijne tegenwoordigheid in het huishouden der v.d. Elsten onder de
bestaande verhouding minder wenschelijk achten, doch hij is te geposeerd voor een
flirtation, daar ben ik zeker van en hij is de soort van man niet, om er voordeel van
te willen trekken, zoo v.d. Elst weer zijn gewonen weg mocht gaan en Nelly troost
zou behoeven. Zooals ik zei, hij heeft iets vaderlijks en dat is juist, wat 't jonge
vrouwtje goed zal doen.
Zij heeft een van die zwakke, volgzame karakters, welke een steun behoeven en
dat vindt zij niet bij haren man, die haar in 't geheel niet begrijpt. Zij is te fijn
georganiseerd voor hem en hare gevoeligheid bestempelt hij met den naam van
kinderachtigheid.
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De heer Wessels daarentegen scheen haar van 't eerste oogenblik af te doorzien en,
zoo hij lang bij hen blijft, verwacht ik voor Nelly veel goeds van zijn gezelschap.
Er zijn menschen, die als geschapen schijnen om een heilzamen invloed op hunne
omgeving uitteoefenen en de hen omringende personen te verheffen door hun zedelijk
overwicht. Nu kwam de heer Wessels mij voor een derzulken te zijn. Wie weet of
diezelfde invloed ook nog niet ten goede van v.d. Elst komt. Ik hoop 't zoo innig,
want hij heeft het zeer noodig.
Het is waarlijk alsof het Indische klimaat iets zóó afmattends voor lichaam en
geest heeft, dat beide achteruitgaan en het alleen krachtige naturen zijn, die er
weerstand aan kunnen bieden.
En nu wil ik je niet langer vervelen met deze bespiegelingen, doch je liever iets
vertellen van mijn leven hier. Alleen dit nog: je bent misschien verwonderd dat ik
je zooveel van Nelly schrijf en geheel in het huishouden der v.d. Elsten schijn op te
gaan, doch vergeet niet, dat ik behalve Herman - en diens omgeving is niet interessant
- geen familie van mij zelve heb. Dus doe ik, als alle eenzame juffers - om niet te
zeggen oude vrijsters - en leef in het leven van anderen.
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't Ergste is, dat men op die manier steeds is als de achtergrond van eene schilderij,
of het decoratief in een panorama; zelf komt men niet in aanmerking, men is niet in
tel en dient alleen om andere personen relief bij te zetten. Volgens ten Kate is dit
juist de roeping der vrouw, want zegt hij niet in zijn ‘Schepping’:
Meest op d'achtergrond van 't leven
is haar schouwtooneel bereid,
In God's liefelijke scheem'ring,
dienende bescheidenheid.

Ook hier in huis vervul ik een zeer ondergeschikte rol en ik vraag mij zelve wel eens
in arrenmoede af, of dit altijd zoo blijven zal en of mij nooit meer dan een zeer
bescheiden plaatsje aan 's levens disch zal gegund worden.
De familie Verduijn, bij wie ik thans in betrekking ben, bestaat uit mijnheer en
mevrouw, beiden hier geboren van Europeesche ouders en in Holland opgevoed,
alsmede een vijftal kinderen. De twee oudste meisjes zijn echter sedert 2 jaar in
Brussel op kostschool en komen 't volgend jaar pas thuis. Zij zijn 16 en 17. Daarop
volgen twee aardige guitige jongens van 12, tweelingen, en eindelijk een snoezig
meisje van 3, een nakomertje.
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Bovendien waren er nog vier kinderen, die alle jong gestorven zijn, zoodat er heel
wat van de krachten der moeder gevergd werd. Ze is dan ook bizonder zwak en teer,
en daar zij zich niet vermoeien mag, heeft mijnheer, om haar te sparen, eene juffrouw
voor 't huishouden genomen, van wie tevens verwacht wordt, dat zij de jongens helpt
met hun schoolwerk en zich met 't kleintje bezig houdt. Die juffrouw ben ik! Eigenlijk
moest mevrouw Verduijn naar Europa, want het Indische klimaat is te verslappend
voor haar, vooral dat van zulk eene ongezonde kustplaats als Soerabaia. Haar man,
die hier directeur van eene Bank is, kan echter nergens anders wonen en heeft nog
niet genoeg gespaard om te kunnen repatriëeren en zij wil hem niet verlaten.
Innig gelukkig zijn ze samen en hij verwent haar erg, ofschoon haar phantaisies
de malade haar soms heel onredelijk maken. Bepaald slecht gehumeurd is ze niet,
doch erg zeurig, tobberig en buitengewoon zenuwachtig.
Tot nu toe sliep Elza of nonnie, zooals ze genoemd wordt, steeds in hare kamer,
doch toen ik kwam, vond mijnheer het rustiger voor zijne vrouw, dat ik haar bij mij
nam.
Er gaat echter geen nacht om, dat de zorg-
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volle moeder niet een paar maal naar 't kind komt kijken om te zien of de klamboe
wel goed dicht is, of ze niet te warm is, enz. enz.
Het is onbegrijpelijk wat dat goede mensch zich niet in 't hoofd haalt. In 't begin
stond ik ook op, als ik haar in mijne kamer hoorde, want ik slaap heel licht en merk
't altijd, als zij met zachte treden naar het ledikantje glijdt, doch nu blijf ik maar stil
liggen. Soms schaamt ze zich wel wat over hare bezorgdheid, doch tot hare
verontschuldiging voert zij aan, dat ze reeds vier kinderen heeft verloren en dat de
overgeblevenen haar dus dubbel dierbaar zijn, vooral nonnie. Ze is echter bijna even
beangst voor de jongens, doch deze, een paar flinke knapen, lachen er haar om uit,
dus durft zij er niet zoo voor uit te komen. Ik begrijp nog niet, hoe zij er toe heeft
kunnen besluiten Jeanne en Dora, de oudste meisjes, naar Europa te zenden; ik geloof
ook, dat dit meer 't werk van haar man was en dat zij er zich tegen verzet heeft zoolang
ze kon. Zo heeft alleen toegegeven op voorwaarde, dat de meisjes haar elke week
zouden schrijven en, dat de directrice der kostschool haar steeds op de hoogte zou
houden van hare gezondheid.
O wee! echter zoo de mail eens een dag later aankomt of geen tijding brengt, dan
weet zij
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geen raad en maakt allerlei onzinnige veronderstellingen.
Eene harer zusters, die in Soerabaia getrouwd is en nog al veel hier komt, vertelde
mij, dat zij gedurende 't eerste jaar haren man telkens vroeg om te telegrapheeren,
doch dat hij, hoe toegevend en royaal hij anders ook voor haar was, dit niet kon
volhouden; er zou een klein kapitaaltje mee zijn heengegaan, want, je weet, elk woord
kost over de f 4. Nu moet ze zich dus maar met brieven tevreden stellen, en zich
verheugen in de spoedige terugkomst der meisjes, doch, daar de heer Verduijn slechts
hierop wacht om dan de beide jongens naar Holland te zenden, zal dit genoegen niet
onverdeeld zijn. De dokter raadt haar aan zelf hare zoons wegtebrengen en met al
de kinderen minstens een jaar in Europa te blijven, maar, zooals ik je reeds zeide, ze
wil niet van haren man af en zou 't vreeselijk hard vinden, indien hij alleen in Indië
zou moeten achterblijven.
Alsof mannen zich, vooral hier, niet troosten!
Ik moet echter zeggen, dat, wat ik van den heer Verduijn gezien heb, mij zeer
gunstig voor hem stemt: hij schijnt een model echtgenoot te zijn en leeft slechts voor
zijn vrouw en kinderen. Het is bepaald aardig om te zien, met hoeveel
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geduld en zachtheid hij met mevrouw omgaat en hoe hij zich uren lang met de jongens
kan bezig houden, als hij denkt, dat zij haar hinderen. Tegenover mij is hij beleefd,
meer niet - en als ik denk aan hetgeen ik te Kebon Besaar ondervonden heb, kan ik
niet dankbaar genoeg daarvoor zijn. Soms is hij zelfs wel wat veeleischend en denkt
er in zijne bezorgdheid voor mevrouw niet genoeg aan. dat ik ook wel eens moe kan
zijn of eens iets voor mij zelve wil doen. 't Is den geheelen dag door: ‘Constance,
laat dat nu, dat kan de juffrouw immers wel doen,’ of wel: ‘Ach! juffrouw, gaat u
eens even bij mevrouw, ze vermoeit zich weer veel te veel.’
Je begrijpt, dat ik op die manier een erg druk leven leid en blij ben, als ik 's avonds
achter de klamboe kan kruipen, zooals men hier zegt. Daarbij komt, dat het hier veel
warmer is dan op de plaatsen in 't binnenland, waar ik tot nu toe was; ook liep ik
daar meest in sarong en kabaai, een heerlijk koele dracht, terwijl ik hier 's middags
gekleed moet zijn. Gewoonlijk toch ga ik met Willem en Piet, de tweelingen,
wandelen, wanneer hun ouders met nonnie gaan toeren; ik verzeker je, dat ik, zonder
wangunstig of ontevreden van natuur te zijn, wel eens met leedwezen den gemakkelij-
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ken open landauer zie wegrijden en het mij dikwerf moeite kost, met een opgeruimd
gemoed langs de stoffige wegen te loopen. 't Is misschien wel wat kleingeestig, maar
het zijn juist die kleine en dagelijks wederkeerende onaangenaamheden in 't leven,
die den meesten invloed op ons humeur uitoefenen.
Wat ik nog erger dan die middagwandelingen vind, is het gaan naar den stadstuin,
een klein plekje gronds, in 't midden der stad gelegen, waar het meestal propvol is,
vooral met kinderen en baboes. Zondags 's middags is er muziek; dan gaat oud en
jong er heen. Mevrouw Verduijn, die er bizonder op gesteld is, dat nonnie met andere
kinderen in aanraking komt, wil altijd dat ik met haar daarheen ga, en dan loopen
wij er een uurtje tusschen al die menschen te drentelen. Daar het Europeesche publiek
hier niet talrijk is, wordt ieder nieuw gezicht opgemerkt en zoo ontsnapte ook ik niet
aan de algemeene attentie.
Verder geneert men zich er niet voor hardop zijn op- en aanmerkingen te maken
en zoo hoorde ik laatst eene dame tot de andere zeggen: ‘Kijk, dat is nu de juffrouw,
die bij de Verduijns is gekomen, een net meisje, hè?’ waarop de andere nog iets
luider antwoordde: ‘Ja, maar wat een toilet, net eene dame.’ -

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

235
O! je weet niet, Marie, hoe zulke gezegden hinderen en hoe men ze onwillekeurig
onthoudt!
Ik ben soms boos op mij zelve, omdat ik mij door al die nietigheden laat
influenceeren en ik heb mij voorgenomen, mij er ernstig tegen te verzetten. Wat ik
vroeger voor fijn gevoel hield, zal ik nu maar ziekelijke overgevoeligheid noemen
en mijn best doen er mij maar over heen te zetten.
In de Indische maatschappij vooral kan men er niet anders dan last van hebben; il
faut hurler avec les loups en in deze cynische wereld, dient men zelf ook wel cynisch
te worden!
Doch neen, dat behoeft ook eigenlijk niet, of juister, op die manier verlaagt men
zich en verstikt men het betere in zijn natuur. Liever maar een weinig lijden door te
veel gevoel, dan ontaarden door te weinig. Vind-je ook niet?
Van Soerabaia, als stad, kan ik je niet veel vertellen; over het algemeen worden
zelfs de fraaiste buurten bedorven door de kampongs der Inlanders, die overal tusschen
zijn gebouwd, zoodat men tegenover een rij mooie villa's de vuile krotten der Javanen
ziet. Men heeft echter prachtige watergezichten, daar er zijtakken van de Solo-rivier
door de stad heenstroomen, en de met palmen en pisangboomen begroeide oevers,
waartusschen het
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breede water stroomt, leveren een heerlijk staaltje op van den weelderigen tropischen
plantengroei, terwijl het eigenaardige van dit schouwspel nog verhoogd wordt door
de prauwen, die op de rivier varen.
Eigenaardig zijn ook de Chineesche en Arabische wijken, waar het echter volgens
onze schoonheidsbegrippen wel wat vuil is. Het Chineesche element is hier sterk
vertegenwoordigd en men treft de gestaarte broeders in alle standen aan, van den
armsten koelie tot den millionair. Vooral onder de suikerplanters treft men de laatsten
aan, daar de meeste suikerfabrieken in den Oosthoek in handen der zonen van 't
Hemelsche Rijk zijn. Men ziet dan ook geen groot huis, geen fraai span paarden of
elegant rijtuig, of men kan er zeker van wezen dat een Chinees de eigenaar er van
is. Zij hebben zelfs eenige huizen hier, die ware paleizen zijn. Wat mij tegenviel in
't begin, was dat de Mongolen hier hun nationale kleeding verzaakt hebben en dat
zij gewone pakjes dragen, ik zou hen veel liever in de schilderachtige dracht van hun
land zien. De vrouwen dragen die nog wel, doch men ziet ze zelden of nooit, slechts
nu en dan bij eene goochelvoorstelling of eene dergelijke publieke vermakelijkheid,
en dan nog slechts getrouwde, want
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de ongehuwde vrouwen gaan nooit uit. Die voorstellingen zijn echter niet veel
bizonders hier en, daar het in de comedie-zaal, waar ze meestal gegeven worden, erg
warm is, is 't genot niet bijster groot.
Ik ben een paar keer met mevrouw Verduijn en de jongens daarheen geweest, doch
gewoonlijk vraagt zij mij om bij nonnie thuis te blijven en gaat zij met haar man en
hare zoons. Dat zijn mijn rustigste avonden en daarvan heb ik dan ook gebruik
gemaakt, om je dit lange epistel te schrijven. Misschien wel wat al te lang naar je
zin, doch vergeef mij, het is zoo prettig zijn hart eens uittestorten. En dan nog eene
verontschuldiging: je hebt je in een zwak oogenblik eens laten ontvallen, dat alles
mij betreffende je interesseert en dat mijn brieven je nooit vervelen.
Alzoo - en veux-tu en voila.
En nu eindig ik werkelijk met veel liefs voor je waarde ouders en een kus voor je
zelf
steeds
Je je liefhebbende
AUGUSTA.
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Hoofdstuk XVI.
Verborgen leed.
Toen Augusta in haren brief aan Maria Brouwer schreef, dat de melancolieke trek,
dien zij in de oogen van den heer Wessels opgemerkt had, haar deed vermoeden, dat
hij veel geleden had, had zij goed gezien. Op betrekkelijk jongen leeftijd naar Indië
gekomen, had hij er zich weldra eene goede positie veroverd, spoedig had hij het tot
administrateur eener kleine suikerfabriek gebracht. Alleen in 't fraaie huis wonende,
dat er voor den chef gebouwd was, vond hij het er zoo eenzaam, dat hij besloot zich
eene levensgezellin te kiezen.
De fabriek, waaraan hij werkzaam was, lag geheel in 't binnenland, dus kwam hij
weinig met heeren en in 't geheel niet met dames in aanraking, waardoor het dus
moeielijk voor hem werd zijn wensch vervuld te zien. Toevallig echter schreef een
zijner zusters hem uit Holland, dat de ouders harer beste vriendin Adèle Dubois kort
na elkander overleden waren en dat deze nu geheel alleen op de wereld stond. Wessels
herinnerde zich het mooie,
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levendige meisje, dat hij vóór zijn vertrek naar Indië dikwijls bij zijne zuster gezien
had, heel goed en, toen hij nu hoorde in welk een verlaten toestand zij was, besloot
hij haar zijn hart en hand aantebieden. Ze was een gracieuse brunette en wel een
meisje om op verliefd te worden; het verwonderde den huwelijkscandidaat zelfs, dat
hij het niet reeds vroeger was geworden. Hij liet nuechter geen tijd verloren gaan,
en deed zijn aanzoek, hetgeen na eenig aarzelen, ter wille van de convenances, werd
aangenomen en nog vóórdat de rouwtijd harer ouders voorbij was, trouwden Max
Wessels en Adèle Dubois met den handschoen en vertrok zij kort daarna naar haar
nieuw vaderland.
In 't begin waren de jongelui bizonder gelukkig; Max was heel verliefd op zijn
mooi, jong vrouwtje en zag haar letterlijk naar de oogen, terwijl Adèle zich dit met
eene soort van achtelooze gratie liet welgevallen. Ook vond zij het aardig aan 't hoofd
van een huishouden te staan en mevrouwtje te spelen. Een jaar ongeveer na haar
komst in Indië werd haar een dochtertje geboren en boog de verheugde vader zich
over een klein, rose wezentje, dat hij, van die stonde af aan, met afgodische liefde
aanhing.
Adèle zelf vond het kind ook aardig, ten minste
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als het zoet was, doch zij klaagde tevens over den last, welken zulk een klein kindje
veroorzaakt en had geen geduld, er uren lang mee op en neer te loopen, als het 's
nachts niet slapen kon. Het was dan ook meestal Max, die opstond, als de baby huilde
en het was in zijne armen, dat zijn dochtertje de rust vond, die haar in haar bedje niet
gegund werd. Hij was het ook, die later haar wankelende schreden richtte en haar
met kussen tot bedaren bracht, als zij in haar pogingen om alleen te loopen, eens wat
hard terecht kwam. Geen wonder dan ook, dat de band tusschen hen beiden sterker
werd dan dien tusschen moeder en kind. En, hoewel Adèle, naarmate haar dochtertje
ouder werd, geen moeite deed, om haar liefde te verwerven, zag ze het toch met leede
oogen aan, dat het kleine meisje zich als instinctmatig naar haar vader keerde en hem
deelgenoot maakte van alles, wat er in haar jong hartje omging. Eerst trachtte zij zich
er onverschillig over te betonnen, doch dat ging haar al heel slecht af en weldra
verheelde zij haar jaloerschheid niet meer en werd de innige verhouding tusschen
vader en dochter haar een doorn in 't oog. Bovendien verveelde zij zich
verschrikkelijk; het nieuwtje was er af en ze vond haar plicht als huisvrouw
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eentonig en trok zich zoo weinig mogelijk van de huishouding aan. Haar humeur,
dat zelfs in haar gelukkigsten tijd niet bizonder goed was geweest, werd ondragelijk
en zij maakte het hare omgeving menigmaal lastig met haar grillen en booze buien.
Haar man verdroeg alles met 't grootste geduld en was altijd even goed voor haar,
doch zijn hart keerde zich als van zelf naar de kleine Fanny, die van dag tot dag
aardiger en liever werd.
Zoo stonden de zaken in het huisgezin van den administrateur, toen een zijner
vrienden uit Holland, een schatrijk jongmensch zonder werkkring, die voor zijn
genoegen de wereld rondreisde, hij hen kwam logeeren. Evenals Adèle vond hij het
leven in 't binnenland, waarin nooit eenige verandering kwam, doodelijk vervelend,
en toch verlengde hij zijn verblijf van week tot week, van maand tot maand. Het
scheen dat hij niet aan vertrekken dacht.
Wat Max betrof, deze, van nature werkzaam en energiek, gevoelde weinig
sympathie voor zijn bezoeker, die den geheelen dag met praten, lezen en rooken kon
doorbrengen en het leven zoo luchtig mogelijk opnam.
Adèle daarentegen kon het best met hem vinden, het was of zij bij zijn komst
herleefde en
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haar vroolijke, eenigszins luide lach klonk weer van den ochtend tot den avond. Voor
't eerst sedert langen tijd kreeg zij weer pleizier in toilet en per telegraaf bestelde ze
mooie kleedjes en modesnufjes uit Batavia. Max, die zelf te eerlijk van karakter was
om anderen te verdenken, was zeer ingenomen met deze verandering en, daar Adèle
nu ook veel vriendelijker en voorkomender jegens hem was, animeerde hij zijn vriend
om de eentonigheid van Java's binnenland nog wat voor hem op te vroolijken door
zijn bijzijn. Vol coquetterie steunde Adèle haar echtgenoot bij dit verzoek en de
jonge man bekende met gemaakte wanhoop, dat hij tegen zooveel zoeten drang niet
bestand was en - verlengde zijn visite tot aller genoegen. Alleen de kleine Fanny
scheen met deze schikking niet ingenomen te zijn; reeds van 't begin af toonde zij
een groeten weerzin tegen dien ‘nieuwen oom,’ zooals zij den gast harer ouders
noemde en deze deed geen moeite om dit gevoel bij haar te overwinnen. De
aanwezigheid van 't kind hinderde hem zelfs, vooral tijdens de lange uren, welke hij
met Adèle alleen doorbracht, terwijl haar man bezig was. Het arme kind werd dan
gewoonlijk ook maar aan de zorgen der baboe overgelaten, iets dat Max uitdrukkelijk
verboden
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had, of wel ze moest stil in een hoekje der binnengalerij spelen, terwijl Mama en
haar bezoeker in de koele voorgalerij zaten te schertsen en te lachen.
Intusschen ging Max geregeld aan zijn werk en vermoedde niets kwaads, totdat
de oogen hem op eens geopend werden en wel door zijn eigen kind, wier onschuldig
gepraat hem het geheim der verhouding openbaarde, die er tusschen zijn vrouw en
zijn vriend bestond. Toen zijn achterdocht eenmaal gaande gemaakt was, viel het
hem niet moeielijk bewijzen daarvoor te vinden en het gevolg was, dat hij op een
avond, na een hevige scene, den onthutsten bezoeker zijn huis ontzegde.
Den volgenden ochtend waren de beide schuldigen verdwenen en bleef Max in
de verlaten woning achter met zijn dochtertje, aan wie hij zich dubbel hechtte na de
vreeselijke teleurstelling hem door zijne vrouw berokkend.
Na haar vertrek werd hij als zinneloos van smart en de hem aangedane schande
bleef hem een bitter verdriet, dat hij nimmer te boven kwam.
Dat had hij aan de weeze, die hij aan een zorgelijke toekomst onttrokken had, niet
verdiend en haar ondank voor al de liefde en trouw, welke hij haar gedurende haar
zesjarig verblijf onder zijn dak betoond had, griefde hem diep.
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En dan haar harteloosheid tegenover haar kind; hoe kon zij er toe komen dat te
verlaten!
Max toch vermoedde niet, met hoeveel jaloerschheid zij hot steeds beschouwd
had en hoe zij zijn liefde voor zijn dochtertje als een geringschatting van haar persoon
had opgevat.
Intusschen waren de twee gelieven naar Singapore vertrokken, vanwaar zij aan
den heer Wessels verzochten om zijn toestemming tot een echtscheiding te geven,
welke hen in staat zou stellen, een wettig huwelijk aantegaan. Te diep beleedigd om
Adèle ooit weer terug te nemen in zijn huis, maar te moreel van principes om het
bestaan eener ongepaste verhouding in de hand te werken, gaf hij aan hun verzoek
gehoor. Voor den rechter beschuldigde hij de vrouw, die hij eens zoo innig lief had
gehad, van ontrouw, zij verdedigde zich niet en zoo werd aan zijn eisch tot
echtscheiding toegegeven en werd hem bovendien 't kind toegewezen.
Sedert hoorde hij nooit meer van 't paar, dat, zoo spoedig de wet het toeliet, trouwde
en zich te Parijs vestigde, waar zij het wufte leven leidden, aan die woelige hoofdstad
eigen, en dat volkomen in overeenstemming was met hun oppervlakkige natuur.
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Wat Max betrof, hoe bitter ook teleurgesteld in wat hij voor 't heiligste op aarde had
gehouden, liefde en vriendschap, en hoe zeer ook bedrogen in de beide personen,
welke hij zoo volkomen vertrouwd had, toch ontsnapte geen verwensching of klacht
aan zijn lippen en bewaarde hij het droevige geheim in zijn hart. Nimmer sprak hij
er met iemand over en 't scheen wel, dat zijn eigen leed hem nog meer in dat van
anderen deed deelen. Waar hij kon, was hij anderen tot troost, en dat was tevens de
beste genezing voor zijn eigen wonde, die met de jaren wel heelde, doch niet genas.
Toen Fanny tien jaar was, zond hij haar naar Holland, ofschoon zijn hart bloedde
bij de scheiding en hot hem was, alsof 't aardige kinderfiguurtje in de witte jurk, dat
hem toewuifde, zoolang hij in 't gezicht was, voor goed al 't licht en de vroolijkheid
uit zijn leven medenam, en alsof 't schip, dat haar wegvoerde, zijn schat voor altijd
aan hem ontstal.
Hij had haar zelf te Batavia op de boot gebracht en, toen deze statig over de wateren
gleed en eindelijk geheel aan den horizon verdween, overviel hem een ongekend
gevoel van nameloos wee, zooals hij zelfs bij 't verraad zijner vrouw niet gehad had.
Het was hem somber in 't harte, zooals nimmer te voren. Eenige dagen later in zijn
stil
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huis teruggekeerd, waar elk plekje en elk voorwerp hem aan 't dierbare kind
herinnerde, was het hem als had hij een geliefde doode begraven.
Toevallig werd in dien tijd een voordeelig bod voor de fabriek gedaan, waarvan
hij met eenige heeren eigenaar was geworden. Hij was te gelukkig bij de gedachte
de plaats te kunnen verlaten, waar hij zooveel geleden had en waaraan zulke droevige
herinneringen voor hem verbonden waren, om niet van deze gelegenheid gebruik te
maken.
Een minder krachtig man zou zijn kind naar Holland gevolgd zijn, doch hij had
reeds lang ingezien, dat de omgang met andere meisjes noodig was voor zijn
dochtertje, dat tot nu toe haar leven met hem en de gouvernante gesleten had.
Bovendien kon hij niet nalaten haar te verwennen on begreep hij, dat het veel beter
voor haar zou zijn, als zij eenige jaren op een kostschool te midden van vriendinnetjes
van haar leeftijd zou doorbrengen. Hij had op recommandatie van zijn zuster een
geschikt pensionnaat ergens buiten gekozen en daar zou hij Fanny laten, tot zij vijftien
of zestien jaar was. Op dezelfde plaats te wonen als zijn lieveling, zonder haar te
zien, wanneer hij dit wilde, scheen hem ondragelijk toe en daarom besloot hij nu
maar, voorloopig ten minste, in Indië te blijven.
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Nadat hij de suikerplantage verlaten had, bracht hij eenigen tijd te Deli door, doch,
daar hij het moerassig klimaat niet kon verdragen, was hij blijde, toen hij hoorde dat
er een betrekking van onderadministrateur te Banjak Ajer vacant was. Daar hij v.d.
Elst van vroeger kende, verkreeg hij die zonder moeite en zoo kwam hij in den
Oosthoek.
Dit was ongeveer twee jaar na Fanny's vertrek, zoodat deze nu haar twaalfde jaar
bereikt had. De briefwisseling was door vader on dochter levendig aangehouden en
beiden verheugden zich nu reeds in het wederzien, al lag die heugelijke gebeurtenis
ook nog in het verre verschiet.

Hoofdstuk XVII.
Christien.
Ten tweede male werd er bruiloft gevierd bij de familie van Vloten in den Haag, ten
tweede male bedankten mijnheer en mevrouw openlijk in de courant voor de
belangstelling hun bij 't huwelijk hunner dochter betoond en bekenden elkan-
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der in stilte dat het toch een heele verlichting voor hen was, nu er weer een vogeltje
was uitgevlogen en er dus in 't nestje een bekje minder te voeden was.
Wel was 't jammer, dat het noodlot wilde, dat ze beiden zoover wegvlogen en
Christien nu ook al, evenals Nelly, naar Indië ging.
Wat zouden ze haar missen, die prettige vroolijke Chris, die hen zoo goed wist op
te beuren, als ze droevig gestemd waren door de vele zorgen, die hen neerdrukten.
Want naarmate de kinderen grooter werden, namen de uitgaven toe en, daar het
traktement van het hoofd des huisgezins stationnair bleef, werd het van jaar tot jaar
moeielijker om toe te komen. Vooral de jongens kostten veel geld; daar was Henri,
de oudste, die Indisch ambtenaar wilde worden en nu privaatlessen moest hebben,
ten einde zoo spoedig mogelijk examen voor de Indische Inrichting te Delft te kunnen
doen. Eenmaal daar, zou hij zijn ouders niets meer kosten, daar zijn peetoom, die
welgesteld was en geen kinderen had, beloofd had hem te zullen laten studeeren. Het
was dus zaak, hem hoe eer hoe liever daarvoor klaar te maken en er mochten dus
geen kosten gespaard worden. Dan waren er nog twee jongens, die bezorgd moesten
worden, en behalve Lot en
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Marie, nog twee meisjes, wier opvoeding voltooid moest worden. Die wilden beiden
examen doen, ten einde zich later onafhankelijk te maken door het geven van
onderwijs, en kostten dus nu veel aan schoolgeld en lessen. Het ergste van alles was
echter nog, dat de heer van Vloten, laat getrouwd zijnde, zoo langzamerhand in de
termen begon te vallen van gepensionneerd te worden. Dat was 't zwaard van
Damokles, dat hen boven 't hoofd hing en dat niet te vermijden was. Het pensioen
bedroeg slechts een kleine f 2000, en daarmede met hun groot huisgezin toe te komen,
scheen 't echtpaar een moeielijk en haast onoplosbaar vraagstuk. Geen wonder dus,
dat ze innig dankbaar waren, toen Luitenant Dammers zich over Christien ontfermde,
zooals deze zich schertsend uitdrukte. Als er nu nog maar eens zoo'n kansje kwam
voor hun beide andere huwbare dochters, doch zij zagen weinig menschen en voor
meisjes zonder geld is het tegenwoordig een schier onmogelijk iets aan den man te
komen. Het was al mooi, dat Nelly en Chris getrouwd waren.
‘Als 't maar niet zoo ver was,’ hadden de bedroefde ouders gezegd, toen hun eerste
kind vertrok, en dit herhaalden zij op nog droever toon, nu ook
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Christien op 't punt van vertrekken was en haar koffers gepakt in de gang stonden.
Daar Dammers als gouvernements-passagier ging en bovendien belast was met een
escorte, moest het jonge paar per Hollandsche mail reizen en zich te Amsterdam
inschepen, waardoor de overtocht zooveel langer zou duren en zooveel minder
interessant zou wezen dan de reis per Fransche pakketboot, zooals Nelly en v.d. Elst
indertijd hadden gedaan. Christien was echter vol moed en beweerde niets tegen de
zeereis op te zien. Louis was immers bij haar en dan had ze veel lectuur meegenomen,
benevens wat naaiwerk van haar uitzet, dat nog niet af was; dus zou zij den tijd wel
klein krijgen.
De brieven, welke zij dan ook uit de verschillende havens, welke men aandeed,
schreef, ademden niets dan geluk en tevredenheid, terwijl de hartelijke regels, welke
Luitenant Dammers er bij wijze van post-scriptum onder voegde, de ouders meer en
meer overtuigden, dat Christien's keuze een verstandige was geweest en dat zij een
gelukkige toekomst te gemoet ging.
Omtrent Nelly waren zij daarvan niet zoo zeker, wèl vermoedden zij niet het ware,
doch toen zij van haar ziekte hoorden, vreesden zij, dat zij niet
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tegen 't klimaat kon. Ze hoopten nu maar dat Dammers in hun buurt zou geplaatst
worden, opdat Christien in de gelegenheid zou zijn haar zuster te zien en zich in
persoon van haar toestand te vergewissen.
Ook tegen dat 't kleintje moest komen, zou het een groote geruststelling voor
mevrouw van Vloten zijn, als Nelly iemand van haar familie bij zich had. 't Was toch
al erg genoeg, dat ze niets aan haar grootmoederschap zou hebben en deze
waardigheid, zooals Christien 't noemde, slechts titulair zou zijn.
Het toeval wilde, dat haar wensch vervuld werd en Dammers te Malang in
garnizoen kwam.
Theodoor's voorspelling, dat hij naar Atjeh zou gezonden worden, kwam dus niet
uit. Ook hij was heel blij, dat de jongelui zoo dicht bij kwamen wonen, daar Nelly
nu de geboorte van haar kind, die niet heel ver meer af was, bij hen zou kunnen
afwachten.
Christien en Louis hadden dadelijk hun huis voor 't jonge vrouwtje opengesteld
en zoo was de aanstaande vader van den last af, aan 't wiegetouw te moeten trekken,
zooals hij zich uitdrukte.
Het was nu bijna drie maanden geleden, dat Nelly ziek werd en met schrik in 't
harte had zij
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gemerkt, dat Theo's berouw slechts tijdelijk was geweest en dat hij langzamerhand
zijn oude gewoonten weer aannam. Zijn opwelling van teederheid was even kort als
innig geweest en onwillekeurig had hij tegenover haar weer den ouden, onverschilligen
en onvriendelijken toon van vroeger aangenomen. Hij verweet haar nu, dat haar
ziekte grootendeels comedie was geweest en maakte haar spottend zijn compliment
over de meesterlijke wijze, waarop zij haar kaarten had uitgespeeld, toen zij dacht
voor een verloren spel te staan.
Slechts nu en dan, als zijn woorden een meer dan gewoon smartelijken indruk op
zijne vrouw maakten en haar benauwde ademhaling en verwilderde blikken hem
voor een hernieuwden aanval harer ziekte deden vreezen, scheen hij voor korten tijd
tot bezinning te komen, en was hij lief en hartelijk voor haar. En zij, arm vrouwtje,
herleefde dan weer en genoot dankbaar van de weinige bloemkens, die op haar
overigens zoo doornig huwelijkspad bloeiden. Zoodra zij echter weer beter was,
scheen zijn slechte geest weer over hem te komen en werd hij even norsch als te
voren.
Als zij er dan hem met zachten ernst op wees, was zijn antwoord steeds: ‘Jij bent
maar blij, als je vertroeteld wordt en zoudt, geloof ik, den ge-
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heelen dag maar gekust en aangehaald willen worden. Gelukkig ben ik verstandiger
en later zul-je mij er erkentelijk voor zijn, als ik een flinke vrouw van je zal hebben
gemaakt.’
Een flinke vrouw! - maar zag hij dan niet, hoe ze van dag tot dag zwakker werd,
hoe doorschijnend haar huid was, hoe mager haar handjes? En bespeurde hij dan niet
dien kwijnenden blik in haar oogen, dien pijnlijken trek om haar lippen?
Miste hij haar lach dan niet en hoorde hij 's nachts het zenuwachtige snikken niet,
dat zij tevergeefs in de kussens trachtte te smoren, als haar gemoed te vol werd en
zij daaraan lucht moest geven?
Doch hij lette op niets van dat alles. Haar ongezond uiterlijk en haar prikkelbaarheid
schreef hij aan haar toestand toe; alleen toonde hij soms de verandering op te merken,
door haar te zeggen, dat hij het onbegrijpelijk vond, dat zij haar frischheid zóó spoedig
had verloren on hij niet had kunnen vermoeden, dat ze in zulk een korten tijd
verwelken zou.
Het scheen wel, dat hij er zich op toelegde haar iets onaangenaams te zeggen, maar
zij verdroeg zijn stekelige opmerkingen en onheusche bejegening met 't grootste
geduld en bleef trouw haar plich-

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

254
ten als huisvrouw en gade vervullen, terwijl hij die als echtgenoot schromelijk
verzuimde.
De onder-administrateur had intusschen zijn eigen woning betrokken, ten minste
die van den armen Stern, waarin hij zou blijven totdat de zijne in het nieuwe gedeelte
zou zijn gebouwd.
De employé, die in Emile's plaats was gekomen, woonde voorloopig met hem
samen, zoodat hij slechts nu en dan de gast van zijn chef was.
Hij had dan ook geen tijd gehad om het vele goede uitterichten, dat Augusta van
zijn verblijf in het jonge huisgezin verwacht had. In zooverre had zij echter juist
gezien, dat hij een levendige genegenheid voor Nelly had opgevat en dat hij haar
van 't eerste oogenblik af aan, beter begrepen had dan haar man dit deed. Zelfs nu
betoonde hij haar eene hartelijke belangstelling, welke Nelly in haar verlaten toestand
aangenaam aandeed, want, zoodra Luitenant Dammers en zijn vrouw te Malang
geïnstalleerd waren, had hij een kort verlof aangevraagd en hadden zij een bezoek
te Banjak Ajer gebracht.
Onnoodig te zeggen, welk een vreugde dit voor Nelly was geweest; het eenige
wat het samenzijn voor haar vergalde, was de angst, dat Christien met haar scherpen
blik de verhouding tusschen
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Theo en haar zou opmerken en zien hoe onaangenaam Theo haar meestal behandelde.
Deze was echter in die dagen bizonder aardig en scheen het er op toe te leggen,
zijn gasten een gunstige indruk van hun huiselijk leven te doen krijgen. Toch waren
er oogenblikken, waarin hij zich vergat en de arme Nelly op zijn gewone onkiesche
manier afsnauwde.
Christien en Louis zagen het echter heel goed, doch merkten tevens, dat 't arme
vrouwtje den stand van zaken liever voor hen verbergen wilde en vreesde beklaagd
te worden. Zij zeiden dus niets maar waren bizonder lief voor haar, terwijl zij haar
op eene in 't oog vallende manier prezen in het bijzijn van haren man.
Nelly vermoedde in hare argeloosheid niet, dat hare bezoekers iets begrepen van
haar lijden en sprak steeds met de grootste liefde over Theo. Zoo strooide men
elkander zand in de oogen.
Natuurlijk werd er veel over de komst van de baby gesproken, en toen v.d. Elst
zijn plan te kennen gaf, Nelly alleen naar Malang te laten gaan, deed Christien, alsof
dit slechts een grapje van zijn kant was en zeide met een knipoogje en een lach, dat
hij haar natuurlijk wel zou brengen en zooveel mogelijk bij haar zou zijn.
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Toen hij beproefde haar tegen te spreken, zei ze op overtuigenden toon: ‘Maar, Theo,
't spreekt immers van zelf, dat je Nelly niet alleen laat reizen. Welke man zou dat nu
doen? Ook moet je de zaken op 't land maar zóó inrichten, dat je ten minste bij haar
kunt zijn, totdat het kleintje er zijn zal. Dan kan ze je een poosje missen, dan heeft
zij iets, waarmede zij zich in je afwezigheid kan troosten, en heeft zij tijd om wat
aan te sterken, totdat je haar komt halen.’
‘O! Chris,’ riep Nelly blozend uit, ‘ik zou niet durven vergen van Theo, dat hij
mij eerst bracht en daarna weer haalde.’
‘Denk je soms, dat hij kalm hier je terugkomst zou kunnen blijven afwachten?
Maar kind, hoe kom je er bij? Dat zou hij zelf ook niet uithouden, is 't wel, heer
zwager?’
Theodoor haalde de schouders op en mompelde iets van: ‘nog tijd genoeg’ en
‘later zien,’ waarop hij de theetafel, waaraan dit gesprek plaats had, verliet en in den
tuin verdween.
't Was bijna etenstijd, als hij terugkwam en Nelly merkte terstond, dat hij uit zijn
humeur was, toen hij in hun slaapkamer kwam, om zich wat opteknappen.
‘Scheelt er iets aan, man?’ vroeg ze onwillekeurig.
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Eerst haalde hij ongeduldig de schouders op, daarna zeide hij op den hem eigen half
knorrigen, half sarcastischen toon: ‘Wat was dat van middag weer vervelend van je,
om zoo over dat gaan naar Malang te zeuren en te verwachten, dat ik je halen en
brengen zou als een cavalier servant. Je pretenties zijn waarlijk bespottelijk.’
Nelly werd doodsbleek en stamelde met moeite: ‘Maar Theo, je vergeet, dat Chris
er over begon en niet ik!’
Hij lachte schamper: ‘Alsof dat geen afgesproken werk tusschen u beiden was.’
‘O! man, hoe kun je zoo iets zeggen?’ vroeg Nelly verontwaardigd.
‘'t Ligt, dunkt me, nog al voor de hand, daar zulk een plannetje geheel in je voordeel
zou wezen.’
‘Maar ik verzeker je,’ begon zijne vrouw weer.
‘Ach! wat,’ hernam hij ongeduldig, ‘spreek er maar niet meer over, en raad je
zuster aan, zich er ook maar niet verder mede te bemoeien. Ik zal doen, wat mij
goeddunkt, en hoe minder pressie er op mij uitgeoefend wordt, des te beter is het
voor je, dat zeg ik je in je eigen belang.’
Ziende dat twee dikke tranen Nelly langs haar bleeke wangen liepen, riep hij
korrelig uit: ‘Hemel,
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huil je al weer? 't Is toch een ongelukkig ding met je, dat men nooit eens ernstig
praten kan, of de waterlanders komen er bij te pas. Kun je het dan niet laten je zoo
aan te stellen?’
De weinige zelfbeheersching, over welke Nelly nog te beschikken had, verliet
haar en ze barstte in een onstuimig snikken uit. Juist kwam de jongen zeggen, dat
men kon gaan eten, en Nelly, die niet wilde, dat de gasten hare tranen zouden zien,
veegde die haastig af en vroeg op een toon, waaraan Theodoor zich steeds zoo ergerde:
‘Man, kijk eens, kan men zien, dat ik gehuild heb?’
Ook nu haalde hij verachtelijk de schouders op, zeggende: ‘hè, je bent toch net
een kind; natuurlijk kan men 't zien, kijk maar eens in den spiegel, je ziet er nog al
mooi uit. Ik zou maar hier blijven, als ik je was en eerst wat bedaren, ik zal je wel
wat eten zenden met de baboe.’
‘O! neen, ik heb in 't geheel geen honger,’ begon het arme vrouwtje, dat zoo gaarne
eenige sympathie had ondervonden, doch wel zag, dat zij die bij haren man thans
niet vinden zou.
‘Zooals je wilt,’ zei hij koel en verliet daarop de kamer.
‘Waar is Nelly?’ vroegen Christien en Louis tegelijk.
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‘Och! ze heeft zich wat zenuwachtig gemaakt en komt nu liever niet aan tafel.’
Zijne schoonzuster keek hem verwijtend aan, waarop hij als tot verontschuldiging
zeide: ‘Je weet niet, hoe ze mijn geduld soms op de proef stelt; haar toestand maakt
haar onbegrijpelijk lastig en om het minste begint ze een scene.’
‘Natuurlijk moet je geduld met haar hebben,’ antwoordde Christien op eenigszins
bestraffenden toon, ‘je weet, dat ze niet sterk is en dat ze zich alles vreeselijk aantrekt.
Nelly is een van die teere bloemen, die veel zonneschijn noodig hebben en ik geloof
niet, dat zij daarin door je bedorven wordt.’
‘Ik vind het verkeerd, menschen te bederven,’ begon Theo, waarop Christien hem
spottend in de reden viel: ‘Nu, dat zal niemand je verwijten in je gedrag tegenover
Nelly.’
Het was voor de eerste maal, dat zij aldus tot haren schoonbroeder sprak en haar
man, die vreesde, dat zij in haar ijver om Nelly's partij te nemen, te ver zou gaan,
zeide snel: ‘Lieve, zou je niet eens naar je zuster gaan kijken, misschien kun je haar
van dienst zijn.’
‘Ik zou maar eerst eten,’ stelde de gastheer voor, terwijl hij de soep opschepte.
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‘Dankje zeer,’ antwoordde Christien kortaf, ‘ik ga eens zien, of Nelly soms iets
noodig heeft; geef mij maar een bordje soep voor haar.’
Theodoor, die zich toch wel wat schaamde en liever niet wilde, dat Christien thans
bij zijne vrouw ging, zeide op hoffelijken toon: ‘Wel, ik denk er niet aan, mijn gast
van tafel te laten opstaan, blijf maar rustig zitten. Als je mij een oogenblikje excuseert,
zal ik Nelly even bedienen en zien hoe het met haar is.’
Daar Louis haar wenkte, om Theo te laten begaan, bleef Christien zitten en ging
hij naar zijne vrouw toe. Als gewoonlijk was deze weer terstond geneigd hem te
vergeven, zoodra hij bij haar kwam.
‘Hoe lief van je, dat je mij zelf wat soep komt brengen, dank je wel mannetje,’
riep zij verheugd uit, ‘wat ben-je toch goed!’
‘Jammer, dat je dit niet altijd zegt.’ mompelde hij, voor zichzelf echter er van
overtuigd, dat hij het niet verdiende.
Intusschen keerde hij weer naar zijn gasten terug, doch de maaltijd liep zwijgende
af, hoeveel moeite de luitenant ook deed om zijn vrouw en zijn zwager aan 't spreken
te krijgen.
Beiden waren te zeer vervuld met hun gedachten om spraakzaam te zijn.
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Christien nam zich voor eens ernstig met den man harer zuster te spreken en hem
voor te houden, hoe nadeelig zijne onverschilligheid op Nelly werkte, terwijl Theodoor
zich in stilte beklaagde over den last, welken hij zich door zijn huwelijk op den hals
had gehaald en de vrijheid betreurde, welke hij als jongmensch genoten had.
Als de jonge mevrouw Dammers zich iets voornam, deed zij het ook en dan was
ze, zooals ze thuis zeiden, ‘voor geen kleintje vervaard.’
Terwijl haar echtgenoot dus rustig in de voorgalerij een sigaar zat te rooken, begaf
zij zich naar Theodoor's heiligdom en nam hem eens goed onder handen. In 't eerst
keek deze vreemd op, doch langzamerhand geraakte hij onder den indruk harer
woorden en eindelijk beloofde hij haar haren welgemeenden raad ter harte te zullen
nemen en zijn best te doen wat geduld met Nelly te hebben.
Werkelijk was hij ook gedurende eenige dagen zoo hartelijk en lief voor haar, dat
zelfs Christien tevreden was en met een gerust hart afscheid van hare zuster nam.
Zelfs Louis merkte de verandering op en maakte er haar zijn compliment over, terwijl
Nelly, de oorzaak van Theo's veranderd gedrag niet vermoedende, er hem innig
dankbaar voor was en van 't heden genoot, zonder te be-
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denken, dat de goede buien van haar man nooit van langen duur waren.
Vóór haar vertrek liet Christien haren zwager beloven, dat hij Nelly zelf naar
Malang zou brengen en zoo scheidde men als beste vrienden.

Hoofdstuk XVIII.
Baby.
Hoe flink ze ook was, toch had mevrouw Dammers het in 't begin vooral, hard te
verantwoorden met de inlandsche bedienden en dacht ze telkens aan de Indische
schets van Annie Foore, waar deze de moeielijkheden beschrijft, welke eene jonge
huisvrouw in de koloniën wachten.
't Ergste was, dat zij de bedienden niet verstaan kon, al nam hare kennis van het
Maleisch ook dagelijks toe. ‘Als ik maar eenmaal zóóver ben, dat ik ze eens een flink
standje in 't Maleisch kan geven,’ zei ze op een ochtend in een vlaag van wanhoop
tot haren man, waarop deze lachend vroeg: ‘Zoo, heb-je dan zoo'n behoefte je hart
eens lucht te geven?’
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‘Ja, zeker - het is heusch soms om dol te worden.
‘Dat zou ik je toch niet raden,’ hernam hij kalm.
‘Louis, je lacht mij toch niet uit?’ begon zij met quasi verbolgen woede.
‘De Hemel beware mij daarvoor! je mocht op mij vast eens een proef nemen, van
hetgeen je later voor je bedienden zult zijn, als je hartewensch vervuld zal wezen en
je hun een flink standje zult kunnen geven.’
‘Zoo, dus heb-je respekt voor mij?’ vroeg ze schertsend.
‘Heb je daar ooit aan getwijfeld?’
‘Zeg eens,’ hernam Christien op geheel veranderden toon en zonder op zijn vraag
te letten, ‘denk-je soms, dat ik hier gekomen ben, om gekheid met je te maken?’
‘Gekheid,’ riep haar man uit, ‘menschlief, ik ben nooit zoo ernstig geweest als nu.
Vertel mij nu eens, wijfje, hoe je opschiet met de logeerkamer, je zoudt mij immers
roepen, als je aan 't ophangen der gordijnen gingt, ik heb je toch in de goedheid mijns
harten beloofd je daarmee te zullen helpen. Is dat gewichtige oogenblik thans
gekomen? Zoo ja, beschik dan over uw dienaar.’
‘Wat ben-je toch vervelend,’ was 't antwoord, dat hij kreeg, doch tegelijkertijd
zette zij zich sans
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gêne op zijn knie en dat hem dit niet ongevallig was bewezen de pogingen, welke
hij deed om haar daar te houden, ofschoon zij zich uit zijn armen trachtte los te maken
en half boos, half lachend uitriep: ‘Louis, ik kan je niet uitstaan, kijk nu eens mijn
schoone kabaai, men kan met jou ook nooit eens beginnen; als men je den vinger
geeft, neem je de geheele hand.’
‘En de geheele vrouw er bij, kun-je gerust zeggen,’ en hij trok haar nog wat inniger
naar zich toe.
‘Schaam je je niet?’ begon ze.
‘In 't minst niet, je bent mijn eigen vrouwtje, en waar kun je beter zijn dan hier?’
‘Wel in de logeerkamer om de gordijnen op te hangen,’ en met eene forsche
beweging onttrok ze zich aan zijne omarming, streek lachend haar kabaai recht en
ging weer aan haar werk, terwijl haar man haar volgde.
‘Waar is je baboe dan?’ vroeg deze, ‘dat je alles zelve moet doen?’
‘Ja, dat is 't juist, dat vervelende mensch stuurde ik zoo even naar de bijgebouwen
om iets te halen en nu blijft ze zoo eeuwig lang weg. Ik heb grooten lust om te gaan
zien, wat ze uitvoert.’
‘Ik zou niet buiten gaan op dit gedeelte van
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den dag, kind, of zet ten minste een hoed op,’ zeide haar man vermanend, doch
Christien was al weg en trotseerde moedig de brandende stralen der tropische
ochtendzon.
Gewoonlijk zijn in een Indisch huis de bijgebouwen door een gang met 't
hoofdgebouw verbonden, doch dat van luitenant Dammers maakte hierop eene
uitzondering. Daar hij bang was, dat zijn vrouwtje hare onvoorzichtigheid met een
zonnesteek zou bekoopen, nam hij snel een hoed van den kapstok in hare kamer en
liep haar daarmee achterna. Zij hoorde hem aankomen en, blijvende stilstaan, legde
zij haren vinger op den mond en fluisterde:
‘Hoor eens wat een leven, man, wat zou 't zijn?’
Beiden luisterden aandachtig en vernamen een luid geschrei, dat uit een der
bediendenkamers kwam.
‘Zou ik niet eens gaan kijken, wat er gaande is?’ vroeg de jonge huisvrouw en
zonder het antwoord aftewachten, sloop zij zacht naderbij en opende de deur der
kamer, waaruit 't gejammer opging.
Daar zag zij hare baboe op haar bed liggen, of juister op de bamboebank, die er
voor dienen moest. Ze scheen der hevigste wanhoop ten prooi
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en trok zich de haren uit 't hoofd, welke verwilderd over haar gezicht hingen. Haar
man stond bij haar en sprak nu en dan met haar, doch kreeg geen ander antwoord
dan gillen en kennen. Geen van beiden hadden het binnentreden hunner meesteres
opgemerkt en de man ontstelde zichtbaar, toen hij haar opeens aan 't bed zag staan.
Op haar vraag, wat zijne vrouw scheelde, antwoordde hij norsch: ‘Parampoean sabit’
(vrouw ziek) - tegelijkertijd stond hij op en verliet de kamer.
Daarop wendde Christien zich tot de vrouw, die nog altijd lag te snikken en wier
lichaam zenuwachtig trilde. Zoo goed en zoo kwaad, als haar weinige kennis van 't
Maleisch het haar toeliet, informeerde zij naar de oorzaak van haar leed, zonder
echter eenige opheldering te krijgen. De baboe hief niet eens 't hoofd op, doch verborg
het in de plooien van haar slendang, welke zij over haar gezicht had getrokken.
Daar al hare pogingen, om haar tot bedaren te brengen, niets hielpen, besloot
Christien de hulp interoepen van Robbi, eene goedige oude ziel, die een beetje
Hollandsch sprak. Ze vertelde hare meesteres dan ook dat Tjoepan, zoo heette de
man der baboe, haar geslagen had, omdat ze geen eten voor hem had klaargemaakt
en dat ze
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daarom zoo schreeuwde. Tevens trok 't oudje de magere schouders op en schudde
niet 't bruine hoofd, als om haar te beduiden, dat er nog wel meer achter zat, doch
dat zij er zich niet moe wilde bemoeien.
Inmiddels was Tjoepan, de bewerker van deze huiselijke scene, naar buiten
geloopen. Toen hij daar den luitenant gewaar werd, schrikte hij eerst, doch besloot
daarna met de aan zijn volk eigen slimheid gebruik te maken van diens
tegenwoordigheid en hem een vraag te doen, welke hem reeds lang op de lippen lag.
Tjoepan was een door en door sluwe kerel, die voor een Javaan ten minste,
uitstekend Hollandsch sprak en zonder wien het jonge echtpaar zeker geen raad had
geweten. Waren ze langer in Indië geweest, dan zouden ze hebben ingezien, dat dit
geen voordeel was, want zoodra de inlanders de taal hunner gebieders spreken,
verliezen zij het respekt voor hen, zonder hetwelk de Indische maatschappij
onmogelijk kan bestaan. Bovendien zijn het alleen de slimsten onder hen, die zich
deze kennis eigen maken en oude Indisch-gasten hebben dezulken liever niet in hunne
omgeving, doch Christian en Louis wisten dit alles niet en waren blijde dat zij ten
minste iemand hadden, die hen
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verstaan kon en die tevens hun tolk tegenover de overige bedienden kon zijn.
Ofschoon zijne vrouw lui en dom was, had Christien haar als baboe genomen,
daar Tjoepan zelf een uitstekend bediende was en behalve zijn kennis van het
Hollandsch veel nuttige eigenschappen bezat.
Dat hij bovendien ook nog een goed slotenmaker of liever slotenbreker was en
dus geen slot of grendel veilig voor hem was, dit was zijn meester en meesteres echter
onbekend en 't was eerst veel later, dat zij tot deze onaangename ontdekking kwamen.
Toen helderde veel zich op: Louis werd het duidelijk waar zijn sigaren en witte jasjes
bleven, terwijl Christien toen pas begreep, waarom haar kas nooit uitkwam, waardoor
zij zooveel goed in de wasch verloor. Ten onrechte had zij dus ook haar leveranciers
beschuldigd, dat zij van alles het volle gewicht niet gaven.
Tjoepan nu wendde zich op dien bewusten morgen tot luitenant Dammers en zeide:
‘megeer, Tjoepan praag poorschot, een hulden, Tjoepan wil koop brief om datte
prouw thuis stuur, Tjoepan wil niet datte prouw, altijd guil, bah! Tjoepan koop brief.’
Hoe elegant deze zin ook in de ooren van den
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Javaan klonk, toch kostte het zijn Hollandschen meester eenige moeite er uit wijs te
worden. Dit zou hem waarschijnlijk nog niet gelukt zijn, indien een zijner collega's,
die reeds langen tijd in Indië was en hem juist een visite kwam maken, hem daarin
geholpen had. Na een kort gesprek in 't Maleisch met Tjoepan, vertelde deze hem,
wat 's mans bedoeling was: hij wilde nl. een gulden voorschot hebben, ten einde een
briefje of juister een bewijs bij den hadji of inlandschen priester te koopen, eene
verklaring bevattende, dat zijn huwelijk ontbonden was. Zijne vrouw, die veel te
weinerlich naar zijn zin was, verveelde hem en hij had er nog zelfs een gulden voor
over om met eere van haar af te komen. Hij zou haar terugbrengen naar de kampong,
van waar zij afkomstig was en beiden zouden vrij zijn.
Zoo scheiden de Javaantjes, sans autre forme de procès.
Christien, die zich inmiddels bij de heeren gevoegd had, was evenals haar man
verontwaardigd over zulk eene losheid van zeden en zij was zoozeer onder den indruk
daarvan, dat zij dien dag over niets anders kon spreken. Toch verzuimde zij hare
plichten als huisvrouw niet en, toen Nelly en Theodoor tegen 't koele van den avond
bij hen

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

270
kwamen, was de logeerkamer keurig in orde, maar het flinke vrouwtje was doodmoe
van het sjouwen.
Ook Nelly was erg vermoeid en blijde, dat de vrij lange reis achter den rug was.
Nadat zij zich wat had opgefrischt, had Christien haar in een luierstoel geïnstalleerd
en haar met een kopje thee verkwikt.
De heeren deden zich te goed aan een glaasje brandy-soda en rookten gezellig een
sigaar.
Onwillekeurig bracht de gastvrouw het gesprek op hetgeen er dien ochtend op het
erf was voorgevallen en waardoor zij nu van twee harer bedienden beroofd was.
Tjoepan toch was dadelijk naar oen priester gegaan, die hem 't verlangde briefje gaf
en daarna had hij een dag verlof gevraagd om zijne vrouw naar huis te brengen en
waarschijnlijk tegelijkertijd een andere te zoeken. Den volgenden dag zou hij weder
present zijn en dan tevens zorgen, dat er eene andere baboe was. Intusschen moest
men zich maar behelpen, zoo goed en zoo kwaad als 't ging.
Nelly was tot schreiens toe bewogen, toen zij hoorde, hoe die arme baboe door
haren man behandeld was, doch Theodoor lachte, zeggende: ‘Wel, ik vind het een
uitstekende inrichting en het is jammer genoeg, dat de wet en onze zoogenaamde
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fatsoens-begrippen ons beletten eveneens te handelen. Hoe dikwijls toch gebeurt het
niet, dat twee menschen zich in elkander vergist hebben en de huwelijksband, dien
zij zich als van rozen geweven voorstelden, een ijzeren keten blijkt te zijn, welke zij
met moeite voortsleepen. Is het dan niet veel beter dien band te verbreken en zouden
er op die manier niet veel minder ongelukkige huwelijken zijn? Ik voor mi j vind
den zoogenaamden wettelijken echt toch al een verouderde instelling, die alleen
reden van bestaan heeft, zoo men er zich op een niet al te moeielijke manier van kan
losmaken.’
‘Dus zou jij voor de vrije liefde wezen?’ vroeg Christien verontwaardigd.
‘Zeker,’ antwoordde haar schoonbroer kalm, als gold het de meest gewone zaak
der wereld. ‘Men is dan ten minste gelukkig voor een tijd en draagt niet de rampzalige
gedachte met zich rond het huwelijksjuk altijd te moeten torsen, zelfs al drukt het
nog zoo zwaar.’
Nelly keek haren man angstig en verdrietig aan, ofschoon hij blijkbaar was in, wat
de Engelschen een contradictory mood noemen, en hij er behagen in schepte zulke
gewaagde stellingen te verkondigen. Toch deed het haar onaangenaam aan,
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vooral omdat zij vreesde voor den slechten indruk, welken zijn woorden op Christien
en Louis zouden maken. Zij wilde het voor hen doen voorkomen, alsof hij slechts
schertste en zeide lachend, terwijl zij vertrouwelijk haar arm op den zijne legde:
‘Hoor nu eens zulke theorieën, zou men niet denken, dat hij een geslagen vijand van
't huwelijk was? En toch heb je je zelf ook laten verschalken door dien van rozen
geweven band, mannetje, en hebt dien vrijwillig gesmeed.’
Met een beweging van ongeduld maakte hij zijn arm los en zeide zoo onverschillig
mogelijk: ‘Och! een man doet zooveel dwaasheden in zijn leven en daarom is het
juist zooveel te erger als het een onherstelbare is. Wat zeg jij, Louis?’
‘Je bent mijn gast, v.d. Elst, en dat weerhoudt mij ervan je te antwoorden, wat ik
wel zou willen zeggen, maar ik heb toch te veel respekt voor de vrouwen in 't
algemeen en voor mijne vrouw in 't bizonder, om je niet te zeggen, dat ik mij
allerminst met je zienswijze kan vereenigen.’
Nauwelijks had hij uitgesproken, of een vaal bleek bedekte de wangen van zijn
schoonbroeder, terwijl hij zich krampachtig aan de tafel vasthield.
Nelly sprong dadelijk op en hare hand op zijn
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schouder leggende, vroeg ze bezorgd: ‘Had-je 't daar nu weer? maar Theo, dat is de
derde keer vandaag, doe er toch iets voor, mannetje.’
Tevens legde zij aan Christien en Louis uit, dat haar man in de laatste dagen gedurig
last van hevige maagkrampen had en dat zij maar niet begreep, waaraan dit was toe
to schrijven. In haar angst voor haar echtgenoot, scheen zij zijn onaangename woorden
geheel vergeten te zijn en was ze slechts de teedere vrouw.
Theodoor herstelde zich spoedig en in zooverre had zijne benauwdheid goed
gedaan, dat ze een stoornis in het gesprek had gebracht, welke aan allen welkom
was. Men sprak over zijne ongesteldheid en Louis ried hem aan, den volgenden dag
een dokter te raadplegen. Theo antwoordde, dat het gedeeltelijk met dit doel was,
dat hij zijne vrouw naar Malang vergezeld had. Lang kon hij echter niet blijven, daar
zijn tegenwoordigheid op het land dringend vereischt werd, vooral omdat de employé,
die in Stern's plaats was gekomen, bizonder ongeschikt bleek te zijn en Wessels zich
voornamelijk met het in orde maken van het nieuwe gedeelte moest bezighouden.
Twee dagen na zijn aankomst te Malang vertrok Theodoor dan ook weer naar
Banjak Ajer, na
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eerst den raad van een doktor te hebben ingewonnen, die hem medicijnen en nuttige
wenken gaf, zonder echter precies te kunnen zeggen, wat hem eigenlijk scheelde.
Nelly was innig bedroefd bij 't afscheid nemen, want tot 't laatste oogenblik toe
had zij gehoopt, dat hij de komst van de baby zou afwachten, in de eerste plaats om
in die moeielijke uren bij haar te zijn, maar ook om zijn kindje zoo spoedig mogelijk
te zien. Het scheen evenwel, dat hij, naarmate de groote gebeurtenis naderde, hoe
langer hoe onverschilliger werd ten opzichte van vrouw en kind en blijkbaar stelde
hij niet de minste belangstelling in de geboorte van 't kleintje.
Dit veroorzaakte veel leed aan de jonge vrouw, die reeds liefde voor haar kindje
had gevoeld van 't oogenblik af, dat zij de zekerheid had, dat het komen zou. Ook
hierin, gelijk in zooveel andere zaken, begreep Theodoor haar niet en, als ze vol
teederheid en als een echt moedertje over haar kleinen schat uitweidde, trok hij
minachtend de schouders op en vertoonde zich de sarcastische glimlach op zijn
lippen, welke Nelly steeds zoo pijnlijk aandeed. Niettegenstaande dat hoopte zij nog,
dat hij wel veranderen zou, als 't kind er maar eenmaal was en dat het vaderlijk gevoel,
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elk mensch toch aangeboren, zou zegevieren boven zijn onnatuurlijk cynisme.
Zoo was de ochtend van zijn vertrek uit Malang genaderd. Reeds te half zes stond
hij gekleed en wel voor het bed zijner vrouw, die hem niet eens had hooren opstaan
en schrikte, toen zij zag, dat hij al reisvaardig was. Hoewel zij zich den vorigen dag
stellig had voorgenomen, zich flink te zullen houden, toen het oogenblik van scheiden
aangebroken was, kon ze dit niet; ze sloeg haar armen om zijn hals en legde snikkend
haar hoofd tegen zijn schouders.
In strijd met zijne gewoonte stootte hij haar nu niet af, doch, haar verwarde lokken
glad strijkende, zeide hij: ‘Dwaas vrouwtje, waarom ben-je nu toch zoo bedroefd?’
‘Omdat je weggaat, man, en omdat ik bang ben, dat ik je nooit meer terug zal zien.
O! Theo,’ ging ze op smartelijken toon voort, ‘als ik er eens niet van op kwam, als
de geboorte van het kind mij eens het leven kostte?’
‘Foei, Nelly, praat zoo niet, waarom zou je het er niet even goed afbrengen als
honderde andere vrouwen? Kom, daar moet je niet aan denken. Je wilt toch blijven
leven voor je kindje, dat je zoo noodig zal hebben?’
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‘En ook voor mijn man, je hebt mij immers ook noodig, niet waar Theo?’
‘Ach! als er eenmaal een kind is, dan neemt de man een tweede plaats in, dat
weet-je toch wel?’
‘Maar niet bij mij. Ik zal altijd van je houden en in mijn oogen zul-je steeds de
eerste blijven,’ en geheel onder den indruk van het oogenblik, vergat ze de onheusche
behandeling, welke zij maar al te vaak van hem had ondervonden en zag ze enkel in
hem den man, aan wien ze hare jeugdige liefde geschonken had en aan wien ze het
beste, wat in haar was, had gewijd.
Ook Theodoor scheen nu gevoeliger dan anders en drukte haar inniger in zijn
armen dan hij zulks in langen tijd gedaan had, hetgeen Nelly den moed gaf, om
fluisterend te vragen: ‘Liefste, vind-je 't naar om mij te verlaten? Toe blijf dan - ik
zou je er zoo dankbaar voor wezen.’
Zijne opwelling van teederheid was echter spoedig voorbij en 't was op zijn
gewonen knorrigen toon, dat hij zeide: ‘Je weet toch, vrouw, dat 't mij onmogelijk
is, kom, wees nu verstandig en laat mij gaan, het wordt anders zoo laat en dan is het
weer zoo warm. Ga nog maar wat slapen, dat zal-je goed doen. Adieu!’
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En zonder een woord meer te zeggen of haar nog eens te kussen, maakte hij zich los
uit hare armen, deed de bedgordijnen dicht, als was hij bevreesd, dat Nelly hem zou
volgen, en verliet het vertrek.
Christien en haar man waren reeds in de voorgalerij om hun vertrekkenden gast
goede reis te wenschen, doch toen de eerste zag, dat Theodoor alleen was, ging zij
dadelijk naar hare zuster, daar zij wel begreep, dat deze troost en opbeuring noodig
had.
Zoodra Christien binnenkwam, deed Nelly moeite om de tranen in te houden,
welke langs haar wangen vloeiden, en trachtte ze te verbergen, welk een smart het
vertrek van haren man haar veroorzaakte. Haar zuster liet zich echter niet verschalken,
maar ging op den rand van 't bed zitten en de kleine gestalte naar zich toehalende,
zeide zij met een stem, waaruit medelijden sprak: ‘Kom, Nel, huil maar eens flink
uit, dat zal je goed doen en vertel mij maar alles, wat je op 't hart hebt.’
En geheel, onder den invloed van die zachte stem en die teedere omhelzing, sprak
Nelly voor 't eerst haar bitter leed uit en vertelde aan hare zuster hoeveel zij liefgehad
en geleden had sedert
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haar komst in Indië. Toch trachtte zij, evenals zij dat eertijds tegenover Augusta had
gedaan, Theodoor nog zooveel mogelijk te verontschuldigen en schreef zijn koelheid
en onvriendelijkheid toe aan zijn langdurig verblijf in de koloniën.
Christien antwoordde weinig, maar dacht des te meer en kwam al heel spoedig tot
de overtuiging, dat, als Theodoor haar tot vrouw had gehad, hij een heel ander leven
zou hebben geleid en zij niet zulk een onderworpen teedere echtgenoote zou zijn
geweest als de zachte Nelly. ‘Of ik zou al lang van hem weggeloopen zijn,’ aldus
besloot zij hare overpeinzingen.
Intusschen ried Christien haar bedroefd zusje aan te doen, wat Theo haar geraden
had en wat te gaan slapen. Daaraan gaf zij gehoor en 't arme vrouwtje, uitgeput en
moe van 't schreien, sliep weldra rustig in.
Ongeveer een week later werd Nelly een dochtertje geboren en ten gevolge van
al hetgeen zij physiek en moreel had doorgestaan, had 't arme moedertje het hard te
verantwoorden gehad. Terwijl zij dagen lang tusschen leven en dood lag, schudde
de dokter menigmaal 't hoofd en durfde Christien, die geen oogenblik van de sponde
week, slechts weinig hoop geven. Deze stuurde bijna dage-
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lijks een looper naar Banjak Ajer met berichten omtrent de zieke en had verwacht,
dat Theodoor dadelijk zou zijn overgekomen, toen hij hoorde, in welk een gevaarlijken
toestand zijne vrouw verkeerde. Dit deed hij echter niet, doch hij vergenoegde zich
met Christien korte briefjes te schrijven, waarin hij haar zeer bedankte voor haar
trouwe zorg en tevens als zijn overtuiging uitsprak, dat Nelly in geen betere handen
kon zijn en hij dus volkomen gerust was. Naar zijn kind informeerde hij in 't geheel
niet en intusschen lag dit rustig in 't kleine bedje naast dat van Nelly en keek
verwonderd met de blauwe kijkers in 't rond of sloeg met de kleine, roode vuistjes
in de lucht. Het was een bitter klein, maar gezond meisje en de dokter koesterde niet
de minste vrees voor haar behoud, zelfs al mocht hare moeder haar ontvallen. Zag
men daarentegen het bleeke, uitgeteerde gelaat van de jonge moeder op 't kussen
liggen, waarlijk dan kon men niet anders denken, of 't zwakke vrouwtje was ten
doode opgeschreven. Zij gaf bijna geen teeken van leven en, zoo ze van de aarde
moest scheiden, zou het zonder bewustzijn wezen en zonder te treuren om wat zij er
achterliet.
Doch het was anders beschikt, haar draad was
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nog niet afgesponnen, haar taak nog niet volbracht, van den rand van 't graf werd zij
teruggeroepen om hare zending op deze wereld ten einde toe te volbrengen.
't Jonge moedertje sloeg voor het eerst de oogen op, toen zij eens haar kindje
hoorde schreien en strekte als instinctmatig de armen er naar uit om het aan haar hart
te koesteren en te laven. Daarna kwam er een glimlach om haar lippen en vroeg ze
aan Christien, die haar met innig welgevallen gadesloeg: ‘Hoe oud is 't nu al?’
‘Vijf dagen, lieveling, en vind-je het geen dotje?’
Met eene onbeschrijfelijke teederheid keek Nelly naar het teere wicht, dat rustig
lag te genieten en fluisterde toen: ‘Ik ben heel ziek geweest, is 't niet Chris? Zou ik
beter worden, denk-je? Ik zou zoo gaarne voor mijn kindje willen zorgen.’
Toevallig kwam op dat oogenblik juist de dokter binnen en voor 't eerst, sedert de
gevaarvolle ure, waarin hij de ziekekamer was binnengetreden, stond zijn gelaat
minder ernstig en gaf hij Christien eenige hoop. Hij ontveinsde evenwel niet, dat het
gevaar nog niet geheel geweken was en dat men de jonge vrouw elke aandoening
moest besparen.
Langzamerhand nam zij in beterschap toe en,
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toen de kleine Dora - want Nelly was er op gesteld geweest, dat het naar haar man
zou heeten - vier weken oud was, lagen moeder en kind behagelijk in een luierstoel
in de koele voorgalerij en stroomde er als 't ware een nieuw leven door Nelly's aderen.
't Kleintje groeide goed en beloofde een voorspoedig kindje te worden, zooals 't
jonge moedertje met trots aan hare vriendin Augusta schreef.
Je weet niet hoe heerlijk het is, schreef zij, zoo 'n klein wezentje te bezitten; ik
kan er mijne oogen niet van af houden en vind het jammer, als het zoo lang slaapt.
Toen het geboren werd, was het erg klein, doch 't komt met den dag aan en 't is heel
gezond. Mijn geluk zou dan ook volmaakt zijn, als Theo maar hier was, mij dunkt,
hij moet van 't kindje gaan houden, als hij het ziet. Elken dag hoop ik, dat hij komen
zal, doch Christien zegt, dat hij zeker wacht, totdat ik zoover beter ben, dat ik met
hem mee kan gaan, hetgeen nu nog niet zou kunnen. Ik voel mij wel veel sterker,
doch de dokter zou niet willen, dat ik al op reis ging. Ook vindt hij het beter voor
mij, nog wat rustig hier te blijven, dan reeds nu naar Banjak Ajer terug te gaan, waar
ik natuurlijk terstond weer als huisvrouw zou moeten optreden.
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Het is toch zoo jammer, dat het zoo ver is en dat Theo niet even kan overkomen, ik
verlang zoo naar hem - enz.
De brieven, welke Nelly aan hare lieven in Holland schreef, waren natuurlijk ook
vol over de kleine, doch haren echtgenoot noemde zij er niet bij. Zelfs met Christien
sprak zij zelden over hem, die evenwel heel goed merkte, dat zij veel aan hem dacht
en dat zijn onverklaarbaar lang wegblijven een bron van veel verdriet voor haar was.
De eenige teekenen van leven, welke hij gaf, waren korte, koele briefjes, die Nelly
nu en dan ontving en steeds met koortsige gejaagdheid opende, maar steeds legde
ze die met een moeielijk te verhelen gevoel van teleurstelling ter zijde.
Christien vroeg echter nooit iets, ofschoon zij hare verontwaardiging over het
gedrag van haren zwager duidelijk genoeg liet merken in de lange gesprekken, welke
zij met haren man daarover had.
Ook hij keurde de handelwijze van v.d. Elst sterk af en begreep er wellicht beter
de reden van dan zijne vrouw, maar was van oordeel, dat tusschenkomst van hun
kant niet wenschelijk was. Het eenige, wat zij dus voor Nelly konden doen, was, het
haar zoo aangenaam mogelijk te maken.
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Hoofdstuk XIX.
Nelly's Besluit.
De kleine rose baby had reeds bijna twee maanden op dit ondermaansche vertoefd
en begon er zich blijkbaar goed te gewennen, de jonge moeder nam in krachten toe
en liep in 't koele van den avond reeds een poosje in de schaduw der waringins op
en neer met haar schat in de armen, terwijl de echtgenoot en vader nog niet dacht
over een bezoek aan haar en zijn korte epistels werden hoe langer hoe zeldzamer.
Eindelijk kon Nelly het niet meer uithouden; zij vond bovendien, dat het nu tijd voor
haar werd het jonge paar alleen te laten. Langer van hunne gastvrijheid, hoe gul die
ook werd aangeboden, gebruik te maken, zou indiscreet zijn.
Christien en Louis waren innig gelukkig samen en moesten wel verlangen weer
met hun beidjes te zijn. Ook bracht Nelly's langdurig verblijf allerlei kosten mee,
welke zwaar moesten wegen in het jonge huishouden. Dammers zat toch al op korting,
daar hij een gedeelte van zijn traktement had moeten opnemen om zijn inrichting te
betalen, en
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hoe lief ze ook waren, Nelly begon zich toch hinderlijk te gevoelen. Zij kon niet
ontveinzen, dat haar thuiskomst ongewenscht scheen, want Theodoor toonde niet
het minste verlangen naar haar en de kleine. Hij schreef integendeel steeds, dat een
verlengd verblijf te Malang haar zoo goed zou doen en dat het onvoorzichtig zijn
zou, als zij te vroeg reisde en zulk een klein kindje in 't binnenland bracht, waar men
zoo ver van alle geneeskundige hulp verwijderd is.
Nelly deed haar best om te gelooven, dat dit alles waarheid was en dat Theo
daarmede haar bestwil voor had, doch telkens bracht de koele toon zijner briefjes
haar tot de treurige overtuiging, dat de scheiding hem niet hard viel en hij er zich
maar al te goed in kon schikken.
Herhaaldelijk reeds had zij hem te kennen gegeven dat zij naar huis verlangde, en
toen hij haar bedekte wenken niet scheen te begrijpen, schreef zij hem openlijk, dat
zij van plan was eerstdaags terugtekomen en dat zij wel alleen zou reizen, als hij
haar niet kon komen halen. Tevens voegde zij er bij, dat zij zich reisvaardig maakte
en alleen nog slechts zijn komst of zijn antwoord afwachtte.
Toen zij dit schrijven verzonden had, gevoelde
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zij zich veel kalmer en het was met een verruimd gemoed, dat zij hare beslissing aan
Christien en Louis mededeelde. Louis verwachtte stellig, dat v.d. Elst haar zou komen
halen, doch Christien was te zeer in haren zwager teleurgesteld om nog iets goeds
van hem te denken en zag de toekomst harer zuster donker in.
De uitslag leerde, dat zij gelijk had, want drie dagen na 't verzenden van den brief,
ontving Nelly het volgende antwoord van haren echtgenoot:
Banjak Ajer, Februari 18.
Lieve Vrouw.
Je schrijven van eenige dagen geleden is mij geworden en daar je er als een kind in
dwingt, om terug te komen, moet ik er wel in toestemmen. - Ik heb het te druk en
voel mij ook niet wel genoeg om je uit Malang te komen halen, bovendien ben-je
nu, volgens je eigen beweren sterk genoeg om alleen te kunnen reizen en voor 't kind
kun-je een baboe nemen. Kom dus maar, wanneer je wilt, je kamer is klaar.
Doch daar ik van meening ben, dat man en
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vrouw elkander klaren wijn moeten schenken, wil ik je zeggen, dat ik gehoopt had,
dat je uit mijn brieven zoudt begrepen hebben, je niet zoo welkom zult wezen, als je
misschien verwacht.
Van 't begin van ons huwelijk af, heb je je te veel illusies gemaakt en een te hoog
denkbeeld gehad van mijn gevoelens voor je.
Waar is 't, dat ik in Holland heel verliefd op je was en je, na onze kennismaking,
gaarne tot mijne vrouw begeerde, doch wij mannen zijn nu eenmaal anders
georganiseerd dan gij vrouwen en onze liefde is niet zoo standvastig als de uwe.
Daarenboven heeft een langdurig verblijf onder de tropen mij heel andere
denkbeelden omtrent het huwelijk gegeven dan gijl. er in Holland over hebt. Ik voel
dan ook meer en meer, dat ik er niet geschikt voor ben en dat het een groote dwaasheid
van mij geweest is mij voor altijd aan eene vrouw te ketenen. Dat trachtte ik je reeds
duidelijk te maken, vóór ik je te Malang verliet, doch het scheen wel, dat je mij nooit
wildet begrijpen, als ik opzettelijk of toevallig het gesprek op dit onderwerp bracht.
En toch is het noodig, dat je het begrijpt, want anders zou ons samenzijn weer een
serie van scènes en onaangenaamheden worden, evenals het was, vóór je ons huis
verliet.
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Het jongelui's leven en de vrijheid daaraan verbonden zijn mij lief en ik kan er niet
buiten; ik ben te lang in Indië geweest om met een Europeesche vrouw gelukkig te
kunnen zijn en dat met eene vrouw, zooals jij, die den geheelen dag opgelet en
aangehaald wil worden en veel te veel van haar man verwacht.
Toch moet ik je zeggen, dat het mij voor je spijt, dat je mij ontmoet hebt, want
met een anderen man zou je wellicht gelukkiger zijn geweest. Je hebt veel aanleg
voor een goede huisvrouw en de liefde en toewijding, welke je in zulk een ruime
mate bezit, zouden een ander misschien ten zegen zijn geweest, terwijl ze mij
verveelden. Dit is een harde waarheid, doch ik gevoel mij verplicht het je te zeggen.
Indien je denkt, dat je de opwellingen van je hart en gevoel zult kunnen bedwingen
en niet meer van mij zult vergen dan ik je geven kan, kom dan terug wij zullen ons
leven opnieuw beginnen, ieder zijn eigen weg gaande. Vind-je je als vrouw dan
verwaarloosd - en dat zul-je met jouw karakter zeker - dan kan je als moeder een
vergoeding vinden, want ik zal het kind geheel aan je overlaten en mij er niet mee
bemoeien.
Denk hier nu eens over na en wees verzekerd,
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dat, zoo je verstandig wilt zijn en mij mijn gang laat gaan, ik van mijn kant ook
toegevend zal wezen voor je tekortkomingen, al zijn die van anderen aard. Wij hebben
beiden onze gebreken en moeten elkaar nemen, zooals wij zijn. Wil-je dat niet, dan
zou ik je raden liever bij je zuster en schoonbroer te blijven of naar Holland terug te
gaan. In elk geval zal ik voor je onderhoud zorgen en je een ruime, maandelijksche
toelage zenden. Je hebt bovendien nu je zielsverlangen, een kind, en dat is voor een
vrouw als jij een heele troost, dus kun-je het wel een tijd buiten je man stellen. Ik
wil je echter nog wel zeggen, dat het best mogelijk, ja, zelfs waarschijnlijk is, dat ik
na eenigen tijd, van zelf weer naar je zal gaan verlangen, evenals naar de genoegens
van een huiselijk leven, die mij nu nog niet aantrekken. Laat mij dus nog een paar
jaar mijn eigen gang gaan en ik maak mij sterk, dat ik dan als een model echtgenoot
en vader bij je zal terugkomen. Ik zal dan genoeg geld hebben gespaard om er in
Europa van te kunnen leven en ik wil je wel bekennen, dat ik daar in sommige
opzichten een ander - jij zoudt zeggen - een beter mensch ben.
Toch zou ik om verschillende redenen liever
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hebben, dat je hier kwaamt, als je je ten minste naar mij schikken wilt. Ik verneem
je besluit dus wel en blijf
steeds
t. à t.
THEODOOR V.D. ELST.
Hoe Nelly te moede was bij het lezen van dit epistel, waarin Theo's egoïsme en
koelheid zoo duidelijk uitkwam, laat zich beter denken dan beschrijven. De
onbestemde vrees, welke zij gedurende zoo lang reeds in haar hart gevoeld had, was
nu bevestigd en dat op zùlk een wreede manier.
Eerst nu voelde zij hoeveel hoop zij nog gekoesterd had, maar nu ook wist zij, dat
ze van de toekomst niets meer te verwachten had en dat haar leven als echtgenoote
voortaan dor en vreugdeloos zou zijn.
Een innig medelijden met zich zelve kwam bij haar op en onwillekeurig beklaagde
zij het 21jarige vrouwtje, dat tot zulk een liefdeloos bestaan gedoemd was, alsof ze
een vreemde was. Zij kon zich nog niet vereenigen met 't denkbeeld, dat zij het was,
wie zulk een lot te wachten stond, voortaan onbemind en onbegrepen
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door 't leven te moeten gaan naast den man, die haar voor God en de menschen trouw
gezworen had, maar nu door de verbreking dier beloften zoo ver van haar stond.
Hij had haar dus niet meer lief - daarin lag dan de oorzaak van zijn gedrag jegens
haar. Zij verveelde hem. O! God, en dat reeds nu, zoo kort na hun trouwen. Arme
Nelly, was dat het schoone beeld van geluk en zaligheid, dat voor haar geest was
verrezen, zoo dikwijls zij zich haar huwelijksleven voorstelde? Had zij zich die fraaie
luchtkasteelen slechts gebouwd, om ze op zulk een ruwe manier te zien omhalen?
Waren dan al haar idealen even zoo vele hel gekleurde zeepbellen geweest, die nu
op eens uiteenspatten? Was er geen redding meer mogelijk? Zou zij zich ooit kunnen
schikken in de levenswijze, welke Theo voorstelde? En zoo niet, was het dan niet
beter, dat zij zijn raad opvolgde en bij haar zuster bleef of naar Holland terugging?
Neen, dat nooit, ze zou zich niet laten terugzenden als een onwaardige - dan liever
dood.
Dan liever dood! - waarom zou ze niet een einde maken aan haar ellende? Vlak
voor het huis vloeide een tamelijk breed water. Zoo ze er zich zacht in liet glijden
en - rust zocht in den stroom, welke
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voor haar een Lethe zou wezen? Ze zou wachten tot het avond was, men zou haar
dan niet zoo spoedig missen en, zoo men later haar lijk vond, zou men aan een ongeluk
denken. Den noodlottigen brief zou ze eerst vernietigen, opdat niemand iets zou
weten van het treurig geheim, dat met haar in 't kille watergraf zou verdwijnen. Alleen
Theo zou de oorzaak van haar dood vermoeden. Zou het hem tot inkeer brengen?
Zou hij berouw krijgen, als hij vernam, welke uitwerking zijne hardheid en
gevoelloosheid op haar gehad had? Als hij vernam, dat zij een vroegtijdigen dood
verkozen had boven een leven zonder liefde, zou haar geest, die zeker rondom hem
zou dwalen, dan getuige zijn van zijn wroeging?
Plotseling ontwaakte ze uit haar droevige overpeinzingen. Wederom was het 't
geschrei van haar kindje, dat haar tot bewustzijn bracht, zooals dit haar, vele weken
geleden, terugriep van den rand des grafs. Nu weerhield het haar van een
wanhoopsdaad. Zij nam het teere wichtje in haar armen en drukte hot onstuimig aan
haar hart, terwijl ze snikkend uitriep: ‘O! God, vergeef mij! Ik was slecht, ik dacht
alleen aan mij zelve en niet aan mijn kindje, dat zoozeer behoefte heeft aan mijn
zorgen. O! ik gevoel nu, dat een leven vol opoffering voor
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't kind, dat Gij mij geschonken hebt, nauwelijks in staat zal zijn die ure van
ondankbaarheid uittewisschen, waarin ik vergat, welke heilige plichten er op mij
rusten. Vergeef mij, dat ik mij door mijn verdriet liet overstelpen en de zegeningen
uit 't oog verloor, die mij nog over zijn. Dora, mijn Dora, mijn eigen lief engeltje,
hoe kon ik u vergeten? Ben ik dan niet waard uw moeder te wezen? Lieveling, van
dit oogenblik af aan zal ik alleen voor u leven, ik zal dien onwaardige uit mijn hart
bannen.... Doch neen, dat niet, wij zullen samen voor hem bidden, wij zullen hem
liefhebben in stilte, wij zullen onzen plicht voor hem blijven doen. Wellicht keert
hij dan tot ons weder. Als hij ziet, dat wij kalm en waardig onzen weg vervolgen en
ons geluk zoeken in een stille plichtsbetrachting, wie weet, of hij er dan niet door
getroffen wordt en inziet, dat onze levensbeschouwing hooger staat dan de zijne. Hoeveel 't mij ook kosten moge, ik zal terugkeeren in de echtelijke woning en den
strijd opnieuw aanvangen, ditmaal echter in stilte. Opgeven zou lafheid zijn. Ik wil
sterk zijn, sterk door mijn liefde en door het geloof aan het goede, dat eindelijk toch
triompheeren zal. Ja zeker, kindje, kijk mij maar niet zoo ongeloovig aan met die
mooie kijkers; het
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kan nog wel terecht komen. Wij moeten zien, dat we door geduld, gelatenheid en
een goed voorbeeld Papa's liefde herwinnen en hij moet zien onze achting terug te
krijgen.’
Sterk zou ze zijn, zij de zwakke, afhankelijke Nelly; ondanks haar diepe smart
moest ze glimlachen bij 't denkbeeld en toch gevoelde zij zich tot veel in staat. Het
doel was immers zoo heerlijk en welk een groote voldoening zou het niet voor haar
zijn, als zij haar man door haar voorbeeld terug zou hebben geroepen tot zijn plichten.
Daaraan zou ze al haar krachten wijden! Op eens kwamen haar eenige woorden van
Longfellow in de gedachte, die zij zich herinnerde bij het lezen niet begrepen te
hebben, maar die haar nu duidelijk werden:
Oh, fear not in a world like this,
And thou shalt know ere long,
Know how sublime a thing it is,
To suffer and be strong.

Zij herhaalde deze regels luid en plechtig, als deed ze een gebed. Daarna stond ze
op, verscheurde Theo's brief, wierp de stukken uit 't raam en maakte zich gereed naar
Christien te gaan, die in de provisiekamer aan 't uitgeven was, en haar te zeggen,
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dat ze den volgenden dag vertrekken ging. Ze begreep wel, dat haar zuster, zoowel
als haar zwager haar niet zouden laten gaan, indien zij den inhoud van Theodoor's
schrijven wisten. Daarom besloot ze er hun niets van te zeggen. Zij bespaarde zich
dan tevens het pijnlijke van een gesprek daarover. Natuurlijk zouden zij het gedrag
van haar man sterk afkeuren en zou zij niet in staat zijn hem te verdedigen. Bovendien
vond ze, dat zulke zaken tusschen man en vrouw moeten blijven en dat elke
inmenging, hoe welgemeend ook, toch meer kwaad dan goed zou doen.
Zij legde haar dochtertje, dat inmiddels ingeslapen was, in haar bedje - wiegen
zijn onbekend in Indië, - drukte een langen, vurigen kus op de rose wangetjes, als
moest de aanraking met haar kind haar kracht geven en verliet toen het vertrek, waar
ze een van die uren had doorgebracht, welke men nooit vergeet en welke tot onzen
laatsten ademtocht toe als spookgestalten voor ons opdoemen.
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Hoofdstuk XX.
Terug te Banjak Ajer.
Ondanks haar voorgenomen moed, was het een moeielijke dag voor Nelly en waren
er oogenblikken, waarin zij al hare krachten moest inspannen om in haar besluit te
kunnen volharden en Christien en Louis onwetend te laten van hetgeen haar man
haar geschreven had. Daarbij kwam, dat de oprechtheid en de natuurlijkheid van
haar karakter haar het veinzen bijna onmogelijk maakten maar zij moest het doen,
zij moest wel jokken, wilde zij de waarheid verhelen en hun toch eenige verklaring
geven van den brief, dien Louis zelf in ontvangst had genomen. Daar het echter
natuurlijk was, dat zij teleurgesteld en treurig gestemd was, omdat Theo haar niet
kwam halen en zij er bovendien erg tegen opzag alleen met zulk een jong kindje en
een baboe op reis te gaan, waren haar gastheer en diens vrouw daarover niet
verwonderd, en schreven zij den droevigen blik harer oogen daaraan toe, alsook aan
't naderend afscheid. Zonder de geheele waarheid te vermoeden, begrepen zij echter
wel, dat Theodoor's brief
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niet zeer hartelijk zou zijn geweest en 't was dan ook met een bezwaard gemoed, dat
Christien haar zuster den volgenden ochtend zag vertrekken. Ook vond zij het akelig
haar alleen te moeten laten gaan, doch Louis kon wegens de ziekte van twee zijner
collega's geen verlof krijgen en Christien wist wel, dat hij het niet gaarne zou willen,
dat zij Nelly wegbracht. Hij was te goed om het haar te weigeren, als zij 't hem vroeg,
doch juist daarom deed zij het niet. Zij was hem toch reeds dankbaar voor de
hartelijkheid en gastvrijheid, welke hij haar zuster had betoond.
Zoo vertrok dus Nelly weder naar Banjak Ajer, waar haar zulk een zware strijd
wachtte en angstig vroeg ze zich zelf af, of ze zelfbeheersching en volharding genoeg
zou hebben, om dien ten einde toe te volbrengen. - Ze had den looper, die haar Theo's
brief gebracht had, dadelijk teruggezonden met een briefje, dat slechts de volgende
woorden bevatte:
Ik vertrek morgenochtend van hier en ben dus tegen vijf uur thuis.
NELLY.
Wèl viel het haar hard zoo koel te schrijven, doch zij begreep, dat dit 't beste zou zijn
en dat
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haar vrouwelijke waardigheid haar verbood in 't vervolg eenige hartelijkheid aan den
man te bewijzen, die haar liefde zoo versmaadde.
Zij zou haar plichten als huisvrouw doen en vriendelijk en opgeruimd trachten te
zijn, meer niet. Al de teederheid, die in haar was, zou ze voor haren echtgenoot
verbergen en voor haar dochtertje bewaren. Het kleine ding was tamelijk zoet op
reis, al hinderde het schokken van den loggen reiswagen het ook erg en al belette het
moeder zoowel als kind een oogenblik rustig te kunnen slapen, hetgeen zeker voor
beiden zeer goed zou zijn geweest. Toch sluimerden zij nu en dan even in en, daar
't een vrij koele dag was, liep de reis beter af dan Nelly verwacht had, want zij kwam
niet al te vermoeid op Banjak Ajer aan.
Gedurende het geheele trajekt had zij zichzelf ingepraat, nu toch vooral flink te
zijn en geen ontroering te verraden bij 't terugzien van haar man. Onwillekeurig
echter stelde zij zich toch haar aankomst voor, zooals zij die zoo gaarne gewild had
en 't kostte haar al de geestkracht, waarover zij te beschikken had, om zich met het
denkbeeld vertrouwd te maken, dat haar in haar eigen huis geen hartelijk welkom
wachtte en dat zij er slechts geduld, maar niet begeerd werd.
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Gelukkig ten minste, dat zij er op voorbereid was, en tijd gehad had om zich te
verharden.
Toen zij aan de grenzen van 't land was gekomen, zag ze Theodoor te paard
aankomen. Hij was haar dus tegemoet gegaan - en een oogenblik vleide Nelly zich
met 't idee, dat hij misschien toch naar haar verlangde en hij dien brief had geschreven
in een opwelling van wrevel, doch toen zij den koelen blik opving, waarmede hij
haar begroette, begreep ze, dat ze niets meer te hopen had en dat de cynische toon
uit zijn hart voortkwam.
Gelukkig kwam haar gekrenkte trots haar te hulp en stelde haar in staat zijn groet
even koel te beantwoorden. Hij steeg van zijn paard, gaf de teugels aan een hem
vergezellenden bediende en zeide: ‘Zoo, ben-je daar, hoe heb-je 't op reis gehad?’
‘“O bizonder goed, dank-je,”’ antwoordde Nelly, schijnbaar zonder er acht op te
slaan, dat hij haar zelfs geen kus tot welkom gaf, hoewel zij elkaar in zulk een langen
tijd niet gezien hadden en de jonge vrouw toch in zulk levensgevaar verkeerd had.
Theodoor keek haar verbaasd aan. Was die kalme, koele vrouw dezelfde, die hij
snikkende verlaten had? Natuurlijk deed
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het hem genoegen, dat zij 't zoo verstandig opnam, maar toch kon hij niet ontkennen,
dat het hem verwonderde, dat zij zoo gemakkelijk afstand had gedaan van zijn liefde.
- De hare was dan zeker ook niet zoo trouw geweest en hij vond zich wel dwaas, dat
hij er nog zoo lang aan geloofd had en dat hij er zelfs tegen op had gezien haar te
ontmoeten, in de stellige verwachting, dat zij hem weer een scène zou maken, zooals
hij 't noemde. Hij wist niet wat er omging in 't hart, dat hij miskende. Evenmin
vermoedde hij, hoe onuitsprekelijk veel moeite het Nelly kostte, zich zoo onverschillig
te houden en hoeveel zij leed door zijn koelheid.
‘En is dit nu je kindje?’ vroeg hij, naast haar plaats nemende terwijl hij den koetsier
beval voort te gaan.
‘Dit is ons kind,’ verbeterde Nelly en 't zachte verwijt, dat er in haar stem lag, trof
Theodoor dieper dan de scherpste terechtwijzing en joeg een blos naar zijn wangen.
‘Het schijnt erg klein te zijn, is 't niet?’ vroeg hij, om toch iets te zeggen. ‘Is het
gezond?’
‘O! heel gezond, ik ben je wel dankbaar voor je belangstelling.’
Nogmaals keek haar man haar verwonderd aan.
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Ofschoon er ironie in haar antwoord lag, stond haar gelaat strak en kalm en toonde
zij door niets, dat zijn gedrag haar ergerde.
Toch dacht ze er aan hoe een andere vader zijn kind aan 't hart zou hebben gedrukt
en hoe dat in de meeste gevallen een band is tusschen man en vrouw. Even plotseling
als den vorigen dag Longfellow's gezegde haar in de gedachte was gekomen, dacht
ze nu op eens aan een versje, dat ze in een van Justus van Maurik's werken had
aangetroffen:
Wanneer ik vreugdedronken Mijn rozig kind aanschouw,
En haar, die 't mij geschonken,
Mijn aangebeden vrouw O! vraag niet wie van beiden
Mijn hart het meest bemint,
Mijn hart en kan niet scheiden
De moeder van het kind. Ik doe mijn armen open
En sluit ze er bijeen,
De vreugdetranen loopen
Mij langs de wangen heen.
Ge weet niet, denk ik stille,
Hoezeer gij wordt bemind
Gij, kind, om moeder's wille.
Gij, moeder, om uw kind.
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Het was, als zag ze die woorden overal opgeschreven en voor haar oogen verrees
het beeld van zulk een echtgenoot en vader. Vergeleek ze nu daarbij het strakke
gezicht en den onverschilligen blik van Theodoor, dan werd 't haar bang om het harte
en vroeg ze zich angstig af, of ze 't wel zou kunnen volhouden, haar verder leven
aan zijn zijde te slijten.
Ze had evenwel niet veel tijd tot nadenken, want ze waren spoedig thuis. Theodoor
hielp haar bij 't uitstijgen en zeide: ‘Ik heb de vroegere logeerkamers voor je in orde
laten maken, dan kun-je het kind bij je hebben en kan het mij 's nachts niet storen,
als 't soms huilt. Je weet, dat er niets is, dat mij zoo uit mijn humeur maakt, als
kindergeschrei.’
Nelly antwoordde niets, ze had moeite om zich te bedwingen en het was als in een
droom, dat ze zich naar den anderen kant van 't huis begaf, dat haar ter woon was
afgestaan.
De kamer naast het slaapvertrek had Theodoor als boudoir laten inrichten, zoodat
het Nelly toescheen, dat hij hare terugkomst wel verwacht had, doch haar tevens
wilde te kennen geven, dat zij voortaan ieder afzonderlijk zouden leven. Gelukkig
voor de jonge moeder vereischte haar kindje dade-
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lijk al haar zorgen, zoodat ze geen tijd had om al 't smartelijke van haar toestand te
gevoelen. Terwijl ze bezig was met haar dochtertje de stoffige kleertjes uit te doen,
kwam Kokki binnen en vroeg uit naam van haar meester, of mevrouw ook thee in
haar kamer wilde hebben. Verwonderd dat Kokki, die anders nooit in huis kwam,
zich hiermede bemoeide, vroeg ze waar Sidin de huisjongen was, waarop de
Javaansche vrouw tamelijk vrijpostig antwoordde, dat hij in de dispen was, en zij nu
't huishouden deed, dus ook voor de thee zou zorgen. Zij zou ook maar de sleutels
houden, zeide ze, dan had mevrouw er geen last mee. - Dit verbaasde Nelly zoodanig,
dat ze niet wist wat te antwoorden; ze zeide dus alleen maar, dat ze buiten zou komen
theedrinken bij mijnheer, hielp gauw 't kindje, trok zelf een schoone peignoir aan en
begaf zich naar de voorgalerij, waar Theodoor kalm aan de theetafel zat en blijkbaar
niet veel plan had zich te derangeeren.
Hij had eenige tijdschriften voor zich, doch las er niet in en, hoe onverschillig hij
zich ook wilde voordoen, Nelly bemerkte toch, dat hij geägiteerd was. Ze begreep,
dat ze, om haar gezag als huisvrouw to bewaren, Kokki de macht, welke zij gedurende
haar afwezigheid gekregen had, weder
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moest ontnemen, doch tevens werd 't haar duidelijk, dat dit niet gemakkelijk zou
gaan en dat haar man er meer van wist, dan hij zou willen bekennen.
Hoe verlegen ook van natuur, besloot ze dadelijk te handelen en, nadat ze de thee
had uitgeschonken, zette ze zich tegenover haar man en zeide, als gold het een zeer
eenvoudige zaak: ‘Nu ik weer thuis ben, man, wil ik natuurlijk het beheer over alles
weer op mij nemen, zeg dus aan Kokki, dat zij mij de sleutels geeft.’
Theodoor zag haar uitvorschend aan, als om te zien in hoeverre zij den toestand
begreep. Zij doorstond zijn blik echter kalm en, toen hij zeide: ‘Dat moet je haar zelf
vragen, daar heb ik niets mee te maken,’ antwoordde zij bedaard: ‘Dat deed ik reeds,
doch ze scheen mij niet te begrijpen, ten minste, - zij gaf ze niet.’
‘Dan zou ik ze haar maar stilletjes laten houden, dat zal je een massa soesa
besparen.’
Nelly bedwong zich met moeite, maar toch beefde haar stem, toen ze vroeg: ‘Wat,
raad-je mij aan om een Javaansche vrouw hier den baas te laten spelen?’
Hij trok de schouders op en zeide: ‘Och wat! je overdrijft weer; toen ik alleen was,
moest ze
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wel voor alles zorgen, dus is 't geen wonder, dat ze wat verwend is. Als je verstandig
bent, let-je daar niet op en bemoei-je je met je kindje.’
De onaangename toon, waarop haar man dit zei, ergerde Nelly nog meer dan de
woorden zelf en haar zelfbeheersching verliezende, riep ze driftig uit: ‘Theo, je wilt die vrouw toch niet meer recht geven dan mij, de sleutels komen
mij toe en niet haar, ik wil meesteres zijn en ik sta er op, dat je ze aan haar
terugvraagt.’
‘Mijn hemel, begin-je nu al weer scènes?’ begon hij op knorrigen toon, ‘Als je
wist, hoe rustig ik het gehad heb, terwijl je weg waart. Wees toch verstandig en schik
je in de omstandigheden. Als de huisvrouw er niet is, neemt een der Javaansche
vrouwen altijd zoolang haar plaats in en dan kan men haar maar zoo dadelijk niet
weer als een meid gaan behandelen. Dat moet langzamerhand geschieden, zoo'n
mensch is dan wat verwend en het kan soms gevaarlijk worden, als men daarin te
plotseling een verandering gaat brengen.’
‘Gevaarlijk?’ vroeg Nelly verbaasd, ‘hoe zoo?’
‘Wel, je weet toch hoe rijk de Indische plantenwereld is aan schadelijke middelen,
welke toegediend kunnen worden zonder dat men er ooit
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iets van bemerkt. Onze kokki nu is een Madoereesche en deze zijn van nature reeds
wraakzuchtig, pas dus op, dat je haar boosheid niet gaande maakt en ze je uit
jaloerschheid geen poets speelt.’
‘Uit jaloerschheid, wat meen je daarmee? Wat voor reden zou zulk een Javaansche
vrouw hebben om jaloersch op mij te zijn? Er bestaat tusschen haar en mij toch een
te groote afstand, zou ik denken.’
‘Nu ja,’ hernam Theodoor wrevelig, ‘dat is nu wel zoo, maar terwijl je weg waart,
is ze wat over 't paard getild en was ze hier de huishoudster. - Als je wat langer in
Indië waart geweest, zou-je dit begrijpen en niet zulke domme vragen doen.’
Op eens ging de arme Nelly een licht op en hetgeen haar man nu zeide in verband
brengende met zijn brief, begreep ze thans maar al te goed, welke rol kokki gespeeld
had. Ze gevoelde zich onbeschrijfelijk vernederd bij het denkbeeld, dat dit bruine
wezen in haar huis meer rechten had dan zij en in een hevig snikken uitbarstende,
riep zij smartelijk uit: ‘Als dat zoo is, dan kan dat mensch mij geen grooter dienst
bewijzen, dan mij een van die middelen, waarover je straks spraakt,
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toe te dienen, want zoo kan ik niet blijven leven. Liever dood, liever vergeven dan
op die manier hier in huis te zijn.’
‘Ik heb het je immers geschreven,’ begon Theodoor, doch, terwijl hij sprak, kwam
er een vale lijkkleur over zijn gelaatstrekken en zeeg hij als levenloos terneer. Nelly
dacht niet anders dan dat hij dood was en schrikte zoo erg dat ook haar eigen wangen
akelig bleek werden. Ze knielde naast haar man neder en vatte een zijner handen om
te voelen of ze nog warm was. Als door de Voorzienigheid gezonden, verscheen de
heer Wessels in de voorgalerij; hij was gekomen om de jonge huisvrouw te
verwelkomen, weinig denkende welk een droevig tooneel hem wachtte.
Toen Nelly hem zag, sprong ze haastig op en haar hand op zijn arm leggende, zei
ze: ‘O! wat ben ik blij, dat ik u zie, u kunt zeker wel wat voor hem doen, hij is toch
niet dood?’
De heer Wessels boog zich over zijn chef heen en luisterde of diens hart nog klopte,
terwijl Nelly angstig zijn gebaren naging en hem met wanhopende blikken aanzag.
‘'t Beste is, dat wij uw man naar bed zien te krijgen, mevrouw.’ zeide hij eindelijk,
‘wilt u een der bedienden roepen?’
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‘Kan ik zelf u niet helpen?’ vroeg ze bedeesd, ‘ik zal wel flink zijn.’
Hij keek de tengere gestalte met medelijdende blikken aan en zeide vriendelijk:
‘U zoudt hem toch niet met mij kunnen dragen en bovendien moogt ge u niet te veel
vermoeien, terwille van uw kindje. Laat uw man dus maar voorloopig aan mij over.
Als u van dienst kunt zijn, zal ik u wel roepen.’
Er lag zooveel overtuiging in zijn stem, dat Nelly hem onwillekeurig gehoorzaamde.
Ze ging dus haastig naar de dispens, waar Sidin op zijn lauweren zat te rusten en
gebood hem dadelijk den heer Wessels te gaan helpen, daarna begaf ze zich naar
haar slaapkamer om naar 't kleintje te zien. Het sliep rustig met 't mondje half open
en de baboe zat er bij om de muskieten af te weren. Intusschen was het bijna donker
geworden en Nelly riep een der bedienden, die daarmee belast was, om de lichten
aan te steken. Juist werd Theodoor, die nog steeds buiten kennis was, in zijn kamer
gebracht.
‘Kan ik niets voor u doen?’ vroeg Nelly, terwijl de heer Wessels bezig was haar
man te ontkleeden.
‘Hebt u wat cognac bij de hand, mevrouw?’
Weinig wist hij, hoe deze eenvoudige vraag
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Nelly deed ontstellen, want de cognac was weggesloten on om dien te krijgen, moest
ze kokki de sleutels vragen. Ze kon daar niet toe besluiten en zond de baboe met de
boodschap naar achteren, terwijl ze zelf bij haar kindje bleef. Juist liep er een bizonder
groote, vieze tor over haar armpje en Nelly, die anders zoo bang was voor zulke
beesten, vermande zich ter wille van haar dochtertje en, daar zij niets bij de hand
had om het dier op te pakken en het tot dicht bij Dora's gezichtje was gekropen, pakte
zij het met haar vingers beet en wierp het uit het raam, zelf verbaasd staande over
haren moed. - Inmiddels kwam de baboe terug en kon Nelly zich niet langer
bedwingen; haar hart trok, niettegenstaande al 't gebeurde, naar haar man, die nu zoo
hulpeloos ter neder lag.
Zoo hij eens niet weer bijkwam? Zoo hij uit deze flauwte eens den eeuwigen slaap
inging?
Neen, dat niet, o! God, daarvoor waren de laatste herinneringen aan hem te treurig;
indien hij nog maar even herstelde, een oogenblik slechts, dan kon zij hem zeggen,
dat ze hem toch nog liefhad en hem alles vergaf. Zóó kon hij niet sterven, dat kon
God niet willen. Ze liet de baboe weer bij 't kindje, dat rustig doorsluimerde, zonder het minste
bewustzijn van
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wat er om haar heen gebeurde. Arm kind! misschien zou ze wel weeze zijn, zonder
ooit den vadernaam te hebben gepreveld, zonder ooit den vaderkus te hebben gevoeld.
Met angstig kloppend hart begaf de jonge vrouw zich naar het vertrek, dat ze
vroeger met haar man deelde. De heer Wessels stond bij 't bed, doch niet alleen; over
den zieke gebogen, met zichtbare teekenen van belangstelling en onrust, stond kokki.
't Was Nelly, alsof ze door den grond zou zinken, toen ze zag, hoe zij met de eene
bruine hand het hoofd van haar Theo ondersteunde en met de andere een opwekkend
vocht tusschen zijn lippen poogde te gieten. Met een driftig gebaar wilde ze naar 't
bed gaan en de gehate gestalte wegduwen, doch Wessels hield haar tegen en zeide
eerbiedig, doch vastberaden:
‘Laat haar begaan, mevrouw, ze weet, wat ze doet, uw man had in den laatsten
tijd meer van die aanvallen en dan haar steeds 't liefst bij zich, het schijnt dat zij hem
verlichten kan.’
‘Maar nu ben ik er, ik ben toch zijn vrouw,’ riep Nelly uit en er lag zooveel
wanhopige smart in haar stem, dat de heer Wessels er diep door getroffen werd. ‘Ach! stuur haar weg.’ ging
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ze smeekend voort, ‘laat mij hem oppassen, laat hem toch in mijn armen sterven, dat
komt mij toe en niet haar.’
‘Ge moet nu alleen aan den patiënt denken, mevrouw, en alle ander gevoel daarvoor
laten wijken; kijk eens, uw man komt al bij, ga u nog zoolang naar uw kindje, zoodra
hij volkomen bij kennis is, zal hij immers vanzelf naar u vragen. - Spaar hem de
schande van u hier te zien, terwijl die vrouw hem verzorgt.’ ‘Jaag haar dan weg,’ zei Nelly nogmaals. ‘Zij weet beter, wat uw man goed doet dan een van ons allen en dat is immers 't
voornaamste op dit oogenblik. Denkt u dat ik haar bij zijn ziekbed zou hebben
toegelaten, als ik dat niet geweten had? Geloof mij, mevrouw, ik zou alles gedaan
hebben, om u dit tafereel te besparen, doch waar 't een zieke geldt, zwicht alles. Dat
zult u toch met mij eens zijn.’
Met zachten drang troonde hij 't jonge vrouwtje uit de kamer, dwong haar in de
binnengalerij plaats te nemen en gaf haar een glas wijn.
Ze liet zich leiden als een kind en scheen hem innig dankbaar te zijn voor zijne
goede zorgen. Als instinctmatig gevoelde ze, dat deze man het goed met haar meende
en tot haar bestwil handelde, -

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

311
en hij zag met vreugde, welk een invloed hij op haar had.
Gedurende eenige minuten zat ze zwijgend en in gedachten verzonken, toen hief
zij 't hoofd plotseling op en zeide: ‘Ik geloof, dat ik Theo's stem hoor, mag ik gaan
zien?’
‘Laat mij gaan,’ gaf hij ten antwoord, ‘zoodra ik kan, zal ik die andere verwijderen
en u roepen: Zoudt u niet zoolang bij uw kindje gaan?’
‘'t Slaapt en hier ben ik dichter bij hem,’ zeide ze zacht.
Intusschen was de zieke weder bijgekomen en was voor 't oogenblik het gevaar
weer afgewend; het middel dat kokki hem had toegediend, had hem uit zijn verdooving
doen ontwaken en hij scheen nu weer geheel bij kennis te zijn. Alleen klaagde hij
over een hevige pijn in de maagstreek en vroeg zijn oppasseres hem daar met olie te
wrijven, hetgeen hem meermalen goed had gedaan.
‘Zal ik mevrouw niet liever vragen, u te helpen?’ stelde Wessels voor. Een donkere blos overdekte de nog bleeke wangen des lijders en met zwakke stem
zeide hij: ‘Ik durf niet, ik ben bang dat Aïma boos zal worden, ze is zoo gewoon mij
te helpen en ik ken haar al van vroeger.’
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Kokki, of Aïma, zooals haar meester haar noemde, ging intusschen bedaard haar
gang en verzorgde den patient met 't grootste geduld en veel handigheid.
Eindelijk scheen ze hem als hersteld te beschouwen, ten minste voor 't oogenblik,
en gaf ze haar voornemen te kennen haar plaats op te geven. Zij keerde zich naar
den heer Wessels, die nog steeds in de kamer was en zeide bedaard, alsof het niet
meer dan natuurlijk was, dat zij haar meester verzorgd had: ‘Nu is mijnheer beter,
als hij erger wordt, laat mij dan maar roepen, ik ga naar mijn jongen too en voor 't
eten zorgen van de blanke mevrouw.’
Toen zij de kamer verlaten had, ging de heer Wessels naast het bed staan en vroeg
nogmaals of hij Nelly niet roepen zou.
Na eerst behoedzaam in 't rond te hebben gekeken, alsof hij vreesde beluisterd te
zullen worden, antwoordde de zieke: ‘Ik ben zoo bang, dat Aïma haar kwaad zal
doen, de meid is zoo aan mij gehecht en, ofschoon ik haar had weggedaan, toen ik
naar Holland ging, is ze van zelf weer teruggekomen.’
‘Waarom haar toen niet terstond teruggestuurd?’ vroeg de heer Wessels.
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Een flauwe glimlach bedekte het gelaat van den administrateur, terwijl hij antwoordde:
‘Ach! ik was ook wel aan haar gehecht, ik ken haar al zoo lang en 't is mijn schuld,
dat ze een kind heeft.’
‘Wat,’ riep zijn bezoeker uit, ‘is die aardige jongen, die altijd hij haar is, van u,
en hebt ge hem erkend?’
‘Dat niet, maar nu ze met hem teruggekomen is, wil ik wel wat voor hem doen. 't
Is echter zoo lastig met mijn vrouw, die is zoo jaloersch en begrijpt de Indische
toestanden in 't geheel niet. Ik heb haar al voorgesteld, liever naar Holland terug te
gaan, of bij haar familie te Malang te blijven, maar ze wilde absoluut hier komen en
het zal nooit goed gaan met haar en Aïma.’
‘Natuurlijk niet,’ sprak de heer Wessels, ‘het is nu het oogenblik niet om u hard
te vallen en dan, u bent mijn chef, maar, als u mijn gelijke waart, zou ik u openlijk
den rug toekeeren.’
De heer v.d. Elst scheen weer geheel hersteld te zijn, ten minste in het vuur van 't
gesprek, was hij op gaan zitten en op zijn gewonen onverschilligen toon vroeg hij:
‘Omdat ik doe wat honderden mannen in Indië doen? ik wist niet Wessels dat je na
een bijna twintigjarig verblijf hier er nog zulke Puriteinsche begrippen op na hieldt.’
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‘Nog eens, het past mij niet, uw gedrag te laken, of er mijn oordeel over uit te spreken,
doch ik vind het onverantwoordelijk, een volbloed Europeesche vrouw als de uwe
aan de gevolgen van zulk een toestand bloot te stellen.’
‘Ze wist 't vóórdat ze terugkwam,’ hernam v.d. Elst, ‘ik schreef er haar over, maar
ze verkoos toch te komen, dus ben ik van alle verantwoordelijkheid af.’
Op eens verschoot hij van kleur, doch ditmaal had het geen physieke oorzaak. In
de geopende deur stond Nelly en aan haar verschrikten blik en hijgende ademhaling
zag hij, dat ze althans een deel van het gesprek gehoord had.
De heer Wessels, die met zijn rug naar de deur stond, had haar niet gezien, doch,
toen hij de verandering in 't gelaat van zijn chef zag en hem zijn blik daarheen zag
richten, wendde hij zich onwillekeurig om en werd ook de arme jonge vrouw gewaar.
Hij stond op en wilde zich verwijderen, daar hij meende, dat het tooneel, dat
noodzakelijk tusschen de echtgenooten moest volgen, niet geschikt was, om door
een derde te worden bijgewoond.
Van waar Nelly zat in de binnengalerij, had ze 't oog op Theodoor's kamer gehad;
zoodra ze kokki
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er dus uit zag komen en zich verwijderen, ging ze er heen, om de plaats in te nemen,
welke haar toekwam. Onwillekeurig hoorde ze alles, wat er tusschen haar man en
den heer Wessels gesproken werd, maar ze was er te zeer door ontsteld, om zich te
kunnen verroeren of ook maar eenig teeken van leven te geven.
Nu echter trad ze naderbij en wenkte den heer Wessels om niet weg te gaan, hij
wist nu toch eenmaal alles, 't was dus maar beter, dat hij bleef. Bovendien was zijn
bijzijn een bescherming voor haar, want dat de strijd fel zou zijn, begreep ze. - Kalm
en fier trad ze naar 't bed toe en zeide zacht doch met vaste stem: ‘Ik heb alles gehoord,
man, en weet dus, welke schande je mij in mijn huis wilt aandoen en aan welk gevaar
je mij hebt blootgesteld, doch wees niet bang.’
‘Je wist 't vooruit,’ viel hij haar knorrig in de rede.
‘Dat je je onbeschaamdheid zoo ver zoudt drijven, vermoedde ik niet,’ hernam
Nelly, ‘anders was ik hier niet teruggekomen. Daar één dak echter niet mij en die
vrouw kan herbergen, zal ik gaan, tenzij je haar wilt wegzenden, doch je schijnt wel
op haar gesteld te wezen.’
‘Ik ken haar reeds zoo lang,’ begon de heer v.d. Elst.

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

316
‘Dat hoorde ik zooeven en toch schroomde je niet, mij hierheen te brengen.’
‘Ik wist niet, dat zij terug zou komen,’ zeide Theodoor, ‘waarachtig niet, vrouw,
dat kun-je gerust gelooven.’
‘Je wist toch dat haar kind rechten op je had.’
‘Nu ja, maar dat is in Indië zoo erg niet.’
‘God, wat moet je diep gezonken zijn, om zóó te kunnen spreken,’ riep Nelly op
droevigen toon uit. ‘O! Theo, hoe heb ik mij zoo in je kunnen vergissen.’
Hij antwoordde niet en, daar de heer Wessels zag, dat er weer een benauwdheid
in aantocht was, wenkte hij Nelly.
Deze goot toen eenige druppelen van 't fleschje, dat kokki had laten staan, op een
lepel en gaf 't haar man, ten prooi aan de hevigste gemoedsaandoeningen. Haar
gevoelig hart deed in hem slechts den lijder zien, die hulp noodig had, terwijl haar
verstand haar zeide, dat deze man, die met wreede hand haar illusiën had vernietigd
en haar leven had verwoest, niets dan de diepste verachting van haar verdiende. Toch
bleef zij boven alles vrouw en als zoodanig verzorgde zij hem.
't Duurde echter niet lang, of kokki kwam weer binnen, die, zonder een woord te
spreken, haar
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plaats opnieuw innam, toen juist de baboe Nelly kwam waarschuwen, dat 't kindje
wakker was geworden en om haar schreide. De jonge moeder moest dus wel gaan,
maar wierp nog een smartelijken blik op den zieke en keek daarna den heer Wessels
smeekend aan. Deze begreep, wat zij bedoelde en, haar naar de deur geleidende,
zeide hij zacht: ‘Ik zal bij hem blijven, mevrouw, wees volkomen gerust.’

Hoofdstuk XXI.
Kokki's Bekentenis.
Terwijl Nelly bezig was haar kindje in slaap te maken, wemelden de meest
tegenstrijdige gedachten door haar brein. Kon ze anders het teere wichtje, dat zoo
geheel afhankelijk van haar was, niet genoeg bewonderen, thans hielp zij het
werktuigelijk en vroeg ze zich af, wat haar nu te doen stond. Ook nadat Dora's oogleden zich gesloten hadden en alle sporen der zooeven gestorte
tranen van haar koontjes verdwenen waren, bleef Nelly in gedachten verzonken met
haar op en neer loopen.

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

318
Zij voelde den lichten last niet, ze had nu een veel zwaarderen te torsen, een waarvan
het gewicht haar nederdrukte.
Na de ontvangst van Theodoor's brief had ze toch nog gehoopt, dat er veel, zoo
niet alles, terecht zou komen, maar hetgeen zij nu in de ziekekamer had bijgewoond,
ontnam haar die hoop geheel en al.
Blijven onder de bestaande verhoudingen kon ze niet, ze zou er zich zelf door
verlagen, bovendien hoe zou ze haar kindje in zulk een omgeving kunnen zien
opgroeien? hoe zou ze het achting kunnen leeren hebben voor een vader, die zóó zijn
plichten tegenover haar moeder verzaakte, en op zulk een schandelijke manier zijn
eed schond, dien hij voor God en de menschen had afgelegd.
Ze moest dus weggaan, - doch waarheen?
Christien en Louis zouden haar hartelijk ontvangen, daarvan was ze ten volle
overtuigd, maar ze vreesde misbruik te maken van hun gastvrijheid, indien ze
nogmaals haar intrek bij hen kwam nemen. Alleen met haar dochtertje naar Holland
terug te gaan, vond ze ook verschrikkelijk. Ten eerste die lange reis, en dan de
terugkomst in Holland als gescheiden vrouw. Dat laatste denkbeeld vooral joeg haar
een blos van schaamte naar de wangen, al was zij zich ook van geen schuld bewust.
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Onschuldig en onervaren als ze was vóór haar trouwen, had ze toch wel over de
positie van gescheiden echtgenooten hooren praten en 't kwam haar voor, dat deze
alles behalve benijdenswaardig was en dat het oordeel der wereld niet te haren gunste
was. Zelfs al wist men niets van de verhouding tusschen man en vrouw, toch was
men steeds geneigd aan beide kanten schuld te zoeken en drukte men zijn opinie uit
door het tamelijk afgezaagde aphorisme: ‘Waar twee kijven enz.’
En toch was Nelly schuldeloos; zij kon het niet helpen, dat haar man zoo geheel
anders was dan hij zich had voorgedaan. Haar eenige fout was dat ze zich had laten
leiden door haar liefhebbend hart en ze in hem had geloofd met al de reinheid harer
onschuldige ziel.
Zij had hem verveeld, doch was dat haar schuld?
Ze had hem liefgehad en had niet geschroomd hem van haar liefde te doen blijken.
Hoe zou ze ook hebben kunnen verbergen wat haar geheele leven uitmaakte?
Had zij daarmede verkeerd gehandeld, hare bedoeling was goed geweest.
Hard, dubbel hard was het daarom voor haar, dat ze er zoo zwaar voor moest
boeten. Ze
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had haar kortstondig geluk wel duur gekocht. Hoe treurig en eenzaam zou nu voortaan
haar leven zijn, hoe zou haar arm hart gefolterd worden door de smartelijke
herinneringen aan 't verleden en hoe dor zou haar toekomst wezen!
Ze had haar kind - en daarin moest ze haar troost zoeken, doch zon ze als moeder
vergoeding vinden voor wat ze als gade geleden had?
Immers neen, daarvoor was de wonde te diep, daarvoor was de schok te hevig
geweest. Ze zou wellicht na een wijle herleven, doch herstellen kon ze nimmer; ze
zou tot het einde van haar levensbaan een gebroken hart in zich ronddragen.
Toch zou ze haar best moeten doen voor haar dochtertje; het arme kind moest toch
lachjes om zich heen zien en geen tranen. Ze zou haar bitter zieleleed moeten
verbergen en een vroolijk, tenminste een opgeruimd, moedertje trachten te zijn Zou
die taak niet boven haar krachten gaan? Eindelijk legde zij het kind in haar bedje en met het hoofd op haar hand geleund,
trachtte zij geregeld te denken.
Ze moest dan weg! Ze moest de woning verlaten, die ze nog zoo kort geleden als
gelukkige vrouw was binnengetreden on die haar nu geen tehuis meer aanbood. Ze
moest de plek verlaten, waar ze
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gehoopt had een gelukkig leven als echtgenoote en als moeder te zullen leiden.
Maar ze kon niet terstond gaan, ze kon Theodoor zoo toch niet achterlaten; hoe
zou 't nu met hem zijn? Zich een verwijt makende van haar gebrek aan belangstelling
in den zieke, begaf ze zich naar zijn kamer, waar ze alleen Sidin opmerkte, die bij
het bed zijns meesters was neergehurkt. Theo scheen rustig te slapen, een kalme
uitdrukking lag op zijn gelaat. Terwijl Nelly hem door de klamboe heen bekeek, kon
ze zich maar niet met het denkbeeld vertrouwd maken, dat deze man, dien zij eens
zoo innig had liefgehad, haar liefde had verbeurd, dat zij alle reden had om hem te
haten en zij hem voortaan als een vreemde zou moeten beschouwen.
Ze zette zich naast zijn legerstede in een luierstoel neder, welke daar zeker door
den heer Wessels was gezet, en wilde bij den zieke waken; doch door de vermoeienis
der reis en al hetgeen zij in de laatste uren ondervonden had, was ze zóó afgetobd
naar lichaam en naar geest, dat zij haar oogen niet meer open kon houden en weldra
een vaste slaap haar overmeesterd had.
Ook Sidin dommelde half en scheen er niet aan te denken dat het etenstijd was.

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

322
Terwijl dus in huis alles in diepe rust was, had er in de bijgebouwen een stormachtig
tooneel plaats. Toen de heer Wessels zag, dat zijn chef sliep en dus voor 't oogenblik
zijn zorgen niet meer noodig had, was hij derwaarts gegaan om aan een der bedienden
te gelasten, den volgenden ochtend bij het krieken van den dag den dokter te gaan
halen. Daarna had hij kokki opgezocht om die eens duchtig onder handen te nemen.
Ook hij vreesde, dat Nelly's verblijf in de echtelijke woning ondragelijk zou zijn
zoolang Aïma op 't land was; hij wilde dus trachten haar te doen vertrekken, was zij
maar eenmaal weg, zoo dacht hij, dan zou de verhouding tusschen de echtelieden
waarschijnlijk wel beter worden. In elk geval was het raadzaam, ook in 't belang van
hun kind, dat zij bij elkander bleven.
De zaak was nu maar, hoe Aïma weg te krijgen en de heer Wessels was volkomen
bereid zich daarvoor een belangrijke geldelijke opoffering te getroosten, want hij
wist wel dat klinkende munt het beste middel in zulk een geval is. Waarschijnlijk
zou de administrateur wel de kosten dezer evacuatie willen dragen en zoo niet, welnu
- dan had hij het er nog wel voor over, om het arme jonge vrouwtje, voor wie hij
zooveel

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

323
sympathie gevoelde, 't blijven bij haar man mogelijk te maken.
Na kokki te vergeefs in de keuken gezocht te hebben, liet hij zich door een der
bedienden de kamer wijzen, welke zij met haar kind bewoonde. Daar vond hij haar
ook. Terneergehurkt zat ze op de matras, die hun als bed diende, en was bezig het
knaapje, dat naast haar lag, iets in te geven, waartegen het zich echter schreiend
verzette.
Toen de heer Wessels, wiens binnenkomen ze niet had opgemerkt, haar vroeg wat
zij deed, vertoonde er zich zulk een duidelijke trek van angst en wanhoop op haar
gelaat, dat hij er van schrikte en begreep, dat er iets niet in den haak was. De vrouw
staarde als wezenloos voor zich uit en was blijkbaar wat de Javanen bigoeng noemen,
d.w.z. 't hoofd kwijt. Op eens vloog ze op en wilde de kamer verlaten, maar de heer
Wessels, hierop voorbereid, vatte haar met forschen greep bij den arm en, haar
dwingende weer te gaan zitten, vroeg hij streng, wat dit alles beteekende.
Eerst weigerde zij antwoord te geven, doch de heer Wessels was gewoon zich te
doen gehoorzamen en onwillekeurig, als genoodzaakt door de kracht van zijn wil,
deed zij hem een bekentenis, welke hem het bloed in zijn aderen deed stollen.
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Ofschoon hij, na een bijna twintigjarig verblijf in de tropen volkomen bekend was
met Indische toestanden en hij reeds van alles had bijgewoond, schrikte hij toch van
hetgeen deze Madoereesche hem vertelde. Ze bekende nl. dat zij op 't land was
teruggekomen alleen om haar meester te vergeven, omdat hij een andere vrouw had
genomen. Uit vrees, dat het ontdekt zou worden, als zij oen krachtig middel nam,
had zij 't vergif gebruikt, dat het langzaamste, doch tevens het zekerste werkt, nl. de
fijne vezeltjes der bamboe. Deze verteren niet en veroorzaken langzamerhand een
doodelijke maagkwaal. Dagelijks had ze een kleine hoeveelheid daarvan in de rijst
gemengd, hopende dat de njonja blanda (blanke mevrouw) er ook van eten zou. Daar
Nelly echter niet van de rijsttafel hield, was zij gespaard gebleven. Ze dacht dat het
middel nu reeds zooveel kwaad had gedaan, dat Theodoor wel spoedig sterven zou
en, daar ze bang was met de politie in aanraking te zullen komen en bovendien genoeg
van de soesah had, was ze besloten nu ook zich zelf en haar jongen van 't leven te
berooven. Ze had een snelwerkend vergif gereed gemaakt en had even vóórdat de
heer Wessels binnenkwam, zelf een sterke dosis daarvan ingenomen, waarna zij
trachtte er ook
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wat aan haar kind van in te geven, hetgeen echter gelukkig door zijne onverwachte
komst belet was geworden.
Terwijl ze dit vertelde, kreeg ze telkens hevige benauwdheden en met groote
moeite bracht zij het verhaal ten einde. 't Duurde dan ook niet lang of het vergif deed
zijn werking heviger gevoelen en de schuldige vrouw gaf den geest onder hevige
stuiptrekkingen. Haar laatste oogenblikken waren vreeselijk om aan te zien, doch
haar doodstrijd was gelukkig kort en, vóórdat de heer Wessels een weinig van zijn
ontsteltenis bekomen was, was ze reeds de eeuwige rust ingegaan, zonder een kreet
van smart te uiten, ofschoon haar lijden hevig was en, zonder een blik te slaan op 't
kind, dat met zijn groote oogen verwonderd rondkeek. 't Eerste wat de heer Wessels
deed, was dit te verwijderen, de zorg voor de doode aan de bedienden overlatende.
Gelukkig had 't jongske den noodlottigen drank nog niet ingenomen en, hoewel
het hevig schreide, besefte het niet, wat er om hem voorviel. Het ging dan ook gewillig
met zijn redder mede, die het in de administrateurswoning bracht. Wèl was hij bang,
dat Nelly bij het zien van het kind harer mededingster zou ontstellen, doch hij wilde
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het niet in de bijgebouwen aan de zorgen der bedienden overlaten en zijn eigen
woning was te ver weg, om het daarheen te brengen. Bovendien was het inmiddels
laat geworden en was hij reeds zoo lang van den zieke weg geweest.
Toen hij in de kamer van zijn chef kwam, na 't kleine ventje op een bank in de
binnengalerij te hebben gelegd, vond hij den patient nog slapende. Ook Nelly
sluimerde rustig door en hij vond dit zulk een verblijdend verschijnsel, dat hij zich
onhoorbaar weder verwijderde, na Sidin, die op dat oogenblik wakker was, te hebben
gewenkt om hem te volgen. Hij beval hem een bed voor Aïma's kind gereed te maken
en wel in een der zijkamers, waar Nelly het niet zien zou.
Nadat hij aldus voor een en ander gezorgd had, verkwikte hij zich met een teug
wijn en overlegde wat nu te doen het beste zou zijn. Als kokki's verhaal waar was,
- en er was geen reden om er aan te twijfelen, - dan was v.d. Elst verloren. Hetgeen
hij dien middag en de laatste weken had bijgewoond, deed hem zelfs vermoeden,
dat zijn einde niet verre meer was.
Natuurlijk zou hij een dokter laten komen, doch hij wist bij ondervinding, dat de
Europeesche kunst zwichten moet, waar de Indische natuur met zulke
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middelen gewerkt heeft. Zijn chef was dus tot een vroegtijdigen dood gedoemd en
zijn vrouw en kind zouden spoedig weduwe en wees zijn.
Ongelukkige Nelly! arme kleine Dora!
Wat was 't leven toch treurig en hoe zwak zijn wij, waar 't geldt het lijden onzer
medemenschen te verzachten. - Hoe gaarne de heer Wessels ook alles in 't werk zou
hebben gesteld om den dreigenden slag van het huis zijns chefs af te wenden, hij
gevoelde zich tegenover deze omstandigheden volkomen machteloos. Daarbij wachtte
hem nog de moeielijke taak Nelly bekend te maken met 't geen kokki hem had
toevertrouwd. Hoe zou zij het opnemen? en zou de schok, welke het haar zou geven,
niet nadeelig werken ook op het kind? Wessels hield te veel van zijn eigen dochtertje,
om niet met innig medelijden voor dat der v.d. Elsten vervuld te zijn. Hoe lang hij
daar gezeten had, wist hij zelf niet, toen hij eindelijk ontwaakte uit zijn gepeins door
het geluid van stemmen, dat uit de ziekekamer kwam. Theodoor was wakker geworden
en had Nelly gewekt; beiden waren kalm en schenen als stilzwijgend een verbond
te hebben aangegaan, om over hetgeen er tusschen hen voorgevallen was, thans niet
te spreken.
De zieke gevoelde zich veel beter en had zelfs
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trek om iets te eten. Nelly stond dus op om naar de bijgebouwen te gaan on daar iets
klaar te maken. Dit wilde Wessels echter tot elken prijs verhinderen, daar hij terecht
vreesde, dat de overige bedienden haar het treurig uiteinde hunner kameraad zouden
mededeelen. Hij zeide dus op overredenden toon:
‘Blijf u maar hier, mevrouw, en laat mij van daag eens voor keukenmeester spelen,
ik zal wel zorgen, dat mijnheer iets krijgt en u ook, want u zult ook wel honger
hebben.’
Nelly verzette zich niet, daar ze veel te bang was, dat ze in de keuken met kokki
in aanraking zou komen. Dat wilde ze natuurlijk liever vermijden. De heer Wessels
toonde, dat hij niet voor niet jaren lang aan 't hoofd eener huishouding had gestaan,
al was 't dan ook maar zijn eigen huishouding. Hij nam de sleutels, welke kokki in
't ziekevertrek had laten liggen, ging met Sidin naar de provisiekamer, zocht eenige
blikjes uit, welke men in 't binnenland steeds in voorraad heeft, en gaf de noodige
bevelen. Geen half uur daarna dischte Sidin een smakelijk maal op, waaraan de heer
Wessels, zoowel als Theodoor en Nelly, alle eer bewees, want al is het hart nog zoo
droevig, de maag wil toch haar eischen hebben. In dagen
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van vreugde vergeet men zelfs eer het etensuur dan in treurige dagen, en dat is maar
goed ook, want als de geest lijdt, moet het lichaam dubbel gesterkt worden, ten einde
het evenwicht te kunnen bewaren.
De weken, die nu volgden, waren wel de moeielijkste uit Nelly's leven en dikwerf
vroeg ze zich later af, wat ze toch gedaan zou hebben zonder den onder-administrateur,
die niet alleen de zaken op 't land voor zijn chef waarnam, doch haar ook in andere
opzichten als een broederlijke vriend bijstond. Hij dacht om alles en niets was hem
te veel waar het haar belang of dat van haar kindje gold. Met de uiterste
voorzichtigheid deelde hij haar kokki's bekentenis en haar rampzalig sterven mede,
zoodat zij voorbereid was op de uitspraak des geneesheers, die, na hetgeen hij gehoord
had, beter de ziekteverschijnselen begreep dan zijn collega te Malang. Ook was de
kwaal in die maanden zoo toegenomen, dat het niet moeielijk meer viel de
verschillende symptomen te herkennen. De arts deed alles om 't lijden van den patient
te verzachten, herstelling was niet meer mogelijk. De benauwdheden namen in
hevigheid toe en volgden elkander sneller op naarmate het einde naderde. Slechts
nu en dan was de zieke
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eenige uren bij kennis en daarvan maakten Nelly en de heer Wessels gebruik om
hem zijn zaken te doen regelen. De dokter had hem zijn toestand niet verheeld en
hij wist dat zijn dagen geteld waren. Zoodra hij zich hiervan bewust was, kwam er
een groote verandering in hem en het scheen wel, dat hij behoefte gevoelde een
goeden indruk bij zijn vrouw en zijn vriend achter te laten.
Zijn teederheid voor Nelly werd met 't uur grooter en het was, alsof hij haar thans
eerst leerde waardeeren. Geen minuut kon hij zonder haar en hij wilde slechts door
haar alleen verzorgd worden. En zij? Ze was te zeer vrouw om hem niet terstond
alles te vergeven en elke bittere gedachte uit haar hart te verbannen. Uren lang kon
ze naast zijn sponde zitten, met 't kindje op kaar schoot, waarin de vader nu ook veel
belang stelde.
Het waren innig treurige dagen en toch niet de ongelukkigste, welke de verzoende
echtgenooten zoo doorbrachten. Theodoor was, behalve als hij die benauwdheden
had, kalm en scheen met de eigenschap van een zieke slechts voor 't oogenblik te
leven en aan geen toekomst te denken. Nelly was dankbaar voor den ommekeer in
zijn gevoelens jegens haar en schonk hem thans uit medelijden de liefdeblijken,
welke zij hem vroeger uit liefde bewees.

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

331
Geen van beiden sprak een woord over Aïma, alleen verzocht Nelly hem dringend
haar kind, dat toch ook 't zijne was, te wettigen, tevens belovende er voor te zullen
zorgen en het met de kleine Dora te zullen grootbrengen. Op haar verzoek ging de
heer Wessels er voor naar Malang en nam er uit naam van den vader de noodige
maatregelen voor. Als bizondere gunst vroeg hij er peet over te mogen worden en
den Javaanschen naam van Ming, dien de kleine jongen tot dusverre gedragen had,
in zijn eigen naam te mogen veranderen.
Zoowel Theodoor als Nelly namen hier genoegen mede en zoo bleef 't ventje in
de administrateurswoning en zou Max v.d. Elst nooit weten, dat hij vroeger Ming
was geweest. Daar het een aanhalig kind was, hechtte Nelly er zich spoedig aan en
bleef het steeds als een legaat van haar man beschouwen. Zij rekende het zich als
een plicht aan zijn zoontje goed te maken, wat hij als vader verzuimd had.
Nog geen drie weken waren er na haar terugkomst verloopen, toen Nelly als jonge
weduwe bij 't sterfbed van haren man stond. Zijn uiteinde was kalm geweest en in
haar armen had hij den geest gegeven. Reeds eenige dagen te voren
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was Luitenant Dammers alleen te Banjak Ajer gekomen; want Christien was op raad
van den dokter te Malang gebleven, daar zij in omstandigheden verkeerde, waarin
het reizen hoogst nadeelig is.
Zoodra de begrafenis afgeloopen was, nam hij Nelly benevens de twee vaderlooze
kinderen mede naar Malang, ten einde daar kalm te overleggen, wat zij verder zou
doen. Alleen te Banjak Ajer blijven kon ze toch in geen geval en Louis moest naar
huis terug.
Zoo ondernam ze dus nogmaals de lange reis en verliet ze, thans voor goed, de
plaats, waar ze zoo bitter geleden had.
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Hoofdstuk XXII.
Goede Vrienden.
Malang Maart 18Lieve Ouders.
Mijn vorige brieven zullen u genoeg voorbereid hebben op den slag, die onze arme
Nelly getroffen heeft. Toen ik u schreef, dat Theodoor ziek was en denkelijk niet
herstellen zou, was hij reeds gestorven. Ik durfde het u echter niet in eens vertellen,
uit vrees, dat u te veel schrikken zoudt, want 't is een bitter ongeluk. Arme Nelly, ze
is nog geen 22 jaar en nu reeds weduwe! en dan de kleine Dora, dat hulpelooze
wichtje, waar ze nu geheel voor zorgen moet. Ik kan u dan ook niet zeggen, hoe innig
bedroefd ik ben, doch gelukkig heb ik Louis, die engelachtig goed voor mij is. U
kunt niet begrijpen, welk een lief karakter hij heeft en hoe onbeschrijfelijk braaf hij
is. U hebt wel eens gezegd, moedertje, dat alle mannen zelfzuchtig zijn, maar Louis
maakt heusch een uitzondering hierop, hij denkt niet aan eigen rust of gemak, maar
is steeds bezig om iets te verzinnen, dat Nelly en mij genoegen kan doen.
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Ik ben hem dan ook innig dankbaar en heb mij vast voorgenomen van mijn kant ook
geen moeite te sparen, waar 't zijn geluk en welzijn geldt. Ik mag dan ook wel zeggen,
dat wij goed bij elkander passen en dat het onze een gelukkig huishoudentje is. 't
Kan mij soms hinderen voor Nelly, als zij ziet, hoe uitstekend wij harmonieeren en
hoe wij in elkander opgaan. Bij haar was 't zoo anders; men mag van de dooden geen
kwaad spreken, doch dat belet niet, dat ik verplicht ben u te zeggen, dat Nelly's
huwelijk volstrekt niet gelukkig was en dat Theodoor in 't geheel geen goede man
voor haar was. Ik geloof, dat 't arme kind meer geleden heeft in haar trouwen dan
wij een van allen vermoeden. Ik schrijf u dit natuurlijk in vertrouwen - de broers en
zusters hebben er niet mee noodig - doch Louis en ik vinden, dat u 't dient te weten.
Dan zult u beter met Nelly kunnen omgaan, als zij weer bij u is: daarom kan ik de
oorzaak van Theo's dood ook niet voor u verzwijgen. Als u 't niet wist, zoudt u haar
misschien uit belangstelling allerlei vragen doen, welke zij niet zou kunnen
beantwoorden.
De zaak is, dat Theodoor hier 't leven heeft geleid, dat de meeste jongelui leiden
en een liaison had met een inlandsche vrouw. Dit is nu op zich
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zelf zoo erg niet, doch toen dat mensch hoorde, dat hij getrouwd was, is zij naar
Banjak Ajer teruggekeerd en heeft zich op hem gewroken, door hem een langzaam
vergif toe te dienen hetgeen dan ook zijn uitwerking niet gemist heeft. Verschrikkelijk,
niet waar? 't Mensch scheen zelf ook berouw te hebben, ten minste ze heeft zich ook
van 't leven beroofd. 't Ergste is, dat zij een kind heeft nagelaten, waarvan 't vaderschap
aan v.d. Elst toekwam. Zoodra Nelly dit hoorde, heeft zij dit kind, een jongentje van
drie jaar, aangenomen, nadat zij Theodoor eerst verzocht had het voor de wet te
erkennen. Ik vind het prachtig van haar, doch weet niet, hoe zij de zorg voor twee
kinderen zal kunnen dragen. U weet, zij heeft geen pensioen en 't geld, dat v.d. Elst
gespaard had, heeft hij grootendeels verteerd in zijn verloftijd en voor zijn inrichting.
Ofschoon hij administrateur van Banjak Ajer was en een groot deel der winst kreeg,
had hij geen aandeelen in de zaak, die aan een Maatij. behoort. Zijne weduwe heeft
er dus niets van te wachten en alles wat haar en den kinderen overblijft bestaat in
eenige duizenden guldens, die Theodoor nog had, en de opbrengst der vendutie.
Daarvan zal ze dus moeten leven. Louis en ik
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zouden haar met liefde houden, ook andere vrienden hebben haar een thuis
aangeboden, ten minste voorloopig, doch voor het financiëele is 't beter, dat zij naar
Holland gaat. U moet nl. weten, dat er hier van staatswege een instelling bestaat, de
Weeskamer geheeten, die opgericht is in 't belang der achtergelaten kinderen van
Europeanen en, naar ik meen, daarmee gelijkgestelden, doch dat doet er niet toe.
Zoodra nu een der ouders van onmondige kinderen sterft, moet dadelijk alles te gelde
worden gemaakt en moet de helft van de nalatenschap op de kinderen worden
vastgesteld, waarover de Weeskamer dan tot hun meerderjarigheid het beheer
aanvaardt en een behoorlijke rente uitkeert.
Zoo de overgebleven vader of moeder geld genoeg heeft, dan is het voldoende,
dat men den inboedel enz. laat taxeeren en de halve waarde er van aan contanten
stort. U begrijpt echter, dat dit Nelly niet convenieeren zou en dat 't beter is, dat zij
het weinige geld, dat ze heeft, onder haar eigen beheer houdt. Dat kan ze nu alleen
doen, als ze haar plan te kennen geeft, terstond te repatriëeren, en dat is 't beste, wat
ze onder de gegeven omstandigheden doen kan. Hare vendutie is afgeloopen en heeft
bizonder veel opgebracht. Indische menschen zijn voorbeeldig goed in zulke gevallen,
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van heinde en ver kwamen de bewoners van plantages om, zooals men zegt, de prijzen
op te jagen. Iedereen gevoelde sympathie voor het arme weeuwtje en in Indië bewijst
men die door daden. De heer Wessels, die zich in alle opzichten als een waar vriend
heeft betoond, had zich met de regeling harer zaken belast en de goede man spaarde
geen moeite. Het geld der vendutie ontvangt men pas over drie maanden, dat is de
manier hier, doch hetgeen Theodoor nog bovendien naliet is meer dan voldoende
voor de reis en de eerste onkosten in Holland. Toch vrees ik, dat Nelly met alles en
alles niet meer dan f 600 of f 700 jaarlijksch inkomen zal hebben en hoe zal ze daarvan
met twee kinderen kunnen leven? Was er maar wat geld in de familie, doch helaas!
de van Vlotens behooren nu eenmaal niet tot de gefortuneerden. Louis en ik zouden
dolgraag wat voor ons zusje doen, doch het luitenantstraktement is niet groot, daarbij
zitten wij nog op korting en, zooals ik u laatst schreef, verwacht ik tegen 't einde van
het jaar een kleinen gast. Ik vind het wel heerlijk, dat ons duo in een trio zal worden
veranderd, doch er zijn altijd zooveel onkosten aan verbonden en dit conveniëert ons
nu zoo slecht.
De kleine Dora groeit gelukkig goed en is de
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beste troost voor onze arme Nelly. Louis vindt 't vreeselijk, dat ze in haar benarde
omstandigheden nog den last heeft voor twee kinderen te zorgen, doch ze beweert
dat dit 't beste voor haar is en dat de zorg, die zij er voor heeft, niet opweegt, tegen
't genot, dat zij er van smaakt. Het is bepaald treffend te zien, hoe lief zij voor den
kleinen Max, 't kind van Theo is, ik wist nooit dat onze Nel zoo teeder kon zijn en
zooveel diep gevoel had. Ze beschouwt het als een ernstige plicht om even goed voor
hem te zijn als voor haar eigen kind. 't Is misschien verkeerd het te zeggen, maar ze
is soms net een heilige, als ze daar zit met Dora op haar schoot en Max naast zich.
Ze is altijd in 't zwart, ofschoon men anders in Indië niet zoo algemeen rouwt. U
weet, dat heur haar werd afgeknipt, toen ze zoo ziek was en 't werd nog steeds kort
gehouden op raad van den dokter. Ze ziet er dus zoo bizonder jong uit, net een kind.
En toch spreekt er zoo oneindig veel smart uit haar oogen, 't is of ze met den dag
treuriger worden. Haar gezicht is vreeselijk smal geworden en toch ziet ze er niet
slecht uit; 't goede kind doet zoo haar best om zich goed te houden. Ik moet u eerlijk
bekennen, dat ik nooit gedacht had, dat zij zoo flink kon wezen. 't Is of de groote
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slag, die haar getroffen heeft, haar karakter op eens heeft veranderd. Hoe afhankelijk
en angstig van natuur ze vroeger ook was, nu is ze zoo vastberaden en kordaat
mogelijk en wil zich met alles bemoeien. De heer Wessels bewondert haar dan ook
bovenmate en heeft zich geheel aan haar belangen gewijd. Hij is wel twee, drie keer
hier geweest om de zaken met en voor haar te regelen en hij is zoo goed voor haar,
dat wij hem geheel als een ouden vriend beschouwen. Daar Louis onmogelijk weg
kan, heeft hij beloofd haar en de kinderen naar Soerabaia te zullen geleiden en hen
veilig aan boord te brengen. Ze vertrekken reeds de volgende week en gaan per
Hollandsche mail dadelijk door van Soerabaia naar Amsterdam. 't Is wel een lange
reis, doch het is 't gemakkelijkste met kinderen.
Toch moet ze een baboe meenemen, doch deze kost haar niets, daar een Indische
dame onzer kennissen, wier dochter over eenige maanden naar hier komt, haar
overstuurt om hare dochter in Holland te ontmoeten en de reis mee terug te maken,
en ze wil niet, dat Nelly iets betaalt. Meer dan lief van haar, vind ik, maar de nonna's
zijn soms verbazend royaal, gelukkig is 't een oude vertrouwde meid, waar Nelly
veel gemak van zal
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hebben. - Mevrouw Batenburg, de schoonzuster van Nelly's vriendin Augusta, was
ook heel hartelijk en pakte al haar goed in te Banjak Ajer, terwijl ze tevens haar
sarongs en kabaaien van haar overnam. En nu zal ik maar eindigen, daar Nelly spoedig zelve bij u zal wezen en u dan alles
kan vertellen, zij gaat per Conrad II, dus kunt u zien, wanneer ze te Amsterdam
arriveert. Trouwens ze zal u wel van Genua schrijven en deze brief komt in elk geval
eer aan.
Met veel liefs voor u allen, ook van Nelly en Louis
steeds
Uwe U liefhebbende dochter
Chris.
Soerabaia,
April, 18..
Lieve Marie.
Eenige regelen bij nevensgaand pakje, dat je door tusschenkomst van Mevr. v.d. Elst
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zult ontvangen. Het bevat een paar wandschermen of cacamona's, zooals men ze
hier noemt, om in je kamer op te hangen, ik hoop dat ze naar je zin zullen zijn. Ze
worden in Japan gemaakt, doch men ziet ze veel hier en ik vind, dat ze heel aardig
staan. Ik hoop dat je kennis zult maken met Nelly, vooral voor haar hoop ik het, want
ze zal zich wel erg eenzaam gevoelen in Holland en ik verbeeld mij, dat jij juist een
geschikt gezelschap voor haar zou zijn. Als men zulk een groot verdriet heeft
ondervonden, waardoor men geheel veranderd is, is het bijzijn van vreemden soms
aangenamer dan dat van oude vrienden, daar men met de laatsten 't contrast scherper
voelt tusschen het voorheen en thans. De omgang met nieuwe kennissen geeft ook
meer afleiding in zulk een geval.
Morgen gaat ze op reis met haar twee kindertjes, want, zooals ik je laatst schreef,
heeft ze 't zoontje van haar man als 't hare aangenomen. De heer Wessels, van wien
ik je vroeger vertelde, bracht haar hier. Ze logeeren in een Hôtel vlak hierbij en ik
vroeg Mevrouw Verduyn of ik, terwijl Nelly hier was, vrijaf mocht hebben, teneinde
mij geheel aan haar te kunnen wijden. Je begrijpt, dat er heel wat komt kijken voor
zoo'n lange
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reis en in 't geheel zal ze hier slechts vijf dagen blijven. Wij zijn dan ook druk aan 't
naaien geweest van flanel ondergoed voor de kinderen. Ik ben toch zoo blij, dat ik
nog iets voor haar doen kan, want ik heb innig medelijden met 't arme jonge vrouwtje.
't Komt mij voor, dat ze nog liever en zachter geworden is dan vroeger, het ongeluk
heeft haar ten minste niet bitter gemaakt en 't is aandoenlijk te zien hoe zij haar best
doet om vroolijk te zijn voor haar kleintjes.
Ik zag er wel wat tegen op haar terug te zien, na alles, wat er gebeurd is, sedert ik
haar te Banjak Ajer verliet, doch haar kalmte zette mij terstond op mijn gemak en
de baby, die bekeken en bewonderd moest worden, gaf aldra een welkome afleiding.
Ze heeft nog geen woord met mij over hetgeen er gebeurd is gesproken, alleen vroeg
ze met een treurigen glimlach of ik Max, dat is 't jongetje van die kokki, nog herkende.
Tevens vroeg ze, of ik ook vond, dat hij op haar man geleek, en vertelde zij mij, dat
hij in zijn laatste dagen zooveel notitie van zijn dochtertje had genomen. De manier,
waarop zij over hem sprak, was zoo lief en aandoenlijk, dat 't wel scheen, dat zij hem
alles vergeven had.
Wat is een vrouw toch dikwijls engelachtig in
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haar goedheid en hoe verheven is haar plichtsbetrachting. Als men nagaat in hoeveel
v.d. Elst te kort schoot en men ziet dan, hoe zijn arm, miskend vrouwtje zijn
nagedachtenis eerbiedigt in zijn kind, waarlijk dan zegt men met ten Kate:
‘Somtijds echter zij de meerd're
sterker dan den trotschen man.’
Alleen in de plaats van ‘somtijds’, zou ik ‘meestal’ willen stellen.
De heer Wessels, met wien ik dezer dagen nog al eens in aanraking kom, bevalt
mij hoe langer hoe beter. Mij is zoo eenvoudig en toch zoo waar en daarbij allerliefst
voor Nelly, die hem dan ook heel dankbaar is. Jegens mij is hij heel beleefd en
verscheiden keer had ik alleraangenaamste gesprekken met hem. Nelly zegt, dat ik
een zeer gunstigen indruk op hem gemaakt heb en dat zij wel zou willen dat.... Doch
dat zal ik je maar niet vertellen, ten eerste zal daar toch niets van komen, ik behoor
niet tot de gelukkigen der wereld en ik zal mijn leven wel verder als ondergeschikte
doorbrengen. Sedert ik in betrekking ben, heeft niemand mij nog met zooveel
onderscheiding behandeld als de heer Wessels, doch dat beteekent
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niets en ik tracht het mij maar uit het hoofd te praten, ook al komt het mij soms voor,
dat hij iets meer dan een voorbijgaande kennismaking zou wenschen. Verbeeld je,
ik had weer een brief van mijn aanbidder, den ingenieur, hij beweert mij niet te
kunnen vergeten. Bovendien zegt hij, dat hij zoo gaarne zou willen trouwen en dat
er daar, waar hij is, geen jonge meisjes zijn. Hij schijnt bepaald een afkeer te hebben
van de levenswijze der meeste jongelui hier en zou daarom ook willen, dat ik hem
nam. Soms vind ik, dat het zeker 't verstandigste zou wezen, als ik aan zijn verlangen
voldeed. Ik zou voor 't overige van mijn leven onbezorgd zijn en ik zou wellicht in
het betrachten van mijn plicht tegenover mijn man een gevoel van voldoening krijgen,
dat mij schadeloos zou stellen voor meer poëtische gevoelens. Ook zou ik gestreeld
zijn door zijn liefde, terwijl ik natuurlijk alles zou doen om die waardig te worden.
Dit alles herhaal ik mijzelf telkens en toch kan ik er niet toe besluiten en, sedert ik
den heer Wessels heb teruggezien, minder dan ooit. Bepaald verliefd ben ik waarlijk
niet op hem, dat zou in de gegeven omstandigheden dwaas zijn, doch zoodra ik hem
heb leeren kennen, voelde ik instinctmatig, dat hij de man zou zijn, aan wien ik mij
zou
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kunnen hechten en aan wiens zijde ik gaarne verder mijn levenspad zou willen
bewandelen. En toch denk ik niet, dat ik ooit zoo gelukkig zal zijn.
Doch brisons là-dessus, het is reeds laat, Nelly slaapt al en morgen moeten wij
vroeg op. Ook is deze brief langer geworden dan ik bedoeld had, doch als ik eenmaal
met je aan 't praten ben, is 't alsof je nog tegenover mij zit en je evenals vroeger niet
tevreden bent, vóórdat je alles weet, wat er in mijn hart omgaat.
Ach! en 't is er heel naar in gesteld op het oogenblik, want ten eerste heb ik heel
veel verdriet over mijn arme Nelly en spijt het mij, dat zij Indië verlaat, want wie
weet of en wanneer wij elkander terug zullen zien. Dan komt die sympathie voor
den heer Wessels, die ik onderdrukken wil en last though not least gevoel ik mij hier
in 't geheel niet gelukkig.
Mevrouw Verduyn wordt waarlijk onuitstaanbaar en mijnheer is, in zijn overdreven
toegevendheid voor haar en zijn voortdurende zorg om haar elke onaangenaamheid
te besparen, dikwijls heel veeleischend en onrechtvaardig tegenover mij. En dan is
mevrouw nog soms jaloersch en kan ze niet velen, dat hij mij gelijk geeft of dat de
kinderen
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toonen, dat ze liever bij mij zijn dan bij haar. En toch is het natuurlijk, want bij mij
zijn ze vrij en kunnen ze naar hartelust ravotten en spelen, terwijl haar alles hindert.
Haar zenuwgestel is dermate overprikkeld, dat elke kleine opwinding haar van streek
maakt en iedereen haar eigenlijk te veel is, en toch is ze niet gaarne alleen. Waarlijk
men heeft Jobs geduld en Salomo's wijsheid noodig om met haar om te gaan. De
dokter dringt er steeds op aan, dat zij naar Holland gaat, doch hoe meer hij het
aanraadt, des te sterker zij er zich tegen verzet. Ze is zich blijkbaar niet 't minst bewust
van haar toestand en wijt haar ongesteldheid aan hetgeen haar in haar omgeving
hindert. Nu eens ben ik het, dan weer zijn het de kinderen of de dienstboden, soms
zelfs doet zij de hevigste verwijten aan haar man, die de goedheid zelve voor haar
is. Intusschen wordt zij bij den dag zwakker en lijdt zij aan hevige hartkloppingen.
De kinderen zijn lief en gezeggelijk en houden veel van mij, dat is nog de eenige
zonnestraal op mijn overigens duister pad. Kon ik maar naar Holland teruggaan met
Nelly, doch ik zou niet weten, hoe ik aan 't noodige geld voor de passage zou komen
en dan, eenmaal terug in mijn vaderland, zou ik toch geen home hebben. Van oom
hoor
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ik zelden en, als ik een enkelen keer een brief krijg, erger ik mij nog maar aan den
koelen toon van zijn schrijven.
Foei, wat een brombrief - ik schaam mij voor mijzelf en ben van plan het
onaangename persoontje, dat men juffrouw Batenburg noemt, eens goed onder handen
te nemen; ze heeft het noodig. Vind-je ook niet? Stuur mij maar eens een flinke preek
terug, dat zal mij goed doen en ik verdien het. Ik heb zeker nog wel veel om dankbaar
voor te zijn, al weet ik het nu niet te waardeeren. Die arme Nelly heeft het toch nog
veel harder dan ik en zij is zoo lief en gelaten, terwijl ik heel vervelend ben. Toch is
er in mijn morrend hart nog een zonnig plekje voor mijn vrienden en daar woont je
beeld ook in.
Groet je waarde ouders hartelijk voor mij en geloof mij steeds
je je liefhebbende
Augusta. PS. De heer Wessels zeide van avond, dat ik een voorbeeldige vriendin voor Nelly
was en dat het hem voor haar speet, dat wij zoo ver van elkander af zouden zijn.
Verbeeld-je! Hij moest mij kennen, dan zou hij mij niet voorbeeldig vinden!
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Hoofdstuk XXIII.
Alleen.
In het kleinste benedenhuisje, dat men zich denken kan in een der zijstraten - om
niet te zeggen achterbuurten - van den Haag woont sedert eenige weken mevrouw
de weduwe v.d. Elst met haar beide kinderen. Als ze uitgaat, hetgeen echter heel
zelden gebeurt, kijken de buren altijd over de horretjes naar 't mooie, jonge vrouwtje,
de eenige ‘mevrouw’ uit de straat, waar enkel burgermenschen wonen.
Die titel is het eenige, waardoor ze zich van hen onderscheidt, want ze leeft even
eenvoudig als zij, kookt zelf haar potje, zooals zij 't noemen, en heeft alleen Zaterdags
den halven dag een werkvrouw voor 't ruwe werk. Zelf duwt zij het wagentje van
haar dochtertje, zelf draagt zij haar kleinen jongen, als hij moe is, en zelf staat zij
den bakker, den slager en dergelijke dignitarissen te woord, maar toch zou niemand
hunner het wagen haar ruw of onbeleefd toe te spreken of tegenover haar een van
die familiare gezegden te
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laten ontvallen, die voor geestig moeten doorgaan en daar ook meestal voor
opgenomen worden.
Hoe klein de bestelling ook is, die zij doet, altijd neemt de jongen, aan wien ze
gedaan wordt, zijn pet af en zegt beleefd: ‘als-je-blieft Mevrouw.’
Ze leefde te midden eener onbeschaafde omgeving, doch hoorde nimmer een
ongetogen woord. Ja, menige moeder, die kort te voren een harer spruiten met een
‘allez kwade bengel, ruk uit’ op zijde had geduwd, nam hetzelfde kind bij de hand
en zeide zacht: ‘Zie-je niet Jan of Piet, dat mevrouw voorbij wil,’ of maakte plaats
voor het kinderwagentje. Menig stoeiend paartje hield op met gillen en lachen als
Nelly voorbij kwam en ging eerbiedig op zij.
Als men haar soms in een paar dagen niet gezien had, werd er menige angstige
blik naar haar smalle huisdeur of het kleine venster geworpen en vroeg men elkander
fluisterend af zou ‘mevrouw’ soms ziek zijn, men zag haar gaar niet en zelfs de
kinderen waren niet voor 't raam geweest.’
Die kinderen vormden ook nog al eens het onderwerp van 't gesprek. ‘Niet 't
kleintje, daar niet van, dat was net een engeltje van onzen lieven Heer, krek der Ma,
met die mooie blauwe oogen en die blonde krullen, maar 't jongetje, dat leek nu
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heelemaal geen Christenkind, bruin dat ie zag, nee daar zou je van versteld staan, en
als zijn Ma eens niet op hem lette en hij zag kans om de deur uit te komen, dan zat
hij ook direkt in den boom. Klimmen kon ie, mensch, als een aap. Toch was ie wel
aardig, maar zoo casueelig, zoo niks geen Hollandsche jongen, de werkster zei dan
ook, dat ie zooveul as een Indische was en mevrouw der kind niet was, doch om 't
zoo maar eens te noemen, een buitenbeentje van meneer zaliger. En zijn moeder, die
mot heelemaal zwart zijn geweest, net als een aap. Niet dat de werkster der gezien
had, gunst nee, of dat mevrouw der ooit van sprak, maar ze had 't dan toch gehoord.
Ze werkte al zoo veel jaar bij mevrouw der ouders, gunst, mensch, zulke deftige lui,
maar hard weet-je, en dan zoo'n groot huishouden. Meneer, die werkte vroeger op 't
ministerie, maar nou had ie zooveul as zen pensioen en daar hadden ze 't niet royaal
van. En ze woonden nou erg klein en er was natuurlijk geen plaats voor die arme
weduwvrouw met haar twee schapen van kinderen.
Ja, 't is je wat te zeggen - en je hadt eens motten zien, toen ze trouwde, mensch,
wat een elegantsie, en mooi dat ze was, en meneer was ook een knappe man, daar
was niks op te zeggen.
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Maar 't scheen toch, dat ie zen eigen in de Oost niet al te fersoenlijk gedroeg. Afijn,
't fijne wist ze der ook niet van, want de oude meneer en mevrouw, om nou maar
eens zoo te zeggen, die spraken der zoo niet over, maar juffrouw Christien, nou
mevrouw Dammers, die schreef der nog al eens over en als je dan zoolang bij een
familie komt, nou dan stel je der van zelf belang in en dan lees je zoo al van zelf een
brief, als ie der nou toch leit, 't is dan ook geen indringerigheid, maar een mensch,
die heit dan toch zen oogen’..... Aldus de werkvrouw aan de buren.
Men heeft de gewoonte met een soort van ongeloovige verachting over buren- en
meidenpraatjes te spreken en ze dan als ten eenenmale onvertrouwbaar te bestempelen,
maar toch bevatten ze meestal een kern van waarheid, welke de on dits van het meer
beschaafde publiek dikwerf missen.
Wij toch verdiepen ons vaak in gissingen, terwijl de buren en vooral de dienstboden
aan de bron zijn, en de laatsten niet schromen hetgeen er nog duister is in het een of
andere voorval zelf op te helderen, 't zij door een brief te lezen, of door aan de deur
te luisteren, middelen, waarvoor onze kieschheid terugdeinst. Aan den anderen kant
ontzien wij ons niet de gapingen met veronder-
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stellingen aan te vullen, welke langzamerhand den stempel van waarschijnlijkheid
en zelfs van echtheid verkrijgen. Zoo kwam het ook, dat de werkster en hij gevolg de buren beter op de hoogte
waren van Nelly's geschiedenis dan haar kennissen. Alleen Maria Brouwer wist alles
door Augusta, doch die liet er zich niet over uit en deed zelfs 't jonge vrouwtje niet
merken, dat zij bizonderheden wist omtrent hetgeen ze in Indië ondervonden had.
Over 't algemeen respecteerde men Nelly's smart en viel men haar niet lastig met
onbescheiden vragen, maar toch waren er enkele z.g. belangstellende vriendinnen,
die er 't fijne van weten wilden, vooral wat den kleinen Max betrof, en haar op allerlei
manieren uithoorden.
Zoo was er een oude juffrouw onder hare kennissen, die het als een persoonlijke
beleediging opvatte, dat Nelly haar niet alles verteld had. Of Max nu werkelijk een
eigen kind van haar man was? of haar man het haar dadelijk na 't trouwen verteld
had? of ze er niet van opgekeken had? of de moeder wel dood was? en nog tal van
zulke vragen. Ze scheen wel onuitputtelijk er in en, zoo als ze beweerde, 't was niet
uit nieuwsgierigheid, doch uit innige deelneming. En dan ook: - je
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maakt zoo'n gek figuur tegenover je vriendinnen, als je zoo van niets weet.’ Natuurlijk
had iedereen er haar naar gevraagd, omdat men wist, dat zij veel bij de van Vlotens
kwam, en eigenlijk had ze moeten bekennen, dat men haar niets had verteld.’
Nelly antwoordde daarop, dat het haar volkomen onverschillig was wat vreemden
omtrent haar en den kleinen Max dachten en, een andere wending aan het gesprek
willende geven, begon zij over haar reis te spreken. De oude juffrouw kon het er
echter niet bij laten en, toen Nelly vertelde van de vriendelijkheid harer
medepassagiers, vroeg ze geheimzinnig: ‘En kenden die je geschiedenis, als ik zoo
eens vragen mag?’
Nelly, hoewel alles behalve scherp van natuur, snauwde zelden iemand af, doch
nu richtte zij haar oogen toornig op de spreekster en zei met kwalijk verholen drift:
‘Mijn geschiedenis! 't is alsof ik in de gevangenis heb gezeten! Ik moet u echter
zeggen, dat niemand mij onbescheiden vragen deed, dat doen alleen menschen, die
om praatjes verlegen zijn.’ De bezoekster was uit 't veld geslagen en wist voor het oogenblik niet wat te
antwoorden, doch ze wreekte zich een paar dagen later op haar
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kransje, toen ze zich met een stuk of vier, vijf harer intiemste vriendinnen over 't
geval onderhield en er zich aldus over uitliet: ‘Ja, je hadt eens moeten zien, hoe ze
opvloog, toen ik 't haar zoo dood onschuldig vroeg. Anders is ze altijd even zacht
en zoetsappig, maar nu zag ik toch eens, wat er in zat. Ik vertrouw die lieve
schepseltjes niet; wie weet welk een leven zij met haar man geleid heeft. 't Zou mij
niets verwonderen als hij zich van kant had gemaakt, omdat zij zoo boos was over
dat kind.
‘De van Vlotens spraken zoo raar over zijn dood en Nelly zelf vertelde ook in 't
geheel niets van zijn ziekte. En dan was ze zoo'n tijd in Malang hij haar zuster, het
heette dan quasi voor de geboorte van 't kind, wie weet, wat daar wel achter zat. Men
kan zoo niet alles zeggen, wat men weet, niet waar?’
Iets wat de overige dames volkomen met haar eens waren, en daarom zeiden ze
maar, wat ze niet wisten, en borduurden ze met zoo veel ijver op 't thema voort, dat
er van de oorspronkelijke gegevens niet veel meer over bleef.
Gelukkig bleef Nelly onkundig van de praatjes, welke er over haar werden
uitgestrooid, doch zelfs, al had zij ze gehoord, zoo zou ze er zich waar-
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schijnlijk toch niet veel van aangetrokken hebben. Ze had te veel werkelijk leed
ondervonden om voor zulke kleine onaangenaamheden gevoelig te zijn. Er was een
te scherp tweesnijdend zwaard door haar hart gegaan dan dat ze nog door zulke
speldeprikken kon getroffen worden.
Gebroken naar ziel en lichaam was ze in Holland aangekomen en de tijd, die
machtige heeler, was alleen in staat haar de noodige klacht te geven, om nog verder
voort te worstelen in 's levens strijdperk.
De reis was beter afgeloopen dan ze verwacht had, de elementen waren haar gunstig
geweest en de kapitein verzekerde haar, dat hij in jaren niet zulk een voorspoedigen
overtocht had gemaakt. Daarbij kwam, dat het jonge weeuwtje ieder's sympathie en
vriendschap had opgewekt en dat allen zich beijverden om haar die kleine diensten
en oplettendheden te bewijzen, welke het verblijf aan boord zoozeer kunnen
veraangenamen. Nelly's lievelingsplaatsje op dek werd nooit ingenomen en iedereen
was steeds bereid een vriendelijk praatje met haar te maken of haar lectuur te geven,
zoo de lust tot praten haar ontbrak.
Ook stonden de kinderen weldra onder de algemeene bescherming; de heeren
stoeiden met Max en leerden hem Hollandsch, zoodat hij bij aankomst
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zijn Maleisch bijna vergeten had, de dames hielden Dora zoet en liepen met haar 't
dek op en neder om haar in slaap te maken. 't Was een aardig kindje en iedereen had
schik in haar, doch, al was dit niet het geval geweest, dan zou men zich toch beijverd
hebben om Nelly van nut te zijn. Ze klaagde nimmer, 't arme jonge vrouwtje, en
trachtte steeds opgeruimd te zijn, doch men behoefde haar niet lang te kennen om
tot de overtuiging te komen, dat ze een teere bloem gelijk was, zwaar geteisterd door
's levens stormen. Hoe meer zij 't einde der reis naderde, des te erger zag zij er tegen
op hare familie weder te ontmoeten en de plaatsen terug te zien, welke zij, zoo kort
geleden nog, onder zulke gansch andere omstandigheden had verlaten. Vooral deinsde
ze er voor terug het huis te betreden, waar ze als kind gespeeld, als meisje gedroomd
en als bruid geliefd had. Haar hart kromp ineen als ze aan de zoogenaamde zaal
dacht, welke ze als kind steeds als een heiligdom had beschouwd en waarvan men
slechts bij feestelijke gelegenheden gebruik maakte.
Hoe trotsch was ze geweest, toen die ter harer eere was opgeknapt en met bloemen
versierd - en ze er naast Theo had gestaan op den dag der receptie.
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Met hoeveel bewondering hadden eerst de huisgenooten en daarna de familieleden
en vrienden haar begroet als bruid, hoe vriendelijk lachte haar toen de toekomst
tegemoet, ter zijde van den man, dien ze liefhad en vertrouwde, zooals men dat doet,
wanneer men slechts twintig zomers telt.
Comme à vingt ans!
Helaas! hoe wreed was ze bedrogen geworden, hoezeer verschilde haar man van haar
bruigom! Was ze eigenlijk niet tweemaal weduwe, had ze niet tweemaal haar
echtgenoot verloren. Eerst het ideaal, dat ze zich van hem had gemaakt en daarna
den man zelf? Ze kon de twee tegenstrijdige wezens, welke zij in v.d. Elst had
aangetroffen, niet tot één terugbrengen en het was haar steeds als betreurde zij twee
dooden.
Toch moest ze bekennen, dat 't beter zóó was dan wanneer Theodoor was blijven
leven en dat op de manier, zooals hij het van plan was geweest. God had hem tot
zich genomen en, hoe treurig zijn uiteinde ook was geweest, kon ze er toch niet
anders dan dankbaar voor zijn, dat haar man gestorven was, vóórdat de klove, welke
reeds tusschen hen bestond, tot een onoverkomelijke was geworden.
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Hoe droevig haar lot als weduwe ook was, toch wist ze, dat het als gescheiden vrouw
nog veel droeviger zou zijn geweest en dan.... nu was Theodoor, ten minste voor 't
oog der wereld, vlekkeloos ten grave gedaald en was zijn eer gered.
Beter geen man te hebben dan een, dien ze niet achten kon en aan wien ze niet
anders dan met afkeer kon denken. Nu was hij dood, nu had hij voor God's vierschaar
gestaan - dus mag de aardsche gerechtigheid geen oordeel meer vellen! Hij was
berouwvol gestorven en dezulken vinden genade in de oogen van den Schepper. Mag
dan 't schepsel achterblijven en minder vergevensgezind zijn? Toen Theodoor den
laatsten adem had uitgeblazen, toen hij zielloos ternederlag, had Nelly zich over hem
heengebogen, hadden haar lippen de zijne gedrukt. In die koude omarming had alle
wrok jegens den afgestorvene haar hart verlaten en had ze gepreveld: ‘Ik vergeef je
alles, man! moge God je ook vergeven!’ En ze had sedert niet gewankeld, doch zorgvuldig alle opwellingen van haat en
minachting uit haar gedachten verbannen. In die stemming kwam ze in Holland.
Haar ouders ontmoetten haar in Amsterdam en voerden hun arm beproefd kind naar
den Haag, doch niet naar hun eigen huis.
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Sedert Mei toch bewoonden zij slechts een bovenwoning, waar onmogelijk plaats
voor haar en de twee kinderen was. Het zwaard, dat zoo lang boven hun hoofd had
gehangen, was gevallen; de heer van Vloten had ten gevolge van een kieschen, doch
duidelijken wenk zijn pensioen moeten vragen.
In plaats van iets voor Nelly te moeten doen, hadden ze in stilte gehoopt, dat zij,
die zoo goed getrouwd was, hun eenigen onderstand zou hebben kunnen geven of
ten minste iets voor de opvoeding der jongens zou hebben kunnen bijdragen. Juist
had hare moeder haar in dien geest geschreven, toen het droevige bericht van
Theodoor's ziekte kwam en zij kort daarop vernamen in welke benarde
omstandigheden hun dochter zou terugkeeren.
Ze hadden dus maar een kleine woning voor haar gehuurd, welke ze zoowat
meubileerden met hetgeen zij missen konden en werwaarts ze Nelly op den avond
van haar aankomst brachten.
Ze hadden er zeker wel een vijftigtal gezien, doch nadat ze de prijzen vernomen
hadden, waren ze hoe langer hoe bescheidener in hun eischen geworden en hadden
ze eindelijk maar het hierboven vermelde benedenhuisje gehuurd.
Het viel den armen ouders wel hard, hun kind
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geen dak te kunnen aanbieden, doch ze moesten voor de noodzakelijkheid zwichten.
Wat Nelly betrof, hoe eenzaam ze zich daar ook gevoelde, toch was ze tevreden,
dat ze ten minste een eigen home had. Thuis waren ze wel lief en hartelijk, doch ze
hoorde er dikwijls open aanmerkingen, die haar hinderden. Natuurlijk wisten de
broers en zusters niet alles, doch hetgeen ze gehoord hadden, had hun geen gunstige
opinie over v.d. Elst gegeven en ze schroomden dan ook niet hem in haar bijzijn te
veroordeelen en openlijk te zeggen, dat ze blij moest zijn, dat ze van hem af was, en dat zijn dood nog 't beste was geweest, wat er had kunnen gebeuren.
Nelly moest bekennen, dat ze er eigenlijk ook zoo over dacht, doch het viel haar
hard, aldus over hem te moeten hooren spreken. Zulke waarheden zijn steeds erger,
als men ze van de lippen van anderen hoort.
Daarbij kwam, dat de geheele familie een openlijken haat tegenover den kleinen
Max aan den dag legde en Nelly de scherpste verwijten moest hooren over haar
domheid om dat kind aan te nemen.
Oom Henri, die zich als 't hoofd en als 't orgaan der familie beschouwde, ried haar
zelfs aan, het ventje naar de Oost terug te zenden, in welk
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geval hij gaarne iets voor Nelly en Dora wilde doen. Als ze het echter zoo ruim had,
dat ze nog voor 't kind van een ander kon zorgen, dan had ze zeker niets noodig. 't
Arme vrouwtje deed alsof ze de ironie dezer woorden niet voelde, doch verklaarde
tevens stellig, dat ze het kind niet kon verzaken, daar ze Theodoor op zijn sterfbed
had beloofd er voor te zullen zorgen.
Max, die van nature slim en oplettend was, merkte heel goed, dat hij niet welkom
was bij de Hollandsche familie en deed van zijn kant ook geen moeite om hun liefde
te verwerven. De enkele keeren, dat hij bij hen op visite was, toonde hij zich zoo
verlegen en angstvallig, ja, zelfs stug, dat hij weldra den naam kreeg van een ‘akelig,
onverschillig kind.’ Daar Nelly hem niet alleen thuis kon laten en zijn aanwezigheid
slechts aanleiding tot onaangenaamheden gaf, kwam ze zelf ook zoo min mogelijk
bij haar familie. Ze bracht haar dagen maar met de kinderen en haar avonden alleen
door, te vergeefs zinnende op een middel om haar bekrompen inkomen te
vermeerderen.
Daar ze geen examens had gedaan, kon ze geen les geven en naaiwerk, zelfs al
had ze 't kunnen krijgen, wordt al heel slecht betaald, tenzij men den geheelen dag
kan doorwerken en dat

Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de tropen

362
kon ze niet, daar de twee kinderen en het huishouden bijna al haar tijd in beslag
namen. 't Eenige, wat ze dus doen kon, was zoo zuinig mogelijk leven en zoo ontzegde
ze zich zelve bijna het noodige om het haren kinderen te kunnen geven.
Welk een leven zonder hoop, zonder vooruitzichten op een leeftijd van pas
twee-en-twintig jaar.

Hoofdstuk XXIV.
Getroost.
Zoo verliep het eerste jaar na Theodoor's dood; de eenige verandering, welke er in
Nelly's lot kwam, was dat de heer Wessels haar als een gunst verzocht de opvoeding
van zijn dochtertje op zich te willen nemen.
Ofschoon zij wel vermoedde, dat hij dit voorstel voornamelijk deed om haar
finantieelen toestand waarmede hij volkomen bekend was, te verbeteren, voelde zij
zich niet gerechtigd uit verkeerden trots dit verzoek te weigeren. Bovendien zou het
een heerlijke afleiding voor haar zijn, als zij zich 's avonds met het meisje kon bezig
houden. Fanny verliet dus de kostschool en ging in den Haag
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naar een dagschool. Ze was een lief, hartelijk kind en was zoo blijde het stijve
schoolleven tegen huiselijke gezelligheid te hebben mogen verwisselen, dat zij haar
best deed Nelly zoo min mogelijk last te veroorzaken, uit vrees, dat ze anders weer
naar school zou worden gezonden. Weldra ontstond er dan ook een warme
vriendschapsband tusschen Nelly en Fanny en gingen ze als zusters met elkander
om. De ruime toelage, welke de heer Wessels elke drie maanden zond voor het
inwonen zijner dochter, was een welkom instrooisel in het kleine huishouden en
stelde Nelly in staat beter te leven, dan zij in het begin gedaan had.
Toch nam ze steeds de grootste zuinigheid in acht en bleef ze alles zelf doen,
hetgeen al haar tijd in beslag nam, zoodat ze van uur tot uur haar bezigheden had. 's
Morgens stond ze vroeg op en, behalve 't gewone huiswerk, moest ze voor 't ontbijt
zorgen, want Fanny ging om half negen naar school en dan moest het dus al
afgeloopen zijn. Dan moest alles weer opgeruimd worden en daarna ging ze de
kleintjes verzorgen, die gelukkig beiden gezond waren doch heel wat moeite gaven.
De middagen werden besteed aan het toebereiden en koken van 't eten en aan het
heel houden der kleeren. -
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't Was een prozaïsch bestaan, dat 't jonge vrouwtje leidde en menigmaal overviel
haar onder 't kopjes wasschen of groente schoonmaken een gevoel van wrevel en
ontevredenheid en vroeg ze zich af, of dat nu alles was, wat de ‘zonnige aard’, waar
over dichters schrijven, haar bieden zou. Doch als de kinderen dan weer blozend en
wel uit hun middagslaapje ontwaakten en naar Mama kwamen toetrippelen met de
lipjes uitgestoken om een kus, dan drukte zij ze vol innigheid aan haar hart, dan
gevoelde zij zich weer rijk en dankte God voor die zegeningen.
Natuurlijk was Dora, die zij met zooveel smart onder 't hart gedragen had, haar
dierbaarder dan den kleinen Max, doch ze legde er zich zóó ernstig op toe hem dit
niet te laten merken, dat 't ventje er zich niet van bewust was, dat hij haar eigen kind
niet was.
Aardig was 't om te zien, hoe lief hij voor zijn zusje was en met hoeveel zorg hij
haar hielp met loopen. Als Nelly hen samen zag spelen en dartelen, kon ze haar oogen
haast niet van hen afhouden en kwam er een gevoel van voldoening over haar, dat
haar de extra kosten en lasten, welke Max veroorzaakte, deed vergeten.
Haar leven was zoo geheel ingenomen door allerlei
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kleine plichten, dat ze geen tijd had om zich ongelukkig te gevoelen en de algemeene
achting, welke haar waardig gedrag en edele levensopvatting afdwongen, was haar
dierbaarder dan de bewondering en hulde, welke jonge vrouwen van haar leeftijd
gewoonlijk zoo zeer begeeren.
Ze ging rustig en kalm haar weg, steeds het goede doende en haar troost in de
vervulling harer dagelijksche werkzaamheden zoekende, en zoo kwam er
langzamerhand vrede in dat zwaar geteisterde hart.
Dat ze uren van wanhoop had, wanneer ze aan alles dacht, wat ze had ondervonden,
is natuurlijk, doch ze vond steeds de noodige geestkracht om er zich tegen te verzetten
en om dankbaar te erkennen, dat haar nog veel goeds overbleef. ‘If life an empty bubble be
How sad for those, who will not see
A rainbow in the bubble.’

Nelly nu zocht dien regenboog, bewonderde de zachte kleuren en koos dus 't wijste
deel. Zoo leefde ze met en voor haar kinderen en haar jeugdige huisgenoote, die in
brieven aan haar vader onuitputtelijk was in lof over de lieve mevrouw v.d. Elst en
de aardige babies.
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De heer Wessels woonde intusschen te Banjak Ajer, waar hij na den dood van zijn
chef tot tijdelijk administrateur was aangesteld. Toch dacht hij ernstig over
repatriëeren, want dank zij een paar goedgelukte speculatiën, had hij, zooals men
zegt, ‘zijn koetjes op 't droge’ en had hij genoeg om er in Holland stilletjes van te
kunnen leven.
En toch stelde hij zijn gaan uit. Van het koffieland dat hij verliet, toen er een vaste
administrateur was aangesteld, ging hij voorloopig naar Soerabaia, na eerst eenigen
tijd te Malang te hebben doorgebracht bij de familie Dammers.
Daar vernieuwde hij de kennismaking met den luitenant en diens vrouw en werd
tevens voorgesteld aan hun jeugdigen spruit, die volgens de meening der ouders
geheel eenig was. Natuurlijk waren er in den loop der tijden wel eens meer
wonderkinderen geboren, doch zelfs onder de beste exemplaren zou men te vergeefs
naar 't evenbeeld van hunnen kleinen Louis hebben gezocht. Deze toch was, zoo wel
lichamelijk als geestelijk, zoozeer ontwikkeld, dat men er soms angstig van werd.
Vreemden zagen dit niet zoo in en begrepen niet waarin de jonge Dammers zich van
zijn tijdgenootjes onderscheidde maar dat was hun schuld en pleitte niet voor hun
scherpzinnigheid. Merk-
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waardiger nog was 't, dat dit verschijnsel van superioriteit op zulk een jeugdigen
leeftijd zich bij de vijf telgen, die na Louis achtereenvolgens 't ouderhart verblijdden,
steeds in sterker mate voordeed. Langzamerhand echter keerden zij tot een normalen
stand van ontwikkeling terug en. zoo de luitenantswoning een schatkamer geleek,
waar zes wonderen te vinden waren, trof men bij kapitein Dammers slechts een half
dozijn jeugdige bengels aan en keerde de Majoor later met even zooveel gewone
opgeschoten meisjes en knapen naar 't vaderland terug. Doch dat was veel later. Toen de heer Wessels te Malang kwam, vond hij de beide ouders met bewonderende
blikken gebogen over hun eersten lieveling en werd de dag verder besteed aan
verhalen van zijn bizondere opmerkingsgave.
Toch gingen zo niet dermate in hun kind op, of ze verwelkomden hun gast met
hartelijkheid en spraken met innige sympathie over Nelly. Ja, het ontging Christien
niet, dat de belangstelling van den heer Wessels voor haar zuster eer toedan afgenomen
was en 's avonds in hun slaapvertrek gekomen, fluisterde zij heel zacht haar man in
't oor, uit vrees, dat Louis Jr. wakker zou worden door 't gepraat, ‘Man, weet je wat
ik denk?’
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't Scheen echter dat de heer zoon aan een schier onmerkbare trilling der lucht had
waargenomen, dat er, tegen alle bepalingen in, toch gesproken werd in zijn
tegenwoordigheid, ten minste hij deed, wat men bij gewone kinderen ‘een keel
opzetten’ zou noemen. Vol zelfverwijt nam de moeder hem terstond op en zoo vernam
luitenant Dammers niet, wat zijn vrouw dacht en volhardde Christien meer dan ooit
in haar besluit voortaan 's avonds niet meer in de slaapkamer te spreken. Het viel
haar, die van nature vrij conversabel was, wel hard, doch als de belangen van den
kleinen tyran in luiers in 't spel waren, dan moest al het overige zwichten. Te Soerabaia legde de heer Wessels ook een bezoek bij Augusta Batenburg af,
hetgeen haar aanleiding gaf den volgenden brief te schrijven aan haar vriendin, met
wie ze steeds trouw de correspondentie aanhield.
Soerabaia
Januari 18Lieve Marie.
Gisteren werd de loop van mijn eentonig leven op zulk een aangename manier
gestoord, dat ik er mij geheel opgewekt door gevoel en ik van deze
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prettige stemming gebruik wil maken, om weer eens wat met je te praten.
Eerst wil ik je brief van begin December beantwoorden, dien ik eenige dagen
geleden ontving; de brieven, mits per Fransche of Engelsche mail verzonden, doen
er meest een maand over.
Ik ben nu juist zoowat twee jaar in Indië, zoodat ik wel wat eingebürgert ben en
het leven hier mij niet meer zoo vreemd is. Ik heb mij geheel verzoend met sarong
en kabaai en gedeeltelijk met de rijsttafel. Ook heb ik mij langzamerhand aan de
bruine bevolking gewend en erger mij niet zoo vreeselijk meer aan de exposition de
chair humaine, welke men hier altijd ziet, vooral in de kali's of rivieren waarin de
Javanen baden. Mijn Maleisch wordt schitterend (hm!) en ik sta soms zelf verbaasd
over mijn woordenrijkheid. Doch om op je schrijven terug te komen, het deed mij
bizonder veel genoegen te vernemen, dat Nelly je zoo goed bevalt. Nu - de sympathie
is wederkeerig, want ze wijdt in haar brieven steeds over je uit en is je recht dankbaar
voor de hartelijkheid, welke je haar bewijst. Ik geloof niet, dat ze bij haar thuis erg
lief voor haar zijn; sedert haar Papa gepensionneerd is, schijnen haar ouders geheel
op te gaan in hun zorgen, ook zijn ze allemaal boos op haar,
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omdat zij dien kleinen Max heeft aangenomen. 't Is wel hard zoo verkeerd beoordeeld
te worden, als men enkel uit bestwil handelt. Vertel mij toch eens wat van 't dochtertje
van den heer Wessels, dat sedert de zomervacantie bij Nelly woont, het royale kostgeld
dat hij geeft, zal haar dubbel van pas komen en ik geloof ook, dat hij het daarom
voorstelde, dat Fanny bij haar in huis zou komen.
Gisteren was hij hier - nu lach mij maar niet uit - ik heb zoo weinig zonnestraaltjes
op mijn pad en hij was zoo bizonder hartelijk.
Ik was juist wanhopend ten gevolge eener hevige scene met mevrouw Verduyn,
welke om niets aangekomen was en haar geheel van streek maakte. Ik zat dan ook
in mijn kamer te schreien, toen de jongen mij kwam zeggen, dat er visite voor mij
was. Dit ongewone bericht verbaasde mij zeer, daar mij zoo iets nooit oftewel nimmer
overkomt. Ik droogde mijn tranen en begaf mij naar de voorgalerij, waar ik den heer
Wessels, in gesprek met den heer Verduyn vond. Met Indische gastvrijheid vroeg
deze hem dadelijk te dineeren. Eerst ging ik echter wat met hem en 't kleintje toeren.
Mevrouw was nog onder den invloed van haar humeur, zal ik maar zeggen, en wilde
niet uit-
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gaan en, daar 't rijtuig juist voorstond, vroeg haar man of wij er gebruik van wilden
maken. Het was een heerlijke koele avond en wij maakten een verrukkelijk ritje, ik
genoot dan ook. Ons gesprek was alleraangenaamst en ik had mij in lang niet zoo
vrij van alle aardsche beslommeringen gevoeld. Wij hadden 't natuurlijk druk over
onze wederzijdsche vriendin Nelly en het deed mij bepaald goed te hooren met
hoeveel achting hij over haar sprak.
Voorloopig blijft hij hier, ik hoop hem dus dikwijls te zien, veel uitgaan met hem
zal ik echter niet kunnen, daar de gezondheid van mevrouw Verduyn erg achteruit
gaat en ik nu het huis houden geheel waarneem, terwijl ik haar bovendien dikwijls
moet oppassen, als zij een aanval van hartkloppingen heeft. De dokter verheelt haren
toestand niet en heeft er ons op voorbereid, dat zij er in eens uit kan zijn, zooals hij
't noemt. Gelukkig valt het haar nooit in, dat zij werkelijk ziek is. Voor de arme
meisjes in Europa vind ik het nog het ergste; zij verheugen er zich zoo in over eenige
maanden thuis te komen en het is de vraag, of zij haar moeder dan nog zullen
aantreffen. Mijnheer denkt er over ze nu reeds te laten terugkeeren, doch de dokter
zegt, dat de kans om haar weer
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te zien in dien korten tijd niet zal verminderen of vermeerderen, daar haar ziekte nog
jaren kan duren en zij even goed over eenige dagen zou kunnen sterven, terwijl het
toch voor de meisjes beter is, dat zij haar opvoeding eerst voltooien. Ook zou de
emotie van 't wederzien haar evenveel kwaad als goed kunnen doen. Het is een
treurige toestand en haar man lijdt er erg onder. Ook voor de jongens is het heel
verdrietig, daar zij het ernstige er niet van inzien en niet kunnen begrijpen dat zij
zich altijd zoo stil moeten houden. De heer Wessels, die, geloof ik, van nature een
groot kindervriend is, heeft hun beloofd lange wandelingen met hen te zullen maken.
Die man schijnt de gave te bezitten, om als bij instinkt te raden, wat er in elk
huishouden aan hapert en wat hij doen kan om het te verbeteren. De heer en mevrouw
Verduyn zijn dan ook zeer met hem ingenomen en hebben den wensch uitgedrukt
hem dikwijls te zien. Misschien verwondert je deze plotseling opgekomen
vriendschap, doch hier in Indië is men veel minder stijf op dat punt dan in Holland
en daarbij introduceerde ik hem, en ik moet zeggen, dat zoowel mevrouw als mijnheer
mij met de meest mogelijke beleefdheid behandelen.
Over het algemeen heeft men het als gouver-
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nante of gezelschapsjuffrouw beter hier dan in Holland, geloof ik, daar de band
tusschen volbloed Europeanen als van zelf sterker is, in tegenstelling met de
half-castes. Toch zou ik liever naar Holland teruggaan, tenzij ik hier een home van
mij zelf had. Doch dat is maar een luchtkasteel en ik ben niet voor châtelaine in de
wieg gelegd, al zou ik ook heel goed weten, wien ik als slotvoogd zou willen hebben.
Eigenlijk is het verkeerd van mij aan zulke gedachten toe te geven, doch ik ben
doorgaans zoo ernstig gestemd, dat het bepaald een genot is ook eens nonsens te
praten. - Daar het genot echter wat al te personeel is, wil ik je er niet langer mee
vervelen en blijf met veel liefs ook voor je waarde ouders
steeds
Je je liefhebbende
Augusta. Arme Augusta! 't Was wel een fool's paradise, waarin ze leefde gedurende de drie
of vier maanden, die de heer Wessels te Soerabaia doorbracht en het ontwaken daaruit
was dubbel wreed, want zij had niets om zich over de teleurstelling te troosten. Zij
begon hoe langer hoe meer sym-
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pathie, om niet te zeggen liefde, voor hem te koesteren, terwijl hij voor haar slechts
de achting gevoelde welke een welgeaard man steeds voor een verdienstelijke,
beschaafde vrouw hebben zal.
Daarbij kwam, dat zij Nelly's vriendin was en, hoe langer de heer Wessels er over
nadacht, des te meer rijpte het plan bij hem als er een behoorlijke rouwtijd zou zijn
verstreken, het jonge vrouwtje zijn hand en hart aan te bieden en haar voor te stellen,
samen te trachten het leed, dat zij ieder afzonderlijk hadden ondervonden, te vergeten.
En zoo gebeurde het, dat hij op zekeren dag zijn voornemen om naar Holland terug
te keeren, aan Augusta mededeelde en hij deed dit met zooveel vreugde in zijn stem,
dat zij terstond gevoelde, dat het afscheid van haar hem niets zou kosten en dat zij
slechts een zeer klein plaatsje in zijn gedachten innam.
Terwijl hij haar lachend vroeg of zij ook iets voor Nelly had mee te geven, ging
haar eensklaps een licht op en kwam zij tot de ontdekking dat de vriendelijkheid,
welke hij haar betoond had, slechts ter wille van Nelly bestond en zij niets voor hem
was. Wel een treurige ervaring voor haar. Terwijl zij nu schijnbaar opgeruimd met
hem
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over zijn aanstaand vertrek en zijn terugkomst in 't vaderland sprak, doorleefde zij
een van die bittere teleurstellingen, welke helaas zoo dikwerf in een vrouwenleven
voorkomen.
Zij toonde echter door niets, wat er in haar ziel omging en bedwong zich met de
haar eigen geestkracht, maar toen ze 's avonds snikkend haar hoofd in de kussens
verborg en aan haar tranen den vrijen loop liet, was 't haar alsof haar hart barsten
zou en gevoelde zij pas hoe schoon de droom was, welken zij gedroomd had.
Den volgenden dag ging ze weer gewoon haar weg en deed haar best om zich in
te praten, dat het haar plicht was zijn beeld uit haar hart te rukken, waar het een te
groote plaats innam en voortaan slechts aan hem te denken als aan den man harer
vriendin.
Het duurde nog bijna een jaar vóórdat zij de aankondiging van hun huwelijk ontving
en toen was de wonde reeds bijna geheel genezen en zette zij zich kalm neer om het
jonge paar haar oprechte en welgemeende gelukwenschen aan te bieden.
Hoe blij Nelly ook was haar vriend terug te zien en hoe gestreeld zij zich ook
gevoelde door zijn aanzoek, toch kon zij er niet zoo gemakkelijk toe besluiten zijn
vrouw te worden.
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De liefde, welke zij voor Theodoor gekoesterd had, was zoo innig geweest en had
zoo zeer haar geheele hart ingenomen, dat het haar nimmer in de gedachten was
gekomen, dat ze ooit weer zou kunnen beminnen. Na den vreeselijken schok, welken
zij ondervonden had, was het, alsof haar ziel zich geheel voor zulke aandoeningen
had gesloten en het kostte den heer Wessels veel beleid en moeite die langzamerhand
weer te openen en de liefde, welke hij haar toedroeg, weerklank in haar hart te doen
vinden. Wèl was ze hem dankbaar voor al hetgeen hij voor haar gedaan had en nog
deed, doch dankbaarheid alleen was 't niet wat hij verwachtte om een huwelijk aan
te gaan.
Zoo wachtte hij geduldig totdat Nelly's aanhankelijke natuur ten tweeden male
een steun zocht en haar liefhebbend karakter zich tot hem wendde, thans met de
zekerheid zich niet bedrogen te hebben. Haar eerste liefde was slechts een dwaallichtje
geweest, dat haar een verkeerd pad had opgevoerd en haar bijna ten ondergang had
geleid, doch hetgeen er tusschen Max en haar bestond was een kustlicht, waarheen
zij onbevreesd hare richting kon nemen en dat haar naar een veilige haven bracht.
Hun huwelijk werd in alle stilte voltrokken en,
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toen Wessels haar na de plechtigheid naar 't eenvoudige doch smaakvol gemeubileerde
huis bracht, dat hij voor hen had laten inrichten en waar zij door Fanny, Max en Dora
werden opgewacht, gevoelde Nelly, dat dit een home was, waar ze zich gelukkig zou
gevoelen en waar ze in de liefde van man en kinderen de ellende van haar eerste
huwelijk zou kunnen vergeten.
En hij? Stralend van geluk zag hij zijn jonge vrouwtje aan, op wier wangen de
blos der gezondheid weer teruggekeerd was en uit wier oogen de blik van zorg en
kommer verdwenen was. De rozen bloeiden weer op haar lief gezichtje en hij had
ze er slechts af te plukken. 't Was dan ook met een innig gevoel van dankbare
bewondering, dat hij haar in zijn armen sloot en vol ontroering fluisterde hij: ‘Eindelijk
ben-je dan de mijne, weet-je wel, Nelly, dat ik je liefhad van 't eerste oogenblik af,
dat ik je zag?’
‘O! Max, hoe heb-je dat zoo lang verborgen kunnen houden? Dan mag ik je nu
wel dubbel liefhebben om je schadeloos te stellen voor het lange wachten dat je
gedaan hebt.’
En haar zilveren lach, die te Banjak Ajer bijna verstomd was, weerklonk weer als
voorheen en Theodoor's weduwe was getroost! -
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Hoofdstuk XXV.
Besluit.
Soerabaia
Juni 188Lieve Nelly.
Zooals een jonge advokaat doet, die zijn zaak gaat bepleiten, roep ook ik de clementie
van den rechter en de welwillendheid van 't publiek in, al is het ook om geheel andere
redenen en al zijn hier de rechter en het publiek ook in één persoontje
vertegenwoordigd.
Na dit raadselachtige begin zal ik wat duidelijker worden, anders loop ik nog
gevaar, dat je dit epistel ongelezen ter zijde legt en dat zou mij spijten, daar het een
groot nieuws bevat.
Gisteren avond moet je weten, heb ik voldaan aan het verlangen van den heer
Verduijn om zijne vrouw en de moeder zijner kinderen te worden.
Nu zul-je het misschien wel niet aardig van mij vinden, dat ik er je nooit iets van
verteld heb, want natuurlijk zag ik het reeds sedert geruimen tijd aankomen. Welnu,
daarop doelde mijn aanhef.
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Je moet dus maar niet boos op mij zijn en mij niet van gebrek aan vertrouwelijkheid
beschuldigen. Reeds dikwijls heb ik in mijn brieven je er iets van willen zeggen,
doch, zoolang ik geen zekerheid had, deinsde ik er voor terug. Ik meende wel
opgemerkt te hebben, dat hij, na den dood zijner vrouw, nu ongeveer twee jaar
geleden, in zijn houding tegenover mij veranderd was en hoe langer hoe meer op een
voet van gelijkheid en vertrouwen met mij trachtte te komen, doch ik was bang er
te veel beteekenis aan te hechten. Wij vrouwen bedriegen ons zoo vaak in zulke
gevallen en denken zoo licht wat wij hopen, dat men niet te voorzichtig kan zijn. Nu
echter wil ik je bekennen, dat ik langzamerhand veel achting en sympathie voor den
heer Verduijn ben gaan koesteren en het mij dus niet moeielijk zal vallen hem als
gade lief te krijgen. Hij is een degelijk mensch in 't genre van jouw man en je weet
welk een gunstige indruk ik reeds dadelijk van hem kreeg.
't Engelachtige geduld, waarmede Frederik, zoo is de voornaam van mijn
aanstaande, de grillen en kuren zijner eerste vrouw verdroeg, toonde mij welk een
goeden inborst hij had en de uitstekende zorgen, welke hij voor zijn kinderen droeg
versterkten mij in die meening. Ik ga dan ook
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zonder schroom de toekomst met hem in en weet, dat hij een braaf echtgenoot voor
mij zal zijn.
En ik hoop hem door mijn liefde en toewijding te vergoeden, wat hij in zijn eerste
vrouw miste, die, naar ik langzamerhand vernam, van 't begin van hun huwelijk af,
hem 't leven ondraaglijk maakte door haar ongestadigheid en zelfzucht. Hij was dan
ook spoedig over haar verlies getroost en 't was alleen uit eerbied voor haar
nagedachtenis, voornamelijk tegenover de kinderen, dat hij zoo lang wachtte met
mij te vragen. Wat de kinderen betreft, verwacht ik ook geen moeilijkheden; Elza
was nog zoo klein, toen ik bij haar kwam, dat zij zich bijna den tijd niet herinnert,
dat ik niet voor haar zorgde en zelfs nog tijdens 't leven harer mama was zij altijd
om en bij mij. De jongens zijn, zooals je weet, in Holland en de beide oudste meisjes,
Jeanne en Dora, zijn een paar vroolijke, gezellige huisgenooten, die er reeds sedert
hun terugkomst aan gewend zijn mij aan 't hoofd van het huis te zien. Zij zijn er zeer
mede ingenomen, dat hun papa gaat hertrouwen met iemand, die ze zoo goed kennen,
en wij gaan heel prettig met elkander om.
Ook zal het wel zoo lang niet duren, of ze zullen zelf huwelijksplannen krijgen de meisjes
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trouwen hier meestal zoo vroeg - en ze zien er beiden allerliefst uit. Jeanne is eigenlijk
al zoo half geëngageerd, doch, daar haar uitverkorene op een positie wacht, is 't nog
sub rosa.
Wat ons huwelijk betreft, zal ik je wel niet behoeven te zeggen, dat dit heel kalm
in zijn werk zal gaan.
Toevallig vertoeven Herman en Corrie op 't oogenblik in Malang, daar hun huis
op ‘Land Hoorn’ verbouwd wordt, ik ga er van avond ook heen, d.w.z. naar Malang,
omdat ik, verloofd zijnde, hier in huis niet blijven kan. Verduyn brengt mij en de
volgende week teekenen wij er aan, dan keert hij nog voor een dag of veertien naar
Soerabaia terug om ons home een weinig in orde te maken en, omdat de meisjes
zoolang niet alleen kunnen blijven. Daarna komt hij weer in Malang terug om te
trouwen. Wat gaat dat alles vlug hier, vind-je niet? doch wij kennen elkander al
zoolang, en ik kan thuis zoo slecht gemist worden. En waarvoor zouden wij dan ook
langer geëngageerd blijven? Ik zie erg tegen die logeerpartij bij Herman en Corrie
op, daar de laatste er met de jaren niet op verbeterd is. Ze is indolenter en lastiger
dan ooit en is vreeselijk teleurgesteld, omdat ze in haar tweede huwelijk geen kinderen
meer heeft gekregen.
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De Vreeswijkjes waren thuis niet meer te houden en werden een poosje geleden en
gros naar Holland gezonden. Marie is met een der assistenten getrouwd, doch heeft
het heel slecht getroffen, daar haar man drinkt en dan niet bizonder liefelijk is.
Herman, wiens gezondheid in den laatsten tijd veel te wenschen overlaat - ik geloof
dat 't komt door 't vele eten, dat Corrie hem geeft - zou 't liefst repatriëeren, doch
Corrie wil niet naar ‘die Golland,’ zooals ze zegt. Toch zie ik hen den een of anderen
dag nog eens daarheen trekken ter wille van de kinderen en alsdan zullen onze
landgenooten 't genot smaken eens een echt Indisch huishouden te zien, zooals er
vroeger per zeilschip aankwamen. Evenals Corrie zijn de kinderen typisch Indisch.
Herman gelijkt in niets meer op hetgeen hij was, toen hij Holland verliet.
Heb ik je ooit verteld, dat ik laatst eens een visite heb gehad van mevrouw Oyens,
je weet de dame, bij wie ik in betrekking kwam, toen ik pas in Indië was? Nu - haar
man was kort te voren gestorven en nu ging zij met de kinderen naar Utrecht, waar
zij nog familie had. Uit alles wat ze mij vertelde, kon ik wel opmaken, dat zij niet
erg gelukkig was geweest in de laatste jaren en dat ik niet de eenige gouvernante
was, aan wie
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haar man 't hof maakte. Haar bezoek kwam mij dan ook als een soort van amende
honorable voor, omdat zij mij indertijd valschelijk beschuldigd had. Wat zij later
van haar man gemerkt had, bracht haar zeker op 't vermoeden, dat hij toen ook schuld
had en ik niet. Ze bekende dit wel niet rechtstreeks, doch liet het toch zoowat
doorschemeren. Ik zei natuurlijk niets, daar ik het een te delicaat onderwerp vond
om aan te roeren en 't is bovendien zoo'n tijd geleden, dat ik het hem reeds sedert
lang vergeven had en hem haast vergeten was.
Je weet zeker wel, dat je schoonbroer naar Atjeh is geplaatst: Christien, moedig
en flink als altijd, gaat mee met haar babies en ziet er niets tegen op. Vóór hun vertrek
naar Batavia, waar ze eenigen tijd zullen vertoeven, waren ze nog een paar dagen
hier en het was bepaald een genot om hen te zien, zoo welvarend en gezond zag de
geheele familie er uit. Dat wij veel over je spraken, begrijp je. Ik had juist je portretten
ontvangen, die Christien nog niet gezien had. Wat is het toch een aardige groep, al
zie jij, lieve Nelly er bespottelijk jong uit voor de moeder van vier kinderen! En wat
is Fanny mooi geworden en wat gelijkt zij sprekend op haar vader, evenals 't kleintje
trou-
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wens. Dora daarentegen is precies je evenbeeld. Ik vond het wel aardig dat viertal
zoo gezellig bij elkander te zien en, toen ik het aan de meisjes vertoonde, kostte het
haar heel wat moeite te begrijpen in welke verhouding ze eigenlijk tot elkander en
tot ulieden staan. Schrijf mij vooral veel van hen, ook van Max, die mij verbazend
groot voorkwam. Als alles goed gaat, hoopt Verduyn over een jaar of drie zijn ontslag
te kunnen nemen en dan gaan wij in den Haag wonen. Ik verheug mij zeer in dat
vooruitzicht, ofschoon het ondankbaar van mij zou wezen, als ik het goede vergat,
dat ik hier ondervonden heb.
Zoo het leven in eenige opzichten hier moeielijker is dan in Holland en het klimaat
en de zeden vele menschen doen achteruitgaan, zoowel op zedelijk als op lichamelijk
gebied, is dit toch niet noodzakelijk. Voor hen, die de kracht en den wil hebben, om
zich tegen 't kwaad te verzetten, blijft het een gezegend land en waarlijk edele
karakters kunnen er zich even goed staande houden en ontwikkelen als in Europa.
Is de strijd wellicht grooter, de overwinning daardoor des te glorierijker.
Ook ik heb hier bitter geleden en vaak mijn uren van wanhoop gehad, doch gelukkig
ben ik ze steeds te boven gekomen en thans, nu ik aan den
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aanvang van een nieuw tijdperk sta en op 't punt sta mijn lot te verbinden aan dat
van den man, dien ik hoogacht en liefheb, zegen ik mijn verblijf onder de tropen en
beken ik gaarne, dat er naast veel leed ook veel liefs is.
En nu vaarwel voor heden - geloof mij met hartelijke groeten, ook aan je waarden
man,
steeds
Je je liefhebbende
Augusta Batenburg.
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