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II

Zij plukte dus twee van hare vijf bloeiende rozen.
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I.
Angeline de Roze was twaalf jaar geworden.
Reeds om zes uur was mamaatje voor haar bed gekomen en had haar wakker
gekust.
Dit was wel iets heel bijzonders.
Angelientje kreeg dien dag geen wit baatje aan, zooals gewoonlijk, maar een frisch
katoenen jurkje met een Hollandsch schortje en mama legde wel dertig papilotten in
het dikke haar, die voor 's avonds een mooien krullebol voorspelden. Toen ze eindelijk
klaar was, ging zij, het hartje kloppend van blijde verwachting, aan mama's hand
naar de achtergalerij.
Papa zat in zijn schommelstoel te lezen; zij liep naar hem toe en hij nam zijn jarig
dochtertje op den schoot:
‘Wel, wel, wat heb ik al een groote dochter. Vind je niet mama, dat zij vannacht
een half hoofd gegroeid is?’
‘Ze is bijna zoo groot als ik,’ lachte mama.
‘En nu beste meid, ik feliciteer je hoor en blijf nu maar altijd even lief als je tot
nu toe geweest bent, dan zijn we zeer tevreden; niet waar mama?’
‘Ja zeker!’ en mama zag beteekenisvol de jarige aan, die wel begreep, wat die blik
zeggen moest, want zij liep uit papa's armen weg en hare moeder omhelzende,
fluisterde zij:
‘Ik beloof het u, maatje lief, ik zal het nooit meer doen!’
Mevrouw de Roze sloot haar mond met een kus en papa vroeg lachend:
‘Heb jullie geheimen? Kom, kom, laat ons gaan ontbijten, mama. Dit jaar doen
wij niet aan cadeaux, hé!’ Angelientje had echter al een schuinschen blik
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geworpen op de tafel, waarop het ontbijt stond.
Haar tabouretje was voor vandaag vervangen door een grooten stoel zooals die
van papa en mama; voor haar couvert stond een bouquet en er lag een groot servet
over haar bord uitgespreid.
‘Mag ik?’ vroeg zij met schitterende oogen.
‘Eten, wel ja zeker!’
Papa zette zich naast haar, mama voor het theeblad en reeds wilde zij het vurig
verlangde ontdekken door het servet weg te nemen, toen mama ernstig sprak:
‘Eerst bidden!’
Ik vrees dat Angelientje's gebed op den morgen van haar twaalfden verjaardag
niet zeer aandachtig geweest is. Ze hield wel de vingertjes voor de oogen, maar of
deze dicht genoeg aaneengesloten waren om elken blik daar tusschen te beletten...
ik weet het niet, maar ik twijfel er sterk aan.
Eindelijk was het oogenblik gekomen en de handen hielden het servet vast.
‘Niet te gauw,’ vermaande vader, ‘dan is de pret al te spoedig voorbij!’
Maar neen, Angelientje schoof met een ruk het bedeksel weg en...
Daar lag op haar bord een heel mooi gebonden boek; ‘Robinson Crusoë,’ waarnaar
zij al zoo lang had verlangd en een servetband van zilver, dan nog een doos vol
bonbons en een beeldig serviesje van Fransch porselein met bloempjes er op.
Zooveel had Angelientje niet verwacht en dat ze toen mama en papa nog eens
recht hartelijk om den hals viel en met zoentjes overlaadde, wie zal dit niet begrijpen?
Van het eten kwam niet veel, waarover mijnheer wat knorrig werd. Foei, waarom
deed Lientje niet zooals hij en at tenminste haar twee sneedjes brood op, mama had
haar die cadeautjes eerst na het ontbijt moeten geven, hoe zou ze ooit groot worden,
als zij zoo weinig bleef eten?
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Meisjes van twaalf jaar aten tenminste drie boterhammen met rookvleesch.
Angelientje deed haar best papa plezier te doen, maar het ging moeilijker dan zij
dacht; de pret had haar den eetlust ontnomen.
‘En weet je nu wel van wien die Robinson is?’ vroeg mama, toen zij Angelientje
erg geboeid zag in de beschouwing der plaatjes.
‘Neen ma, van U?’
‘De servetband is van mij en het serviesje van papa!’
‘Daar weet ik niets van, hoor!’ lachte mijnheer de Roze. ‘Vrouw je bereddert alles
alleen en geeft er mij de schuld van.’
Mevrouw zag haar man even verwijtend aan en ging voort tot Angelientje:
‘En dat suikergoed is van ons beiden en de Robinson...’
‘Die doet mij 't meeste plezier, mama!’
‘Is van Dolf.’
‘Heeft hij die uit Holland gestuurd mama?’
Mevrouw dacht eventjes na.
‘Ja, hij komt wel uit Holland natuurlijk... maar dat doet er niet toe. 't Is een present
dat papa en mama je geven uit naam van Dolf. En je moet nu een lief briefje schrijven
om hem daarvoor te bedanken.’
‘Maar toch niet vandaag, niet waar mama? Straks komen immers Emilie en Jeanne
en we zouden graag keukentje willen spelen voor 't paviljoen!’
‘Neen, neen, wees maar niet bang, het heeft zoo'n haast niet,’ stelde papa gerust,
‘je broer is ook zoo vlug niet met schrijven.’
‘Hij heeft ook heel veel te doen, nietwaar papa?’
‘O ja, heel veel. Zeg 'res kleine, als jij in Holland was, en wij hier, hoeveel maal
zou je papa en mama schrijven?’
‘Wel ik denk alle dagen,’ antwoordde ze dadelijk.
‘Dat moest Rudolf eens hooren, die bengel!’
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‘Geen wonder,’ zuchtte mevrouw, ‘uit het oog, uit het hart.’
Dit woord scheen meneer niet recht aangenaam te vinden, want hij stond zwijgend
op, stak een sigaar aan en ging de galerij een paar malen op en neer.
‘Hij zal wel spoedig hartelijker worden, als wij in Europa komen, en hij niet meer
behoeft te schrijven, dat hij aan ons denkt,’ zeide mevrouw op haar gewonen zachten
toon.
‘Angelientje zou ons niet zoo spoedig vergeten.’
‘Ik zou Rudolf niet meer herkennen, geloof ik,’ vervolgde zij, na een poos
nadenken: ‘maar hij is grooter dan ik en zal dus nog wel weten hoe ik er uitzie.’
Papa antwoordde hier niets op en ging naar de badkamer, terwijl mama met de
keukenmeid raadpleegde over hetgeen er dien middag en avond wezen moest: want
deze verjaardag, misschien de laatste vóór het vertrek van de familie naar Holland,
zou op bijzondere wijze gevierd worden.
Angelientje mocht haar twee beste vriendinnen verzoeken om den heelen dag bij
haar door te brengen en 's avonds zou er een kinderbal zijn, waarvoor de jarige zelf
de invitaties had rondgezonden.
Geen wonder, dat mama het dus vandaag heel druk had en Angelientje reeds dagen
van te voren aan het droomen was geweest van de pret, die haar wachtte.

II.
De kamer, waarin al hare poppen en ander speelgoed bewaard werden en die dan
ook Angelientjes paviljoen werd genoemd, lag in de bijgebouwen, maar was toch
door een met klimop overdekten gang aan de achtergalerij verbonden.
Vóór het paviljoen was een tuintje, dat het meisje
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zelf met behulp van Kebon, den tuinman, onderhield. Elken morgen vóór dat zij naar
school ging, kwam Angelientje hier met haar harkje de paadjes bewerken, en de
bloemen begieten uit het groene gietertje, dat tante Phine haar uit Holland had
gezonden.
Het tuintje zag er frisch en vroolijk uit; in een hoekje stond een priëeltje met een
poppentafel en poppenstoelen, waar zij soms theevisite hield, hetzij met hare poppen
of wel met hare vriendinnetjes; dan mochten de kindertjes, zooals de jonge dames
hare poppen noemden, in den tuin spelen, de mama's redeneerden dan zeer ernstig
over de gebreken der dochters en hare dure toiletten. Angelientje schonk thee en
vandaag besloot zij ook Jeanne en Emilie eerst in het priëel te ontvangen.
Zij plukte dus twee van hare vijf bloeiende rozen en een dozijn half geopende
melati's, voegde daar nog een takje heliotrope bij en een paar geurige tjempaka's,
omgaf de bloemen met wat fijn tjemaraloof en trad in haar kamer om een geschikt
vaasje te zoeken.
De kamer was vol speelgoed, want Angelientje was een lievelingskind van alle
vrienden en kennissen harer ouders en werd dus op haar verjaardag en Sints-Nicolaas
overladen met geschenken.
Een hoekje was tot poppensalon ingericht; alles was er compleet vanaf het fraaie
ronde tafeltje tot aan de kleine canapé, waarop juffrouw Mimi en juffrouw Toetie
zaten; daarnaast, door een klein schutsel gescheiden van het salon, was de slaapkamer
waarin de kleerkast van de beide kinderen stond, het ledikant, de waschtafel enz.
Angelientje, na hare bloemen in een keurig vaasje te hebben gestoken, ging over
tot het toiletteeren van hare beide dochters. Mimi was ziek en mocht in sarong-kabaya
blijven. Toetie daarentegen kreeg een baljapon aan en werd op de canapé van het
salon geplaatst; Mimi bleef in bed. Angelientje was een net kind, zij zag eerst haar
kookfornuisje na of
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dit wel goed in orde was en daar juist Djêba de kleine meid binnenkwam om haar te
vragen of zij wat noodig had, vroeg zij houtskool, groenten, melk en een paar stukjes
vleesch.
Men zou vandaag eerst soep eten en daarna biefstuk. Verder zou Emilie de pudding
maken, waarin zij zoo uitmuntte. Angelientje regelde alles met het ernstigste gezicht
der wereld; zij voelde zelf dat zij vandaag een zeer gewichtige persoon was; een
jarige dochter des huizes, wie zou daar geen eerbied voor hebben?
Djêba hoorde nonna's wenschen ernstig aan en zij was reeds de deur uit, toen
Angelientje haar toeriep om aan mevrouw wat koffie te vragen om uit het nieuwe
serviesje te drinken in het priëel.
Terwijl Angelientje het koffiegoed klaarzette op de priëeltafel, begon zij de kleine
Djêba te beklagen, die nooit jarig was en die toch altijd grooter werd en in het laatste
jaar reeds over het hoofd harer kleine meesteres kon heen zien.
Het waren zulke prettige dagen die verjaardagen; reeds weken te voren rekende
het meisje uit hoeveel malen zij nog moest opstaan, vóór die vurig verlangde dag er
eindelijk was, en hoe vleiend dat iedereen vandaag in de weer was alleen om haar!
Er werd een servet op de tuintafel gelegd, en het bouquetje naast het theeblad
geplaatst; na rijp beraad besloot het kleine mamaatje Mimi maar te laten opstaan en
een morgentoiletje aan te trekken, want Toetie kon toch niet in haar tarlatane japon
alleen in den tuin gaan koffiedrinken. Juist was Angelientje met dit belangrijk werk
bezig, toen haar mama binnenkwam met een klein teer meisje aan de hand, dat een
bouquet en een pakje droeg.
‘Hier is Jeanne al, Lientje, kijk eens wat ze heeft meegebracht.’
De beide meisjes verwelkomden elkander recht hartelijk en de jarige nam blijde
de bouquet en pakje aan. Er waren een paar kousebandjes in, die Jeanne
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zelf had geborduurd.
‘Och, wat is dat lief!’ riep Angeline, ‘en dat jij ze zelf hebt gemaakt, dat vind ik
vooral zoo leuk. Nu weet ik, stoute meid, wat je dien dag voor mij verstopte!’
‘Wat is dat mooi bewerkt!’ zeide mevrouw de Roze, het borduursel opmerkzaam
beschouwend. ‘Jeanne, je mag Lientje een lesje geven. Ik geloof niet dat zij het zoo
goed kan.’
‘O, ja wel, mevrouw. Zij...’
‘St, st, niet klappen Jeantje! Mama zal het wel zien als het tijd is, maar wat ben je
stil gekomen. Ik heb geen rijtuig gehoord.’
‘Ik heb geloopen met baboe!’
‘Geloopen, foei Jeanne, dat is te ver!’
‘Ik had met je mama afgesproken, dat ik om negen uur ons rijtuig zou zenden,’
zei mevrouw de Roze, ‘maar 't is nog een kwartier er voor!’
‘Mama was bang dat het te lastig zou zijn, omdat mijnheer naar de stad moet gaan,’
antwoordde Jeanne een beetje verlegen en blozend. ‘'t Is ook niet ver en vandaag
niet warm.’
‘En waren er veel kinderen op school, Jeanne?’
Mevrouw Vonkers, Jeanne's mama, was een schoolvriendin van mevrouw de Roze,
maar terwijl deze, met een rijken koopman getrouwd, in weelde leefde, was het
mijnheer Vonkers minder goed gegaan; hij had een betrekking op een der kantoren,
die hem niet in staat zou gesteld hebben om zijn vrouw en zes kinderen, te
onderhouden, zoo mevrouw niet het geluk had gehad in haar jeugd veel te leeren.
Zij was vóór haar huwelijk gouvernante geweest en daar een zuster van haar man
het huishouden waarnam, kon zij aan een tiental kinderen les geven.
Angelientje en Emilie leerden bij haar en de kleine Jeanne natuurlijk ook; vandaag
hadden ze echter alle drie ter eere van de jarige vacantie gekregen.
Mevrouw de Roze liet de meisjes alleen en Jeanne hielp haar vriendinnetje Mimi
aankleeden.
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‘Ze is ziek geweest,’ zeide Lientje, ‘maar vandaag is het wat beter: je weet, zij is wat
lui van aard, daarom was ze liever in bed gebleven...’
‘Foei, Mimi op mama's verjaardag.’
‘Dat heb ik haar ook al gezegd en nu moeten we haar een beetje aankleeden. Heb
jij Beatrice niet meegebracht?’
‘Ja wel, zij is nog in de boenkoesan.’*)
‘Kom, dan moeten we haar gaan halen.’
Hand in hand trippelden ze weg; Djêba zette het servies klaar onder het priëel en
bracht het fornuis onder het afdak.
De boenkoesan was in Angelientje's kleedkamer neergelegd; Jeanne maakte het
pak open en haalde er hare Beatrice uit, die echter lang zoo mooi niet was als haar
naam.
‘Is dat je japon?’ vroeg Lientje.
Zij zag wel dat het eenvoudige wit neteldoeksche kleed al een paar maal
gewasschen was en de linten er een beetje verschoten uitzagen, maar zij was te beleefd
om hier iets over te zeggen en merkte alleen op, dat het heel netjes zou staan, wanneer
Jeanne een krans van natuurlijke bloemen op haar hoofd wilde dragen.
‘We kunnen dat vanmiddag wel maken. Mama heeft gezegd, dat we na het baden,
ons nog niet dadelijk mochten kleeden, maar eerst in een baatje rondloopen tot een
uur of half zeven. Vindt je dat niet heerlijk, Jeanne, dan blijven we achter tot het
donker is?’
Een gerol van wielen deed beiden tegelijk uitroepen:
‘Daar is Emilie,’ en ze liepen naar voren.
Een meisje iets grooter dan Angelientje, stapte uit het fraaie rijtuig, gevolgd door
een baboe, die een groot pak droeg, waaruit men iets roze zag schemeren.
‘Ik feliciteer je wel, Angeline,’ zei de nieuw aan-

*) Pak.
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gekomene met een recht deftig gezicht. ‘Dag Jeanne, ik wist niet dat je ook verzocht
was! Wat ben ik blij, dat je juist op een Woensdag jarig bent, Line, die grammaire
vind ik hoe langer hoe vervelender.’
Mevrouw kwam nader en ontving Emilie's begroeting, die echter door geen bouquet
of cadeautje vergezeld was, en verzocht de baboe het pak in de kleedkamer te brengen.
De aandacht van Emilie was aldoor getrokken geweest door het rose tarlatane en
zij had geen rust voor mevrouw de Roze, het keurig opgemaakte jurkje uit het pak
bevrijd en op een stoel uitgespreid had.
‘O, hoe mooi,’ riepen de beide meisjes als uit één mond. Het balcostuumpje was
dan ook om te stelen, heelemaal van rose gaas, bezaaid met witte roosjes en knoppen.
Emilie maakte geheimzinnig een doos open, waaruit Angelientje even dacht dat
een verrassing voor haar moest komen, maar neen! het bevatte een mooien
bloemenkrans, voor Emilie's eigen blonde krullen.
Na alles bewonderd te hebben, vroeg Angelientje:
‘Maar ik zie Dora niet. Is ze thuis gebleven?’
Emilie zag haar vriendinnetje verbaasd aan.
‘Foei, Line, speel je nog met de pop? En je bent vandaag twaalf jaar geworden.
Neen, sedert ik jarig geweest ben, heb ik Dora aan de kleine Mien gegeven en speel
niet meer met haar.’
‘Niet meer?’ vroeg Jeanne verbaasd.
‘Dat Jeanne, zoo'n klein ding nog met de pop speelt, dat begrijp ik, maar Angeline,
die bijna zoo groot is als ik, foei, dat past niet meer!’
‘En wat zullen we dan spelen?’ vroeg Angelientje een beetje teleurgesteld en
Jeanne drukte haar Beatrice dichter aan het hart en was misschien blij, nog niet oud
genoeg te zijn, om van haar gescheiden te worden.
‘Wat spelen? Wel als groote meisjes spelen wij. Laat nu eens je cadeaux zien. Heb
je veel gekregen?’
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Angeline nam Emilie bij de hand, maar deze schudde het hoofd en bood haar
gastvrouw den arm aan.
Kleine Jeanne echter greep Angelientjes andere hand en zoo ging het naar 't
paviljoen.
Vol trots toonde Angelientje haar servetring en Robinson en bood hare bonbons
beide meisjes aan.
‘Hoe mooi, hoe mooi!’ riep het eenvoudige Jeantje. Emilie trok een hoogst
gewichtig gezicht, bekeek den ring aan alle kanten, tikte er mee tegen de tafel en
zeide:
‘'t Lijkt wel echt. 't Is zeker bij van Arcken gemaakt, men kan zien, dat het geen
Hollandsen werk is. Wij gebruiken nooit servetringen maar sachets. Dat is
ouderwetsch.’
‘Och wat mooie plaatjes!’ riep Jeanne, die het boek doorbladerde.
‘Laat eens kijken! Wat is dat? Robinson Crusoë! Foei, wat een jongensboek, daar
hebben meisjes niets aan!’
‘Papa zegt toch dat het zoo nuttig en mooi is,’ verontschuldigde Angelientje.
‘Foei, nuttig is vervelend; de brave Hendrik is ook nuttig. Ik vind al die
kinderboeken vervelend. Als ik iets moois lezen wil, vraag ik Gusta of Netta om het
een of ander. Die hebben eerst rechte dames-boeken. Bah, wat zijn me dat voor
dingen? Heeft Djêba die gemaakt? Kassian!’
Arme kleine Jeanne, 't waren hare kousebandjes, die deze afkeuring opwekten.
Angelientje werd even rood als de schuldige en zeide flink:
‘'t Schijnt dat je niets van mij mooi vindt, Emilie, het pleit niet voor je smaak;
deze kousebandjes heeft Jeantje gemaakt en mama zelfs vindt ze heel netjes en lief
bewerkt.’
‘Zoo, zijn ze van Jeanne?’
Nu was 't Emilie's beurt verlegen te zijn, daar ze er op eens aan dacht, dat het haar
toch ook wel gepast had iets aan Angelientje te geven, te meer daar deze
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haar verjaardag ook niet vergeten had.
‘Ik wist niet waarmee je plezier te kunnen doen,’ zei ze na een poos bedenken, ‘je
moet het mij maar eens zeggen hoor, dan krijg je het nog.’
‘Zullen we nu koffie drinken?’ vroeg de gastvrouw.
‘Mag Beatrice mee komen?’ fluisterde Jeanne.
‘Wel zeker, ik neem Mimi ook mee!’
Het serviesje had de eer in mejuffrouw Emilie's smaak te vallen. ‘Jeanne laat jou
pop nu niet bij ons zitten. Kinderen mogen niet alles hooren wat oude menschen
spreken, en neem Mimi ook mee.’
‘Maar ze zijn geen kinderen meer, Beatrice en Mimi hebben al lange kleeren aan.
Ze zijn al achttien jaar oud, niet waar Lientje?’
‘Wat kinderachtig praat je toch, Jeanne, als wij mevrouwtje willen spelen moet je
ook verstandiger zijn.’
‘We zullen ze maar op een stoel laten zitten,’ raadde Angelientje, ‘dan hinderen
ze niemand.’
Emilie was een nuf, maar ze had er veel slag van allerlei spelletjes uit te denken,
en de beide andere meisjes die met zekeren eerbied naar haar opzagen, met mooie
verhalen te boeien, waarnaar zij met oor en mond luisterden.
Na de koffie, die soms onderbroken werd door het ontvangen van 't een of ander
cadeau, van mevrouw Zus en mijnheer Zoo werd er keukentje gespeeld. Jeanne en
Angeline waren zonder het zelf te weten de helpster van Emilie, die het vleesch op
zijn Fransch braadde en een pudding maakte à la Chipolata.
't Is waar dat het Fransche vleesch zoo hard was als steen, maar daar had het fornuis
de schuld aan en toen de suiker vergeten was in de pudding, raadde zij aan om die
maar er over te strooien.
Toch kon Jeanne het gebak moeilijk door de keel krijgen, wat Emilie de boosaardige
opmerking deed maken:
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‘Jeanne is ook niet gewoon aan zulk soort van pudding. Die eten ze bij haar thuis
zeker nooit, wij hebben alle dagen een dessert, maar dat is niet zoo bij iedereen.
En zoodra het kind even weg was, fluisterde zij Angelientje toe: ‘Heb je wel gezien
hoe haar baatje is gestopt. Ik geloof dat ze vanavond een belachelijk figuur op het
bal zal maken.’
De heerlijke rijsttafel van mevrouw de Roze vergoedde ruimschoots alle ongelukken
van Emilie's kokerij.

III.
Na het eten mochten de drie meisjes een middagslaapje doen, maar er werd in het
ruime ledikant heel wat anders gedaan dan een dutje.
Emilie zou vertellen uit de mooie boeken van hare zusters en Jeanne en Angelientje
luisterden gretig naar haar verhaal vol geheimzinnige kasteelen en roovers, verborgen
moorden en gestolen kinderen, zoodat het, zonder dat zij het vermoedden, reeds
spoedig vier uur was.
In de achtergalerij wachtte haar nu de thee en een groote schotel vol pisang-goreng.*)
die dapper aangesproken werd, daarop volgde een bezoek aan het kippenhok, en een
wandeling door den achtertuin.
Men mocht zich vandaag een beetje later gaan baden en eerst tegen den donker
begon het toilet.
Mevrouw de Roze en haar kamermeid hielpen Angelientje en Jeanne, Emilie's
eigen baboe was gekomen om haar nonna te kleeden.
Jeane leek wel wat kaaltjes vooral naast haar beide vriendinnen, de rose Emilie
en de blauwe Angeline,

*) Beignets van bananen.
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die er frisch en allerliefst uitzagen, mevrouw de Roze stak haar eenige natuurlijke
bloempjes in het haar, arrangeerde de verkleurde linten zóó, dat zij op het voordeeligst
uitkwamen; en toch wierp Emilie een medelijdenden blik op de kleine, en zei zacht
tot Angeline:
‘'t Schaap ziet er uit als een echt schoolmadams kind!’
‘O foei, Emilie,’ riep Angeline, die haar meesteres zeer vereerde, verontwaardigd
uit.
Mevrouw de Roze had die woorden niet gehoord, anders zou zij de gelegenheid
niet hebben laten voorbijgaan om Emilie een lesje te geven. Mijnheer kwam vandaag
later dan gewoonlijk thuis, de bedienden waren reeds bezig de gaskroon aan te steken,
toen zijn bendy het erf opreed en hij de voorgalerij inkwam. Mevrouw was juist met
haar eigen toilet begonnen, toen hij binnentrad. Het viel haar op, dat hij er vermoeider
en bleeker dan gewoonlijk uitzag.
‘Is er iets bijzonders, Henri?’ vroeg zij.
‘Och neen, 't was maildag en bijzonder druk. Zijn de meisjes reeds gekleed?’
‘Ten minste het voornaamste is gedaan!’
‘Ik ga me wat opfrisschen en verkleeden!’
Mevrouw zag hem bezorgd aan, er was iets in zijn voorkomen en manieren, dat
haar verontrustte.
Een uur later begonnen de Javaansche muzikanten te spelen, op hun groote trom
en valsche violen en scherpe trompetten. De vroolijke dansmuziek deed de oogen
der jeugdige gasten schitteren van pret.
Ze kwamen de een na de andere, en werden door de jarige en hare mama hartelijk
verwelkomd, Angelientje zag er allerliefst uit en was vriendelijk en voorkomend
jegens iedereen.
Om half negen begon de eerste dans. Er waren meer meisjes dan jongens, maar
dit was niets: eenige meisjes droegen zijden sjerpen over den rechterschouder en
namen den dienst waar van cavaliers.
In de pauze brachten de bedienden limonade en

Melati van Java, Angeline's beloften

18
gebakjes rond; de oudere dames zaten in de pianokamer, naar het dansen te zien, de
papa's maakten een partijtje, de zusters deden druk mee en vermeerderden de
algemeene vroolijkheid. Het was een recht kinderfeest, jolig en prettig en geen
voorwendsel om de groote menschen een bal te bezorgen; alleen zei Emilie tot haar
beste vriendin, die Angelientje niet was:
‘Ik vind het lang zoo plezierig niet als het laatste bal bij mevrouw G., daar had elk
meisje tenminste een echten cavalier, en niet alleen maar een sjerp zooals hier.’
Om half elf werden de boterhammen gepresenteerd op groote bladen, en nadat ze
opgegeten waren ging men allen naar de buitenste galerij, om het vuurwerk te zien
opgaan ter eere van de jarige.
Aan het gejuich kwam geen eind bij elke vuurpijl, die in de hoogte steeg, elke zon,
die snel en schitterend draaide. Er werd nog een vroolijk hoera aangeheven en een
‘Lang zal zij leven’ gezongen, toen danste men tot besluit nog een quadrille, waarbij
de papa's en mama's allen meededen, en eindelijk was het tijd tot naar huis gaan.
Men bedankte de gastfamilie recht hartelijk voor den heerlijken avond, en
menigmaal werd in de afrijdende equipages herhaald:
‘Wat is die Angelientje toch een gelukkig kind! Zij heeft alles wat haar hartje
verlangt.’
Emilie zelf moest bekennen dat hare ouders lang zooveel werk niet maakten van
haar verjaardag als de Roze's van dien van hun dochtertje. 't Is waar, zij had nog vijf
oudere en jongere zusters en twee broers. Papa had wel een hooge
gouvernementsbetrekking, maar acht kinderen doen een huishouding zeer kostbaar
worden en dit zag ons nufje niet in.
Angelientje bedankte, toen de laatste gasten vertrokken waren, papa en mama
hartelijk voor het plezier van dezen dag, en papa, haar goeden nacht kussende, sprak:
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‘God geve, mijn lief kind, dat ik je nog dikwijls zooveel genoegen zal kunnen geven.’
Mevrouw, die alle zorgen door de drukte vergeten had, herinnerde zich weer zijn
bedrukt gelaat van daar straks en zag hem angstig aan; hij ontweek echter haar
scherpen blik, en ging naar zijn kamer.
Den volgenden morgen bij het ontbijt, terwijl Angelientje nog rustig sliep, vermoeid
van den drukken, vorigen dag, herhaalde mevrouw nogmaals haar vraag:
‘Och Henri, er is zeker iets bijzonders gebeurd. Je ziet er zoo ontdaan uit, zeg het
mij toch!’
‘Kom, waarvoor zou ik je ongerust maken? Ik ben wel ongelukkig dat ik nooit de
minste bezorgdheid kan verbergen.’
‘Je weet dat ik op je voorhoofd lezen kan. Toe zeg 't mij!’
‘'t Is misschien maar een praatje en dan zou ik zonder reden je bang maken.’
‘Nu heb je mij reeds te veel gezegd. Ik moet het weten.’
‘Als je het volstrekt wilt. Gisteren heeft men mij in het geheim verteld dat het huis
Bartels te Samarang failliet is.’
‘En verlies je daar veel door?’
‘Wij staan of vallen er mee!’
‘O mijn God!’
‘Als het waar is, dan heeft Angelientje gisteren haar laatsten verjaardag in vreugd
en weelde doorgebracht.’
‘Och Henri, je overdrijft het misschien en in elk geval, als we elkander nog maar
hebben, dan is het zoo erg niet. 't Zal ons natuurlijk hard vallen dit gelukkige leven
vaarwel te zeggen, maar we zijn nog jong en krachtig.’
De Roze stak haar de hand toe.
‘Je bent een moedige vrouw, Fanny; neen, er is nog niets verloren, maar toch ik
vrees...’
Angelientje zag het spoedig genoeg, dat mamaatje niet zoo vroolijk en onbezorgd
was als anders en
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papa was 's middags ook zeer ernstig. Er werd niets meer gesproken van het bal en
het genoegen van gisteren; de napret, al was die niet zoo plezierig als de voorpret,
vond zij anders ook een zeer belangrijk gedeelte van elke feestviering.
Den volgenden dag ging ze weer geregeld naar school en mevrouw Vonkers
bedankte haar nog eens voor al het genoegen Jeantje aangedaan. Hier werd er nog
druk gesproken over den heugelijken dag, want alle élèves waren er geïnviteerd
geweest tot Emilie's groote ergernis.
Thuis was en bleef het stiller dan gewoonlijk; soms schenen papa en mama de
oude, maar dan kwam er weer een brief of papa keerde bedrukt uit de stad terug en
de stemming veranderde plotseling.
Eens zelfs verraste Angelientje haar mama met beschreide oogen en daags daarna,
toen zij op school kwam, zat Emilie heel druk met de andere meisjes te redeneeren.
‘St, st!’ riep zij toen Angelientje binnen trad, en zoodra de klas begon, zette zij
zich vertrouwelijk naast haar neer en fluisterde geheimzinnig:
‘Zeg eens, is het waar, dat jou papa bankroet is?’
Angelientje werd bleek, zij was te veel koopmanskind om niet dadelijk de
verschrikkelijke beteekenis van dat woord te begrijpen. Al het raadselachtige der
laatste dagen trad voor haar verbeelding op.
‘Ik weet het niet,’ antwoordde zij toonloos.
‘Nu je kunt het mij gerust vertellen, je weet dat ik nooit iets verklap!’
Angelientje was dien morgen zeer verstrooid; zij verbeeldde zich dat alle meisjes
haar dien morgen beteekenisvol aankeken en onder de uitspanning zat zij met Jeanne
alleen, terwijl de anderen aan Emilie hingen.
Zij had grooten lust hare meesteres naar het treurige nieuws te vragen, maar
schaamte of trots, omdat zij zelf niets wist van haar ouders zaken,
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hielden haar terug.
's Middags om vier uur echter, riep mevrouw Vonkers haar terug en zeide haar
recht vriendelijk:
‘Groet mama van mij en zeg dat ik haar briefje van middag persoonlijk zal komen
beantwoorden.’
In treurige stemming reed Angelientje naar huis; mama lag met hoofdpijn te bed;
Kromo, de huisjongen, maakte de glazen deuren, die wegens de hitte den heelen dag
gesloten waren, naar gewoonte open, en zette de wipstoelen voor de ballustrade der
buitengalerij. Katjong, de staljongen, kwam met de paarden, die hij in de rivier had
laten baden, het erf op. De koetsier maakte de vis-à-vis en de Americaine vóór de
wagenkamer schoon. Kebon begoot de bloemen en pruttelde omdat er nog zooveel
overblijfselen van het vuurwerk tusschen het gras lagen.
Niets verschilde van het gewone doen en toch was het Angelientje of zij al maanden
geleden jarig was geweest en of alles veranderd scheen.
Mama lag te bed en zachtjes sloop het meisje in de half donkere slaapkamer, schoof
de dunne gordijnen op zij en kuste hare moeder op het voorhoofd.
‘Hoe laat is het?’ vroeg mevrouw. ‘Ben je al thuis? Ik zal opstaan en me gaan
kleeden.’
‘Is 't dan niet erg, mamaatje lief?’
‘Ach kind, het zal papa verdriet doen en ongerust maken, als hij mij te bed vindt;
hij heeft al zorgen genoeg!’
Zij stond op en nu zag Angelientje dat mama geschreid had. Het hartje schoot haar
vol en zij kon haar vraag niet meer bedwingen:
‘Mamaatje is het waar, dat papa... bankroet is?’
Mevrouw verschrikte en trok haar dochtertje naar zich toe. ‘Wie heeft je dat
gezegd?’
‘Emilie,’ en nu vertelde ze alles.
‘Ik had het nog geheim voor je willen houden,’ zuchtte mevrouw, ‘maar nu geloof
ik dat het beter is je alles te zeggen.
‘Ja, mijn lief kind, we zijn arm. We zullen vendu-
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tie moeten houden; dit huis, misschien Batavia verlaten. Onze lieve Heer wil het zoo,
Angelientje; waarom weten wij niet en we mogen het ook niet vragen. Nietwaar,
kindlief, je zult papa immers nimmer toonen, hoe verdrietig jij dit vindt?’
‘Nee ma, ik zal papa niets zeggen. Moeten al mijn poppenmeubels ook verkocht
worden ma? Och, mag ik dan tenminste mijn Toetie behouden, dat servies je en mijn
Robinson?’
‘Ja mijn engel, dat mag je en misschien nog wel meer. We gaan nu in een kleiner
huis wonen en papa moet hard, zeer hard werken, maar wij zullen zijn verdriet niet
vergrooten door onze klachten.’
‘Dat begrijp ik heel goed, mama, en nu moet ik nog iets vragen, laat mij dan maar
thuis leeren bij u. Die meisjes hebben mij reeds vandaag zoo raar aangekeken en die
Emilie...’
‘Emilie heeft een slecht hart, ik zie het hoe langer hoe meer in, ik zal er met papa
over spreken, attie!’*)
‘En als Jeantje van middag weer komt met haar mama, mag ik haar alles vertellen?’
‘Ja aan Jeanne wel. Dat zijn tenminste trouwe zielen.’
's Middags, terwijl mevrouw Vonkers en hare vriendin in de binnengalerij recht
vertrouwelijk spraken, wandelden Jeanne en Angelientje om het bloemperk, dat vóór
het huis lag. Ze spraken ook zeer ernstig, Jeanne troostte haar vriendin zoo goed
mogelijk en was zeer verontwaardigd over Emilie, die zij zelf ‘een valsche kat’
noemde, een zeer sterke uitdrukking in den mond van de zachtmoedige, liefderijke
Jeanne, en die alleen voort kon komen uit hare groote genegenheid voor Angelientje.
Overigens verzekerde Jeanne dat een klein huis lang niet akelig te bewonen was;
in hun buurt was er juist een leeg; hoe plezierig zou het zijn dicht bij

*) Lieveling, hartje.
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mekaar te zijn.
En als Angelientje's speelgoed verkocht werd dan kon zij immers Toetie bij Beatrice
laten slapen en ze zouden een oude japon van mama vragen om haar weer in een
volledige garderobe te steken. Mimi mocht wel verkocht worden, zij was immers
toch een voet kwijt en zag er altijd zoo knorrig uit, maar Toetie was altijd een lief
popje geweest.
Gaarne zou Jeanne haar den poppenwagen willen geven. Zij kon Beatrice wel
laten rijden in de kleine bendy van haar broertje Eduard.
Zoo regelde Jeantje alles in de poppenwereld, maar Angelientje luisterde er niet
naar; het kon haar nu eigenlijk niet meer schelen al werd ook Toetie verkocht. Het
kwam haar alles zoo kinderachtig voor wat zij een paar dagen geleden nog als het
grootste geluk van het leven had beschouwd. Het spel begon haar te vervelen en
terwijl Jeanne zich uitputte over Beatrice en Toetie, zei de Angeline op eens:
‘Ik wil evenals je mama, heel veel leeren en mijn examen doen.’
‘Je examen doen?’ vroeg Jeanne, als hoorde zij een stem uit de andere wereld.
‘Maar wanneer dan?’
‘Als ik groot ben natuurlijk, dan help ik papa geld verdienen en we zullen al onze
meubelen weer terugkoopen. Morgen zal ik er reeds met je mama over spreken!’
Dat lag te ver buiten Jeantje's gedachten wereld, en zij zoende haar Beatrice maar
eens recht hartelijk op de verkleurde, grauwe wangen.
Een oogenblik nadat mevrouw Vonkers hare vriendin oprecht en met betraande
oogen vaarwel gekust en goeden moed had ingesproken en met Jeantje huiswaarts
was gegaan, kwam mijnheer de Roze thuis.
Hij stapte uit en ging naar zijn kantoor.
Mevrouw volgde hem op den voet en Angelientje bleef verlegen op eenigen afstand
van de deur staan; daar zag zij duidelijk hoe papa op zijn kantoorstoel
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moedeloos neerviel en hoe mama hem liefdevol naderde en zacht toesprak, maar hij
antwoordde niets en nu kon zij zich niet langer meer inhouden en liep naar hem toe.
‘Wat doe je hier?’ vroeg mijnheer kortaf.
Zij zweeg verlegen en zag met haar groote oogen haar mama smeekend aan.
‘Zij weet alles, Henri, zij is onze eenige troost!’
‘Onze eenige, je hebt gelijk, Fanny, onze eenige, want Dolf is voor ons verloren.
Onze reis naar Europa, al onze mooie plannen zijn in rook verdwenen.’
En tot haar grooten schrik zag Angelientje dat papa's oogen vol tranen stonden.
‘Lieve papa,’ fluisterde zij, ‘en als we alles verkoopen, zullen we dan nog niet
genoeg hebben om naar Holland te gaan? Als ik groot ben dan zal ik mijn examens
doen en...’
Maar noch papa, noch mama luisterden naar Angelientje's plannen en hoe oud zij
ook worden kon, nimmer zou de herinnering aan dezen avond haar verlaten.

IV.
Treurige dagen waren het die volgden op het gelukkige verjaringsfeest van de
twaalfjarige Angeline.
Zij ging nog altijd naar school en vertelde er niets van aan mama dat Emilie hoe
langer hoe koeler tegen haar werd en de andere meisjes, al waren die niet zoo nuffig,
toch lang niet meer zoo lief schenen als vroeger.
Maar mevrouw Vonkers en Jeanne overlaadden haar met allerlei kleine
oplettendheden, en dit vertelde zij wel thuis,
Papa was in dien korten tijd zeker tien jaar ouder geworden en mama droeg haar
mooie zijden japonnen niet meer, en ofschoon zij in tegenwoordigheid
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van papa altijd even kalm en gelaten scheen, als zij alleen was en hare mooie meubels
en bijouteriën aanzag merkte Angelientje duidelijk genoeg dat hare oogen vochtig
werden.
Alles werd voor de vendutie in orde gemaakt en men ging het kleine huis zien,
dat niet ver van Jeanne's woning af lag. Er waren maar twee kamers behalve de vooren achtergalerij en een heel klein tuintje van voren, maar het was groot genoeg voor
hun drieën.
De kokkie*) met Djêba, haar dochtertje en Kebon bleven de familie alleen over
van hun grooten stoet bedienden. De eenvoudigste meubelen werden naar het nieuwe
huis overgebracht, de andere moesten verkocht worden evenals het speelgoed en de
boeken van Angelientje.
Dat was ook een verdrietig oogenblik, dien Zaterdagavond, toen alles in huis
gearrangeerd was voor den kijkdag van morgen, zoo netjes als op den dag van het
bal en mevrouw nog eens alle kamers doorliep, om te zien of alles in orde was,
eigenlijk om een laatst vaarwel toe te roepen aan die plaatsen, waar zij zoo gelukkig
was geweest.
Ook Angelientje ging voor het laatst naar haar paviljoentje en zag naar die mooie
poppenmeubeltjes en al dat op een tafel uitgestald speelgoed, dat alles nog even goed
als nieuw was, want netheid behoorde tot hare hoofddeugden en snel wischte zij een
traantje weg.
Het serviesje had ze mogen behouden, de beide poppen ook, en Robinson Crusoë
er bij, maar het kon haar niet schelen of zij in 't nieuwe huis geen speelgoed had. Er
moest een ander leven voor haar beginnen en zij vond het nu wel aardig dat mama
haar meer als een groot mensch behandelde en vooral haar plan goedkeurde om te
studeeren voor haar examens.
Maar toch, nu het op scheiden aankwam, viel het

*) Keukenmeid.
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haar zeer hard het kamertje en het tuintje te verlaten; mama riep haar, want voor het
laatst zou hun eigen rijtuig hen naar het nieuwe huis brengen; natuurlijk kwam er
voortaan niets meer in van eigen equipage houden.
Eenige oogenblikken later reden zij weg en twee dagen later behoorde niets meer
van den keurigen inboedel aan hare lieve ouders.
Toch schikte Angelientje zich heel spoedig in haar nieuw leven; het huisje zag er
zoo niet rijk, maar toch netjes en vriendelijk uit. Papa ging elken morgen met de
tram, die niet ver vandaar voorbij kwam, naar de stad, mama gaf haar nu zelf pianoles
in plaats van den strengen muziekmeester, en zij ging te voet naar het dichtbij gelegen
huis van mevrouw Vonkers, die hare vriendin in het ongeluk trouw bleef.
Noch Emilie, noch hare ouders kwamen meer een bezoek brengen bij hun vroegere
vrienden en Emilie ging naar een andere school. Angelientje was hier niets verdrietig
over; zij had genoeg aan de vriendschap van haar lieve Jeanne die met hare jongere
broertjes en zusjes alle middagen met haar kwam spelen.
De pop verdween langzamerhand, en ook Beatrice werd spoedig het uitsluitend
eigendom van de jongere Sientje Vonkers, want de twee vriendinnen vonden
gelegenheid genoeg elkander te amuseeren.
Partijen werden er wel niet meer gegeven, maar toch, zij hadden plezier genoeg
als mama zich soms voor de piano - die uit de schipbreuk gered was - neerzette en
vroolijke deuntjes speelde, waarop Angelientje met haar kameraadjes dan vroolijk
rondsprongen.
Soms ging zij met papa meerijden in de tram en dan bracht Kromo haar terug, en
er was geen feestje bij mevrouw Vonkers, of Angelientje behoorde tot de eerste der
genoodigden.
Of pa en mama zich evengoed wenden aan het
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nieuwe leven als hun dochtertje, dit vertelden zij haar natuurlijk niet. Mijnheer had
een betrekking gekregen op een kantoor, hij, die eenige maanden geleden nog chef
was geweest van een groot handelshuis; mama nam bedaard en kalm haar huishouden
waar, evenals vroeger in het groote huis op het Koningsplein, en alleen mevrouw
Vonkers merkte op, dat zij in den laatsten tijd soms erg bleek en afgemat van uiterlijk
was, en vriendelijk raadde de vriendin haar aan, zich wat meer rust te gunnen.
Een zware last was echter van hunne schouders genomen; de opvoeding van
Rudolf. Een oud-tante, wier pete-kind hij was, beloofde daarvoor te zullen zorgen,
en dit was een groote verlichting voor de verarmde familie. Zoo ging er dus
langzamerhand een jaar om en weer was het Angelientje's verjaardag.
Weer stond mama voor haar ijzeren ledikantje en kuste haar wakker, en als het
kon met nog meer teederheid dan het vorige jaar, drukte zij haar lieveling aan het
hart.
‘Mama,’ vroeg Angelientje, ‘is u tevreden over mij? Ik heb het geheele jaar geen
enkelen keer,’ fluisterde zij zachtjes, ‘gejokt!’
‘Ja, mijn attie, je bent mijn grootste geluk. God zij dank, dat we ons geld en goed,
maar niet jou verloren hebben.’
Papa drukte haar vluchtig een kus op de wangen en scheen haar niets te willen
zeggen; misschien vreesde hij aangedaan te worden en onder haar servet lagen nog
een paar geschenkjes, nuttige boeken en een mooie haakpen, waarvoor zij even
hartelijk papa en mama bedankte als het vorige jaar voor de rijke cadeaux.
Jeantje kwam dien dag weer bij haar doorbrengen en het eerste wat deze haar in
vertrouwen zeide, was:
‘Wat ben ik blij dat die akelige Emilie er niet meer is.’
's Avonds speelde men ‘zwarte Piet,’ papa, mama,
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mijnheer, mevrouw en Kareltje Vonkers speelden mee. Om tien uur ging men naar
huis en papa vroeg zijn dochtertje:
‘Heb je plezier gehad?’
‘O papa, evenveel als het vorige jaar!’
Werkelijk, Angelientje betreurde hare vroegere weelde niet meer. Zij was nu
immers ook gelukkig in de liefde van hare ouders; en nu zij deze nog had, kon zij
zich gemakkelijk troosten in het gemis van al den rijkdom, dat zij, jong als ze was,
nu niet meer voelde.
Eens, dat zij van school tehuis kwam, vond zij de trouwe kokkie haar opwachten
voor het hek.
Njonja sakiet,’ zeide zij, ‘toewan Dokter belon dateng!’*)
‘Mag ik dan niet naar mama gaan?’ vroeg zij.
‘Ja, maar plan-plan.’**)
Angelientje dacht aan dien treurigen dag in het groote huis, toen mama ook te bed
had gelegen, en ongerust legde zij hare boeken in de achtergalerij neer en sloop in
de slaapkamer.
Mevrouw scheen te sluimeren en wat haar vooral verwonderde was, dat papa reeds
uit de stad terug was en nu naast het bed zat met een zeer bezorgd gelaat.
‘Is de dokter er nog niet?’ fluisterde hij. Angelientje kwam nader en mevrouw
sloeg de oogen op.
‘Wat scheelt u, mama?’ vroeg zij half snikkend.
‘Och kind, 't is niet erg,’ en nu eerst viel het haar op hoe doodsbleek de zieke was.
Zij kuste het koude gelaat harer moeder en daar juist de dokter voor de deur stilhield,
stond papa op en wenkte haar uit de kamer te gaan.
Van Kokkie hoorde Angelientje dat mama een bloedspuwing had gehad; de dokter
bleef lang binnen en toen hij naar buiten ging, hoorde zij hem

*) Mevrouw is ziek en de dokter is nog niet gekomen.
**) Langzaam.
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tegen haar vader zeggen:
‘Rust, niets dan rust.’
Nauwelijks was de geneesheer weg, of mijnheer de Roze riep zijn dochtertje bij
zich en zeide haar zeer ernstig:
‘Mama is zeer ziek, Angelientje, en moet vooral rust hebben; daarom mag zij zich
niet meer met de huishouding bemoeien. Ik moet alle dagen naar de stad en dan is
zij geheel alleen, maar je bent nu dertien jaar, dus geen kind meer. 's Morgens moet
je met Kokkie naar de dispens*) gaan en haar de noodige inlichtingen geven voor het
middageten; verder zal ik mevrouw Vonkers verzoeken je werk op te geven, dat je
heel stil in mama's kamer moet afwerken, of wel, je houdt je bezig met een handwerk,
en zorgt er voor, mama op den bepaalden tijd haar medicijn in te geven. Van naar
school gaan komt natuurlijk in den eersten tijd niet, want mama's ziekte kan zeer
lang duren.’
‘En wordt mama dan beter?’
‘We willen het hopen, kind, als je goed oppast dan zeker wel!’
Zoo veranderde dus Angelientjes leven alweder en zij deed haar plicht
onverbeterlijk. Mevrouw Vonkers kwam elken middag na twaalf uur in haar donker
zijden kimono, met een pajong**) boven het hoofd, naar de zieke kijken en keerde 's
avonds terug, om haar gezelschap te houden; nu en dan mocht mama opzitten in den
grooten luiaardstoel, maar gewoonlijk overviel haar dan zulk een zware hoestbui,
dat papa haar maar spoedig weer naar bed droeg; zij werd bij den dag zwakker en
zwakker en niettegenstaande al de lekkere soepjes, die Kokkie op Angelientjes
verzoek kookte, bleef de eetlust geheel weg.

*) Provisiekamer.
**) Zonnescherm.
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V.
Eens, terwijl mevrouw Vonkers bij de zieke zat en nadat Jeantje haar vriendin had
gehaald om met haar te wandelen, kwam Angelientje in den donker tehuis.
Het licht was niet opgestoken in de voorgalerij en dus konden de beide heeren,
die daar op en neer liepen, haar niet zien aankomen. Juist wilde het meisje de trap
opgaan, toen zij papa hoorde zeggen op een wanhopenden toon:
‘Vonkers, Vonkers, wat moet ik beginnen als zij sterft!’
Met een gil van ontzetting vloog het meisje naar haar vader toe en jammerde:
‘Och papa, is 't waar, kan mama dan sterven?’
‘Was jij daar? Ik wist het niet, mama is heel erg, Lientje. Bid Onzen Lieven Heer,
dat Hij haar spare voor ons! En vooral laat mama het niet merken dat wij vreezen
voor haar.’
‘Is zij dan erger?’
‘Neen, dat niet, maar zij wordt zwakker en zwakker.’
Den volgenden morgen, toen papa in de stad was, en zij alleen met een diep
bedroefd hartje haar werk zat te maken in de ziekenkamer, riep de zwakke stem der
kranke haar.
Zij stond dadelijk aan 't ziekbed en vroeg op teederen toon wat mama beliefde.
‘Zeg me eens de waarheid, Lientje, weet je ook of er al gesproken is door papa of
door mevrouw Vonkers, dat ik in gevaar ben van sterven?’
Angelientje durfde niet jokken, en ze wist dat de waarheid gevaarlijk voor de lieve
zieke kon worden.
‘Och maatje lief,’ snikte zij, ‘praat daar niet over! Ik heb Onzen Lieven ’Heer zoo
vurig gebeden dat u weer beter zou worden en Hij verhoort immers altijd het gebed
van gehoorzame kinderen?’

Melati van Java, Angeline's beloften

31
‘Angelientje, Onze Lieve Heer weet beter wat goed voor ons is en dus zal Hij je
gebed misschien niet verhooren. Ik vrees dat dit mijn laatste ziekte is; wanneer ik er
dan niet meer ben... maar kind, wees toch bedaard. Als je zulk een misbaar maakt,
word ik zeker erg. Hoor nu goed naar hetgeen ik je zeg. Ik geloof niet dat je veel
denkt aan je broer Rudolf, je hebt hem geheel vergeten. Als papa je misschien naar
Holland zendt, moet je voor hem altijd een goed zusje zijn en hem veel van mama
en papa vertellen... geef hem altijd een goed voorbeeld.’
Angeline kon geen woord spreken van het snikken en overlaadde haar mama met
liefkoozingen.
Na een poos ging de zieke voort:
‘Lieve kind, stel je toch niet zoo aan! Heb je dan vergeten dat het sterven niets
anders is dan een overgaan tot een ander leven, een gelukkiger leven dan dit? Mama
zal altijd bij haar kinderen blijven, al zien zij haar ook niet, ik heb je niet gezegd hoe
je jegens papa moet wezen, dat weet je reeds al te goed, maar die arme Rudolf...’
Een zware hoestbui waarschuwde haar, dat zij reeds te veel had gesproken;
Angelientje gaf haar mama te drinken en bleef den geheelen dag onophoudelijk naast
het ziekbed.
Dien nacht sliep zij zeer onrustig, dikwijls sprong zij op en sloop op haar teentjes
naar de ziekenkamer. Papa zat echter rustig te lezen in den grooten luiaardstoel en
zij hoorde het zware ademhalen der zieke, dit stelde haar gerust en zij trachtte opnieuw
in te slapen.

VI.
Den volgenden morgen scheen mevrouw de Roze echter iets beter; zij vroeg om in
den grooten stoel op te zitten en toen zij daar tusschen de kussens zoo
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gemakkelijk lag, begon zij niet dadelijk weer te hoesten; zij gebruikte met smaak
een kopje bouillon en ontving de goede mevrouw Vonkers, die haar wat ingemaakte
vruchten bracht, vriendelijk en zelfs opgeruimd.
Zoo ging het een paar dagen; mijnheer de Roze scheen ook goeden moed te hebben;
hij sprak er van hoe goed het voor zijn vrouw en ook voor Angelientje zou wezen,
als ze eenige weken te Buitenzorg doorbrachten, ze hadden daar goede vrienden; en
zoodra de krachten der zieke teruggekeerd waren, zou hij hen daarheen brengen.
Hielp dit niet spoedig genoeg, dan zou hij er misschien toe besluiten zijn vrouw en
kind naar Europa te zenden, doch voorloopig kon een verblijf te Buitenzorg hare
geschokte gezondheid voldoende herstellen.
Mevrouw luisterde glimlachend en zeide alleen:
‘Beste man, je weet het immers: de mensch wikt en God beschikt.’
's Avonds toen zij te bed lag, en Angelientje haar den nachtkus kwam geven, zeide
zij nog:
‘Ik geloof dat de mail morgen sluit. Je moet een briefje schrijven aan Rudolf, maar
zeg hem niet dat ik ziek ben.’
Die gedachte aan den afwezigen zoon verliet haar geen oogenblik.
Angeline beloofde het en ging rustig en vol hoop naar bed.
Zij sliep, zooals men op dien leeftijd slaapt, aan één stuk door tot 's morgens; toen
het licht begon te worden, voelde zij een zachte hand langs haar gelaat.
‘Mama,’ zeide ze nog half slapend.’
‘Angelientje!’ sprak een vreemde stem en de oogen opslaande herkende zij
mevrouw Vonkers. ‘Je moet opstaan!’
Verward keek het kind rond:
‘Wat is u vroeg hier, lieve mevrouw!’
‘Ik zal je aankleeden en dan moet je met Jeanne
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wat gaan spelen in onzen tuin. Jeanne is een beetje verkouden en mag niet hier
komen.’
‘Slaapt mama nog?’
‘Ja, zij slaapt. Spoedig, hier is je baatje; strijk je haar maar wat glad en kom met
mij mee!’
Het was nog half donker buiten, de voordeur stond open, maar de vensters waren
nog dicht.
‘Mag ik even naar mama kijken?’ vroeg het meisje.
‘Je zoudt haar wakker maken. Spoedig maar, kom mee.’
Angelientje voelde dat er iets bijzonders was gebeurd, zij zag een vreemden hoed
op tafel liggen en een stok.
‘Van wien is dat?’ vroeg zij met achterdocht.
‘Wat ben je nieuwsgierig, foei Lientje, dat staat niet mooi.’
Mevrouw Vonkers bracht het meisje zelf naar hare woning in de slaapkamer van
Jeantje, en gaf beiden verlof samen naar de badkamer te gaan; vervolgens ging zij
naar haar man, sprak een oogenblikje fluisterend met hem en ging weer heen.
Angeline werd hoe langer hoe onrustiger, maar toen zij zag dat hier alles bij het
oude was, besloot zij maar rustig met Jeanne te gaan baden en zich op haar gemak
te kleeden.
‘Wat denk je, zou ma erger zijn?’ vroeg zij Jeanne.
‘Wel neen, dan zou je haar immers moeten oppassen?’
‘Zullen we naar huis gaan?’
‘Mama heeft verboden het erf te verlaten!’
Ondertusschen werden de andere kinderen wakker, Jeanne hielp hen kleeden en
Angeline deed ook meê, maar daarna gingen zij ontbijten en touwtje springen;
Angeline's gedachten waren onophoudelijk thuis.
Eindelijk, om negen uur, kwam mevrouw Vonkers terug, zij had roode oogen en
hield den zakdoek
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voor het gezicht.
‘Mevrouw, mevrouw,’ riep Angeline angstig, ‘zeg mij de waarheid. Is mama
erger!’
Mevrouw nam haar bij de hand naar de achtergalerij en zeide toen op ernstigen
toon: ‘Ja Angeline, mama is vannacht erger geworden, zij heeft weer een zware
bloedspuwing gehad; er zijn drie doktoren bijgekomen... papa heeft mij vannacht
gehaald.’
‘En hoe is 't nu?’ snikte zij.
Ondertusschen was mijnheer Vonkers binnengekomen en terwijl Angelientje haar
gelaat in den schoot der goede mevrouw verborg, gaf deze haar man een teeken, dat
hij wel begreep.
‘Hoe het nu is,’ ging zij tegen het arme kind voort, ‘'t is zeer, zeer erg!’
‘O mevrouw,’ riep het arme kind op hartverscheurenden toon, ‘zeg mij de waarheid,
ik heb geen mama meer!’
‘Je mama is in den hemel, Angelientje, en van daar uit zal zij voor hare kinderen
zorgen!’
‘Ik geloof het niet. Zij was gisteren zoo wel en zoo opgeruimd. Och mevrouw ik
wil haar zien, breng mij bij haar en bij papa!’
‘Wees bedaard Angelientje en vermeerder het verdriet niet van je vader. Hij gaat
er zwaar genoeg onder gebukt.’
Eerst tegen den middag stond mevrouw Vonkers het kind toe naar huis te gaan en
mama's levenloos lichaam te zien. De ontmoeting tusschen vader en dochter was
voor beiden een droevig oogenblik.
‘Je blijft me nu alleen over, mijn arm Lientje,’ snikte de ongelukkige man, ‘in een
jaar tijds alles verloren, behalve mijn kinderen. Ach, wat beteekenen geld en goed
in vergelijking van den schat, die mij ontnomen is.’
Daags daarna werd mevrouw de Roze begraven en de belangstelling in het treurige
lot der overgeblevenen was groot.
Mijnheer en mevrouw Vonkers beredderden het
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voornaamste en toonden zich nu alweder wat zij altijd geweest waren; trouwe,
beproefde vrienden. Angelientje bleef bij Jeanne slapen en keerde niet naar het
eenzame huis terug.
Haar eerste werk, toen de grootste smart voorbij was, gold het schrijven van een
brief aan Rudolf.
‘'t Is het laatste wat mama mij heeft opgedragen,’ zeide zij, ‘ik moet het dus doen,
maar ach! ik ben nu wel verplicht over mama's ziekte te spreken, nu zij...’
't Verschrikkelijke woord kon niet over hare lippen komen.
Zij schreef dan ook aan Rudolf een heel lief aandoenlijk briefje, geheel uit haar
hart gevloeid waarin zij alles schreef, wat mama in den laatsten tijd gezegd en haar
opgedragen had. De brief werd aan vader ter verzending gegeven.
Ongelukkig was mijnheer de Roze, die ook aan zijne Hollandsche familie schreef,
geheel en al in de war en vergat door de drukte het briefje zijner dochter bij den zijne
te sluiten, zoodat het tusschen zijn papieren verward raakte en Rudolf het nooit
ontving.
Eenige dagen na de begrafenis, toen Angelientje 's avonds reeds naast Jeanne lag
te rusten, kwam mijnheer de Roze bij zijn vrienden en sprak:
‘Beste Vonkers en goede mevrouw, ik zal u nooit genoeg kunnen danken voor
alles wat u in deze smartelijke dagen hebt gedaan, zoowel voor mijn arme vrouw als
voor Lientje en voor mij!’
‘Ach,’ zuchtte mevrouw, ‘had ik toch duizendmaal meer voor mijn lieve Fanny
kunnen doen en haar in 't leven mogen behouden.’
Mijnheer Vonkers, die niet van lange redeneeringen hield, voegde er bij:
‘Als ik je nog meer van dienst kan zijn, moet je het maar zeggen!’
‘Ik kwam u beiden spreken over onze toekomst. U weet dat de zorg van Rudolf
mij niet meer
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drukt; zijn peettante, een rijke dame, wier eenige erfgenaam hij denkelijk zal worden,
wil geheel en al voor zijn opvoeding zorgen en Angelientje...’
‘Angelientje blijft bij ons, niet waar, Vonkers?’
‘Als ik het tegendeel zei, dan zou mejuffrouw Jeanne er wel tegen opkomen!’
‘Dat kan niet, hoe dankbaar ik ook voor uw voorstel ben.’
‘Maar u is toch van plan uw huishouden op te breken?’
‘Helaas ja, ik kan niet anders. Hoe lief ik ook mijn tehuis heb, zoo zie ik wel in,
dat het voor mijn finantiën veel beter is, dat ik in een of ander pension mijn intrek
neem.’
‘Word dan onze commensaal,’ zeide doodbedaard mijnheer Vonkers, ‘of ge je
kostgeld aan zoo'n hotelhouder uitgeeft of aan ons, dat zal wel hetzelfde zijn.’
‘Maar uw huis is te klein!’
‘We waren reeds lang van plan een ruimere woning te betrekken; de kinderen
worden grooter en als we dan een afzonderlijk paviljoen bij ons nieuw huis kunnen
vinden, dan kan u dat betrekken, terwijl Angelientje bij Jeantje blijft logeeren.’
‘Mevrouw, u voorkomt mijne wenschen; ik verlang niets liever; u weet dat Fanny
haar kind aan niemand liever dan aan u zou toevertrouwen; ik neem uw regeling
dankbaar aan, maar slechts voorloopig.’
‘Hoe zoo voorloopig?’
‘Ik ben van plan Angelientje naar Europa te sturen.’
‘U scheiden van dat kind!’
‘Ik verwacht nog brieven van hare oud-tante; zoo deze mij aanraadt haar weg te
zenden, dan zal ik het ook doen. Ik mag de toekomst van mijn kinderen niet in de
waagschaal stellen.’
‘Maar mijn beste de Roze, wat zou uw Angelientje in Holland doen; zij is hier
geboren en opgegroeid,
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hier heeft zij bekenden en vrienden, maar daar... Zal die tante wel erg gesteld zijn
op die bezendingen van neven en nichten uit de Oost?’
‘Ik kan haar niet toevertrouwen aan mijn naaste familie. Ik heb nog drie broers,
heereboeren op een dorp in den een of anderen Hollandschen achterhoek; aan hen
kan ik toch haar opvoeding niet overlaten. Vroeger heb ik met mijn arme Fanny een
harden strijd gehad over het naar Europa zenden van dien grooten Dolf, doch het
staat bij mij vast, dat mijn kinderen een Hollandsche opvoeding zullen ontvangen
en dus komt Angelientje's beurt om te vertrekken heel spoedig.’

VII.
Voor den tweeden keer werd er vendutie gehouden in het huis van den heer de Roze;
't was nu een heel eenvoudige inboedel, en toch kostte het scheiden van die weinige
meubels Angelientje meer tranen dan vroeger van alle pracht in de groote woning.
Zij was in de laatste maanden veel verstandiger geworden en begreep het nu eerst
goed, dat zij geen eigen tehuis meer zou hebben en onder vreemden ging; want hoe
goed de familie Vonkers ook was, het was toch altijd een andere omgeving, die noch
hare ouders, noch haar toebehoorde.
Gelukkig brengt de tijd aan de bitterste smart eenigen troost aan en dit ondervond
ook Angelientje: spoedig begon zij weer wat plezier te krijgen in het leeren en spelen,
en al schreide zij soms in bed zich in slaap bij de herinnering aan haar lief mamaatje,
toch waren er zeer dikwijls oogenblikken, dat zij recht vroolijk en onbezorgd kon
zijn als vroeger.
Toen het tijd was om 't antwoord te ontvangen op de brieven, die den dood van
mevrouw de Roze in Holland hadden bekend gemaakt, verlangde zij

Melati van Java, Angeline's beloften

38
zeer naar een woord van Rudolf, maar ach! er kwam wel een zeer bedrukte brief van
hem aan papa, doch aan haar geen woord.
Angelientje zweeg echter over hare teleurstelling, om papa niet boos te maken
tegen Rudolf, en daarbij, er kwamen nu weer andere zorgen voor haar.
Tante Rudolphine schreef, dat Angelientje niet tusschen de wilden mocht opgroeien
en dus naar Holland moest gaan met de eerste de beste gelegenheid; er was een goede
school pas opgericht in de stad, waarin tante woonde, daar kon zij heengaan en bij
tante het overige van den dag en nacht doorbrengen.
Verder deed tante - maar dit vertelde papa aan Angelientje niet - vrij duidelijk
voelen, dat zij voor het meisje wel zorgen wilde, maar dat zij niet moest denken
evenals Rudolf, ten hare laste te komen.
Niettegenstaande mijnheer en mevrouw Vonkers hun best deden mijnheer de Roze
over te halen, zijn dochtertje hier te laten, bleef hij op zijn stuk staan en nam zijn
maatregelen om haar toe te vertrouwen aan een familie, die toevallig naar Europa
vertrok en die hij bijzonder goed kende.
Zoo deze goede gelegenheid zich niet juist op dit tijdstip had aangeboden, misschien
ware Angelientje's vertrek dan tot een onbepaalden tijd uitgesteld geworden, maar
nu of anders in geen jaren bood zich een geschikt gezelschap aan, en alzoo werd tot
de scheiding van vader en dochter besloten.
Angelientje zag er niet erg tegenop: zij verlangde zeer naar Rudolf; daarbij was
zij nog jong genoeg om in elke verandering van lot niets dan de aangename zijde te
zien. Toch was het hard genoeg afscheid te nemen van dien armen, lieven papa en
de goede familie Vonkers.
Kleine Jeanne was zielsbedroefd toen zij hare vriendin reisvaardig zag, en daar
mijnheer zijn dochter aan boord wilde brengen, vonden papa en mama het maar beter
't afscheid bij hen thuis te nemen.
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Er werden veel traantjes vergoten; mevrouw Vonkers drukte haar pleegkind nogmaals
op het hart, de lessen en wenken van haar overleden mama stipt te volgen; mijnheer
raadde haar aan toch vooral goed te eten, daar zij anders te zwak zou worden voor
hare studiën en Jeantje gaf haar nog een klein album tot souvenir, terwijl de andere
kinderen aan hare kleederen hingen en riepen:
‘Kom toch spoedig terug!’
Eindelijk reed de huurwagen naar de stad; Angelientje hield gedurende de lange
rit onophoudelijk papa's hand in de hare en zag met schrik, dat men hoe langer hoe
dichter kwam bij de Chineesche huizen en de akelige doodsche straten van de stad,
die er lang zoo frisch en vroolijk niet uitzagen als de mooie wijken van Weltevreden,
waar Angelientje haar gelukkige jeugd had doorgebracht en die zij misschien
nimmermeer zou terugzien.
Bij den boom (de plaats vanwaar het kleine stoombootje afvoer naar het groote
schip) stonden veel menschen bijeen, o.a. ook de ouders van Emilie, die goede
vrienden van hen wegbrachten.
Angeline stond verlegen naast haar papa bij de familie te praten, die haar onder
bescherming zou nemen en merkte niet op, hoe Emilie haar onophoudelijk aankeek.
Eindelijk, toen het oogenblik van vertrekken was aangekomen, kwam toevallig
de kleine nuf, die zich al verbeeldde een halve dame te zijn, vlak naast haar
voormalige vriendin te staan en Angelientje kon zich niet weerhouden om te zeggen:
‘Dag Emilie!’
‘O, ben jij dat, Lientje, ga je naar Holland?’
Angelientje knikte met betraande oogen van ja.
‘Dat zal je wel plezier doen; zeg, weet je dat wij de volgende maand in je oude
huis komen te wonen?’
‘Neen, dat weet ik niet.’
‘En ik krijg jou paviljoentje tot mijn eigen kamer.
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Ik verlang niet naar Holland te gaan, maar in jou plaats! Nu adieu, goede reis!’
Dit afscheid was dus noch hartelijk, noch aandoenlijk, en eenigen die vader en
dochter op het bootje zagen stappen, zeiden:
‘Dat arme kind, wat is haar lot veranderd! Anderhalf jaar geleden werd zij door
iedereen benijd; dat komt nu van het verwennen der kinderen. Nu valt haar die
ontbering dubbel hard!’
Och, ze hadden eens moeten weten, hoe niets het arme Angelientje zwaarder viel
dan het missen harer ouders.
Eenige uren later stond een meisje, over de verschansing van een groot schip
geleund, te wuiven met haar zakdoek naar een stoombootje, dat zich snel in de richting
der kust verwijderde, waar ze heel onduidelijk een heer in 't wit gekleed zag staan,
die haar ook met zijn hoed een laatst vaarwel toeriep.
Eindelijk verdween alles in het verschiet en Angelientje viel bitter schreiend op
een bank neer, want nu eerst voelde zij zich alléén.

VIII.
‘Zou 't al tijd zijn, nicht, om naar 't station te gaan?’ vroeg juffrouw Lucie Barenkamp
aan hare deftige nicht, mevrouw Rudolphine Frémiot.
‘Ik vind u vandaag zeer haastig, Lucie; u weet dat ik niet graag heb dat u een uur
te vroeg naar het station gaat; dat past met voor jonge meisjes.’
En met een statige beweging nam nicht Rudolphine weder haar borduurwerk op
en Lucie ging met een mismoedige uitdrukking op het gelaat voor het raam zitten.
Mevrouw Frémiot was een zeer lange en buiten-
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gewoon magere dame van diep in de vijftig jaren; zij droeg nooit iets anders dan
zwarte zijde en echt kanten mutsen met lange brides, die zij óf over hare schouders
óf langs haren rug liet hangen; dit regelde zich naar de houding, die zij wilde
aannemen.
Haar nichtje Lucie was juist haar tegenbeeld; zij was buitengewoon klein en tenger,
buigzaam en broos, alsof men haar met één slag zou kunnen doorbreken; bleek als
was en blond bij het witte af; de oogen, die ook heel licht van kleur waren, roodgerand
en toch zag zij er lief en elegant uit, niettegenstaande men medelijden moest hebben
met haar ziekelijk uitzicht; zij was al bij de dertig, maar scheen ten hoogste zeventien
jaar.
Een oogenblik heerschte er diepe stilte in het rijk gemeubelde, half donkere vertrek.
‘Ik heb u iets te zeggen, Lucie!’ sprak mevrouw Rudolphine ernstig, ‘dat ge
namelijk aan het oostersche kind een goed voorbeeld geven moet, niet haar leeren
bij het raam te zitten en de straat op te kijken, zooals u het al te gaarne doet, maar
met haar werk zich tegenover mij aan tafel te plaatsen.’
‘Heel goed nicht!’ was het antwoord, doch Lucie bleef, waar zij was en ging met
haar werk voort.
‘Heeft u reeds voor het dessert gezorgd?’
‘Ik wilde nog een taart en passant halen, bij den banketbakker.’
‘Dat is weer een slecht voorbeeld. U moet u in acht nemen, Lucie en al uwe
bewegingen bestudeeren om haar geen slechte gewoonte aan te leeren. Zulke kinderen
zijn gewoonlijk vol kuren en onhebbelijkheden.’
‘Ik moest ook aan Rudolf een goed voorbeeld geven en wat heeft het geholpen?
Als hij hier komt, lijden de meubels meer van hem in één dag dan...’
‘Rudolf is een jongen en ik verkies geen opmerkingen van uw kant, Lucie!’
Zwijgend zette het nichtje haar werk voort; soms wierp zij wel een blik op de
pendule, maar sprak
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geen woord meer. Zoo verliep er een half uur; mevrouw Rudolphine werkte met een
ijver alsof zij met elk steekje haar brood moest verdienen.
Eindelijk vroeg zij:
‘Zou het nu tijd worden?’
‘Ik heb nog maar een kwartier om naar het station te loopen,’ antwoordde Lucie
gemelijk.
‘Is dat niet voldoende?’
‘Me dunkt dat de weg ten minste een half uur lang is, en ik mag immers geen
vigelante nemen?’
‘Neen, dat kind zou dan licht gaan denken, dat men hier ook altijd rijdt als in haar
land!’
Lucie stond op en verliet de kamer, zacht mompelend: ‘Arm kind!’
Zij maakte zich gereed om uit te gaan en op het punt het huis te verlaten, vroeg
zij hare nicht:
‘Ik behoef dus geen taart te bestellen?’
‘Neen, de appelen zijn voldoende; men moet haar den lust tot zoetigheid in het
begin afleeren.’
‘Tot straks dan!’
En Lucie vloog de trap af, blijde uit de benauwende tegenwoordigheid harer
oud-nicht ontslagen te zijn, blijde iets te doen, wat geen dagelijksch werk was, blijde
een kameraadje te krijgen al was die dan ook maar half zoo oud als zij, blijde eindelijk
dat er eens een afwisseling kwam in haar eentoonig leven.
Ondertusschen was de trein aangekomen en de arme Angeline, die te Amsterdam
door hare beschermers in een coupé was opgeborgen, die haar naar de stad moest
brengen waar haar tante woonde, stapte er uit en zag het perron rond, niemand anders
verwachtend dan haar broertje en misschien de tante, wier gelaat zij van een portret
meende te kennen.
Rudolf was echter het voornaamste, doch de reizigers, die afgehaald werden,
hadden het te druk met hunne vrienden en de anderen haastten zich naar buiten,
zoodat weldra het arme kind daar geheel al-
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leen stond met haar reistaschje en paraplu, in haar verschoten en uitgegroeid
reisjaponnetje.
‘Wacht u iemand?’ vroeg haar een kruier.
‘Ja, ik moest afgehaald worden door mevrouw Frémiot.’
‘O zoo, die weet ik hier in de stad te wonen; weet je wat, ik zal je maar in een
vigelante pakken en je daar brengen.’
Angeline vond dit ook het beste; de man, die haar aansprak was de vriend van een
koetsier, wiens rijtuig nog op het stationsplein wachtte.
Zij stapte met pak en zak in en reed door de straten der stad en passeerde nicht
Lucie, die natuurlijk niet vermoedde, wie haar voorbijreed; het bovenhuis van
mevrouw Frémiot lag in een smalle maar deftige straat; beneden was een fijne
galanteriewinkel, doch daar het huis een afzonderlijken opgang had, bekommerden
de dames zich niet daarover.
De man, die Angeline had aangeraden een vigelante te nemen, zat op den bok en
hier aangekomen, schelde hij aan.
De meid deed open en Angelientje, verlegen en onthutst, begon hare pakjes bijeen
te garen.
‘Dat is zeker het nieuwe nichtje uit de Oost, maar waar is juffrouw Lucie?’ riep
de meid verwonderd uit.
Niemand kon natuurlijk deze vraag beantwoorden. Angelientje had er geen
denkbeeld van dat zij den koetsier moest betalen en ook de andere man wachtte op
een fooi.
‘Nu, ik zal er met mevrouw over spreken. Kom maar naar boven, jongejuffrouw,’
sprak de meid, ‘eerst je voeten vegen als je blieft. Hier de trap op.’
Santje was evenals Lucie vol ontzag voor mevrouw, maar overigens had zij tegen
anderen en vooral ook tegen het nichtje een manier van spreken, die menigeen veel
te vrij en ongepast voorkwam.
‘Ze is zeker te laat gekomen, ik heb het haar wel gezeid, maar jawel, dat is haar
zin ook niet geweest.’
En ze ging kloppen aan de deur der kamer, waar
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mevrouw Frémiot nog altijd druk aan het borduren was, zonder iets te merken van
hetgeen er beneden voorviel.
‘Mevrouw, hier is de jongejuffer uit de Oost en de koetsier van de vigelante vraagt
om vijftien stuivers, en de andere moet ook een fooi hebben.’
Angeline stond aan de deur en wist niet of zij voor- of achteruit moest gaan; tante
zat maar op dezelfde plaats en scheen haar niet te zien.
‘Waar is juffrouw Lucie dan?’
‘Dat weet ik niet, mevrouw! Ze zal te laat gekomen zijn, maar jongejuffrouw zeg
nou 'reis wat! Heb je niemand aan den trein gezien?’
Eindelijk scheen mevrouw de tegenwoordigheid van haar nichtje te willen
opmerken, en Angeline ging naar haar toe. Tante sloeg hare brides naar achteren,
wat beteekenen moest, dat zij zeer indrukwekkend wilde zijn, en wenkte Angeline
naderbij te komen.
Daar Santje heb je een gulden, dat zal wel genoeg zijn... En u is mijn nichtje
Angeline... - een stijve zoen op de linkerwang - ... zóó, heeft Santje u niet gezegd
uw voeten af te vegen, het tapijt is er vuil van... ga nog niet eerst zitten. Santje zal
uw goed afnemen. En hoe maakt het papa?’
‘Heel goed, dank u, tante, u moet wel de complimenten hebben!’
Die complimenten waren reeds ruim vier weken oud.
‘Ik dank u zeer.’
‘Mevrouw,’ riep Santje aan de deur, ‘hij zeit dat ie ten minste een kwartje moet
hebben, want hij heeft de juffer geholpen, die daar heel alleen stond als een...’
‘Houd die vergelijking voor je, Santje! U heeft ook verkeerd gehandeld, nicht
Angeline, niet een poosje te wachten, maar uit eigen beweging heen te gaan, en op
de hulp van een onbekende te vertrouwen. Dat doet men misschien in Indië, maar
hier in
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Holland niet.’
De meid ging eindelijk met het geld weg, na eerst de opdracht te hebben ontvangen
juffrouw Angeline van haar goed te ontdoen. Intusschen monsterde tante Rudolphine
het meisje van het hoofd tot de voeten en maakte de opmerking, dat Angeline's lage
schoenen versleten waren en haar rokken veel te kort en haar hoed een echt prul,
zoodat zij onmiddellijk in Europeesch toilet moest gestoken worden, voordat zij uit
kon gaan. Eerst nadat Santje teruggekomen was en het stoffige manteltje van
Angeline's schouders had genomen en den hoed van haar hoofd, wees tante haar een
stoel tegenover de tafel aan en vroeg, of zij een goede reis had gehad.
‘O ja, tante, dank u!’
‘Of ze blij was in Holland te zijn?’
‘Zij vond het hier zoo koud.’
‘Nu al, wat zal je dan dezen winter zeggen?’
Pauze; tante ging voort met het borduren en Angelientje zweeg, ofschoon een
vraag haar onophoudelijk op de lippen brandde: ‘Waar is Rudolf?’
De tante boezemde haar reeds zulk een diep ontzag in, dat zij het niet waagde die
vraag uit te spreken.
De stilte werd hoe langer hoe pijnlijker. Tante verdiept in haar borduurwerk, dacht
zeker niet meer aan het kind tegenover haar, totdat er gelukkig gebeld werd en Lucie's
stem, die buiten de kamer vrij hard klonk, vertelde Santje hare lotgevallen en deze
de hare.
‘Kom juf,’ sprak de meid, ‘ik zou me maar haasten; dat schaap is er ook prettig
aan toe; mevrouw heeft haar aangekeken, tot er niets goeds meer van overbleef en
nu zitten ze als een paar steenen poppen tegenover elkaar!’
‘Of zij den aard heeft van haar broer?’
‘Ik geloof het niet, ze ziet er niet erg maltenterig uit.’
Lucie werd hoe langer hoe nieuwsgieriger en trad
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dus het salon binnen; Angelientje stond op, en Lucie zou haar misschien nog
hartelijker begroet hebben, doch als zij wist dat tante haar aankeek, was Lucie
onwillekeurig schuw en teruggetrokken.
‘U heeft zich vergist met den trein, Lucie,’ zeide tante.
‘Ik?’ vroeg Lucie met een wereld van beschuldigingen in dat eene woordje ‘ik?’
‘Ja u; heeft Santje het u verteld?’
‘Ja maar haar koffers zijn nog niet hier.’
‘Ze kan toch zoo niet aan het diner komen?’
‘Heb je dan geen billet voor je goed, Angeline?’
‘Ik heb nog een briefje in mijn portemonnaie?’
‘Dan kan Santje straks de koffers gaan halen, maar voorloopig is zij zoo goed
genoeg.’
‘In dat toilet? Santje kan nog niet in het eerste uur gaan; wat beginnen we dan?’
‘Ik zal haar wat opfrisschen, en wat toiletteeren en haar maar een van mijn japonnen
aantrekken. Ze is toch iets langer!’
Dit viel niet erg in tante's smaak, want zij antwoordde ongeduldig:
‘Neen, dat zijn onbehoorlijkheden, die niet te pas komen; borstel haar wat af en
dan in 's Hemelsnaam!’
Lucie nam Angelientje bij de hand en sloot de deur zorgvuldig achter zich toe.
‘Zie zoo,’ zeide ze met een zucht van verlichting, ‘nu eerst kunnen we goed kennis
maken. Angelientje is je naam en ik heet Lucie; wij moeten maar goede vriendinnen
worden, want tante is een lastig meubel.’
Angelientje zag haar zwijgend aan; eindelijk vroeg zij: ‘Waar is Rudolf?’
‘Rudolf, wel op school! Hij zal wel dadelijk komen als hij ten minste goed
gehumeurd is, anders kan het nog wat langer duren.’
De tranen schoten Angelientje in de oogen. Lucie, die haar met zich mee de trap
op nam naar een kamertje aan het einde van de gang, zag haar medelijdend aan.
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‘Waarom huil je? Verlang je naar Rudolf? Hij is een wilde jongen je zult weinig aan
hem hebben.’
‘Ik dacht dat hij aan het station zou zijn.’
‘Om je af te halen? Dat zou wat moois wezen. Misschien heeft hij het vergeten
dat zijn zusje komt. Hier is je kamer nu, tegenover de mijne; ze is niet groot maar
toch heel netjes.’
Dat was waar en Angelientje zag tevreden rond, maar wat haar een benauwd gevoel
gaf, was het uitzicht van een hoogen blinden muur, vlak tegenover haar venster.
Nergens zag men groen, niets dan daken en muren, een klein stukje blauwe lucht
alleen, en daarheen richtten zich Angeline's oogen.
‘Laat mij je nu wat opfrisschen,’ en Lucie deed haar uiterste best om haar
beschermeling er eenigszins netter te doen uit zien en slaagde hier maar half in.
‘Kom, je ziet er goed genoeg uit voor ons. Nu zal ik je naar mijn kamer brengen;
veel grooter dan de jouwe is zij niet, maar ik vind het recht gezellig dat we zoo dicht
bij mekaar slapen. Ben je bang van aard?’
‘Een beetje.’
‘Nu dat behoef je hier niet te zijn; we wonen allen op deze verdieping, Santje, jij
en ik.’
‘En Rudolf?’
‘O, graaf Rudolf heeft zijn vertrekken natuurlijk beneden, waar je tante ook woont.
Wil je zijn kamer zien?’
‘Heel gaarne!’
‘Ik geloof dat je veel illusiën hebt over Rudolf. Ik zou die maar uit het hoofd zetten,
Rudolf is een wilde, nare jongen, die het geheim heeft gevonden - hoe, dat begrijpt
niemand - om zijn tante's hart te winnen. Niemand heeft dit ooit kunnen doen, en als
er iemand is, die haar in alles contrarieert, dan is 't stellig Rudolf.’
‘Wat doet hij dan?’
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‘Wat hij doet? Alles wat tante niet verdragen kan; met vuile voeten op 't tapijt loopen,
op het tafellaken morsen, hard praten en lachen, sigaren rooken in het salon, slordig
gekleed aan tafel komen.’
‘En wordt ze niet boos?’
‘Zij zegt wel dat zij het worden zal, maar werkelijk wordt zij het nooit; zij heeft
hem in het begin verwend en nu vreest zij misschien, dat het met zijn zusje evenzoo
zal gaan, en daarom wil ze je reeds dadelijk op zekeren afstand houden.’
‘Ik zou dat nooit durven,’ zeide Angelientje weemoedig, ‘ik ben bang voor tante!’
‘Wie is dat ook niet, behalve die bengel! Wij moeten er soms om lachen, Santje
en ik, zooals hij haar voor den gek kan houden, en dat ergert haar verschrikkelijk,
maar hij geeft er niets om, letterlijk niets!’
Ze waren intusschen weer op de eerste verdieping teruggekomen en stonden voor
een deur stil. Lucie draaide aan een knop, maar de deur scheen gesloten.
‘Weer een lieve gewoonte! Kom, mijn arme Lientje, we moeten naar tante, waar
zullen we anders blijven!’
Tante wierp een uitvorschenden blik naar het kind en het scheen dat het toilet van
de nicht haar nog niet bijzonder beviel; zij sprak echter niet en begon met
opeengeperste lippen voort te werken.
Lucie zette half fluisterend haar gesprek met de kleine voort; zij vroeg naar de
Oost, naar het leven op het schip, naar de stormen enz.
Tante sprak niets, doch zij volgde het gesprek der meisjes nauwkeurig, en soms
liet zij zelfs de naald rusten om des te beter te kunnen luisteren.
‘Het is reeds vijf uur,’ zeide ze eindelijk. ‘Dolf had reeds vóór een kwartier terug
kunnen zijn.’
‘Moeten we hem wachten?’ vroeg Lucie. ‘Je hebt zeker honger, niet waar Lientje?’
‘Neen, ik heb geen honger.’
‘We kunnen ook nog best een half uur wachten,’
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... een meisje stond te wuiven met haar zakdoek.
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en het borduurwerk weer opvattend begon zij met nieuwen moed. Lucie en Angelientje
raakten uitgeput, de eerste moest hare woorden zoeken, de tweede had geen lust tot
praten als zij niet ondervraagd werd.
Een enkelen keer ging Lucie aan het raam staan en zag naar buiten.
‘'t Is zeker al over vijven, daar gaat meester Huigen langs,’ zeide zij dan, of: ‘zie,
de zon is hier tegenover al weg.’
‘Als je zooveel om eten geeft, Lucie, zou ik je raden morgen wat meer te gebruiken
bij de koffie,’ raadde haar tante aan.
En Lucie zweeg weer en Angelientje telde de bloemen op het karpet en dacht aan
huis. Ach, waar was dat huis nu?
Even ging tante de kamer uit en 't was of Lucie's gelaat verhelderde; zij greep
Angelientje bij den arm en riep: ‘Heradem nu eventjes! Is 't niet of de kamer ruimer
is geworden? Zie je nu wel, misschien blijft de jongen tot zeven uur uit.’
Helaas, daar ruischte het zijden kleed weer en de lucht betrok!
Eindelijk, om half zes, belde mevrouw even met de kleine zilveren schel en Santje
verscheen met een zeer knorrig gezicht.
‘Ik zou maar opdoen, Santje,’ zeide mevrouw kortaf, ‘de jongeheer is zeker belet.’
‘Jawel, belet, het zal me een belet zijn. De soep is geheel verkookt,’ pruttelde
Santje tegen juffrouw Lucie, die haar naar de keuken volgde, maar zoo zacht, dat
mevrouw het niet hooren kon.

IX.
Eindelijk begon dan het diner.
Mevrouw vroeg eens aan Angelientje of zij zich nog iets van haar broeder kon
herinneren en deze antwoordde van ja.
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‘Hij is zeer groot geworden, bijna zoo groot als ik,’ sprak zij en at daarna zwijgend
haar soepbord leeg.
Ook Lucie en Angeline deden hetzelfde; de aardappelen werden reeds opgediend,
toen een hevige ruk aan de schel Lucie zenuwachtig deed opspringen en Santje
uitroepen:
‘Daar heb je hem eindelijk, de...’ en buiten gekomen voltooide zij haar volzin: ‘de
vlegel.’
‘Zijn ze al met het eten begonnen?’ vroeg een heldere klankrijke stem, nadat Santje
de deur had geopend. ‘Er zal toch nog wel een aardappeltje voor mij zijn
overgebleven; ik heb honger, een honger als drie wolven.’
‘Jongeheer, jongeheer, wat zien uw voeten er uit. Gunst, ik heb vanmiddag pas de
trap geboend. Zie eens aan, de nieuwe looper.’
‘Wil je wel eens... wat kan mij je looper schelen. Daar, gooi die boeken op mijn
kamer!’
En in twee, drie sprongen was hij de trap op en zonder te kloppen trad hij de
eetkamer in.
Doodsbleek en vol verwachting zag Angelientje om naar haar grooten broeder;
groot, dat was hij, flink ontwikkeld er bij, zijn gelaat was open en innemend, zijn
oogen schitterden van dartelen overmoed en zijn kleeding hoe slordig en verwaarloosd
ook, werd met een onnavolgbare gratie gedragen.
‘Zoo dames, ik heb u laten wachten. 't Spijt me wel tantelief, maar, maar... ik heb
mijn tijd niet verloren. Kijk eens aan,’ hij streek zijn donker haar van het voorhoofd
en er kwam een groote blauwe plek, bij zijn slapen voor den dag.
‘Een ongeluk, zeg Dolf, beste jongen, ben je gevallen,’ vroeg tante met een
levendigheid, die men niet in haar zou vermoed hebben.
‘Vallen, kleine kindertjes vallen, maar wij groote jongens vechten. We hebben
mekaar eens flink afgeranseld, Johan van den dokter, die nare kniesoor, en ik...’
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‘Ach, wees toch voorzichtig mijn arme jongen! Zie eens rond, je zusje is gekomen.’
‘Mijn zusje? domoor, die ik ben. Door het vechten met dien wildebras heb ik 't
heelemaal vergeten, dat zij vandaag zou komen. Welkom zus, welkom in het leven!’
En hij gaf het onthutste kind een vluchtigen kus.
‘Wat ben je nog klein! Ik heb genoeg van kleine menschen,’ en hij zag Lucie van
ter zijde aan. ‘Ik had gehoopt, dat je een flinke meid zou wezen. Je bent niets
gegroeid.’
‘Wat weet jij er van, Dolf, zie haar kleeren maar, bah foei, wat zijn die kort! Ze
is er geheel uitgegroeid.’
‘Ja, ik moet bekennen haar toilet is niet flatteerend, 't is niet in Parijs gemaakt
hoor! Maar laat toch wat soep aanrukken, Lucie, of denk je dat ik geen honger heb?’
‘Dan was je ook vroeger thuis gekomen en zou niet op straat gevochten hebben
als een kwâjongen uit de achterbuurt.’
‘Wat kwâjongen; weet je er iets van waarom ik gevochten heb? Het was mijn
plicht!’
En Rudolf's oogen gloeiden van verontwaardiging en strijdlust; zijn tante zag hem
met welgevallen aan en zijn zusje kon den blik niet van hem afwenden.
Lucie ging sarrend voort:
‘Kom, dat zal ook wat geweest zijn; foei 't is zoo min zijn handen te gebruiken.
Jeu de main, jeu de vilain.’
‘Vilain? Weet je wat vilain is, Lucie? Te oordeelen over een zaak zonder dat men
er het rechte van af weet, en vilain is het ook als een zoon het zich goedsmoeds laat
zeggen dat zijn vader een bankroetier is.’
‘Wie heeft je dat gezegd?’ vroeg mevrouw verschrikt.
‘Die schele Johan; maar hij zal het niet meer zeggen en niemand anders meer. Ik
heb hem onder mijn
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knie gehad en hij heeft zijn woorden herroepen, dat is mij meer waard dan een blauw
oog.’
Het eten was intusschen voortgegaan en Rudolf scheen toch niet zoo
verontwaardigd, dat hij zijn eten er voor zou laten koud worden.
‘Ik zal maar niet vragen, hoe het met papa en mama... ik bedoel papa gaat,’ zeide
hij tot Angeline, ‘ik geloof dat wij latere berichten uit Batavia hebben, niet waar
tante; wanneer heeft u den laatsten brief ontvangen?’
‘De vorige week.’
‘En was papa gezond?’ vroeg Angeline.
‘Ja, het schijnt wel, hij schrijft er niets van, naar gewoonte. Er was ook een brief
voor u bij.’
‘Voor mij! Tante mag ik dien hebben?’
‘Straks kind, straks! Geduld is zoon schoone zaak.’
‘Dat zagen we laatst aan onze kat... Tante, wat citeert u toch ad rem! Ik verlang
niet naar mijn brieven uit Indië. Papa wil hebben dat ik hier advocaat of dokter zal
worden en dat doe ik niet.’
‘Papa niet alleen wil het hebben, Rudolf, maar 't is ook mijn wil.’
‘Lucie nog een bord soep! 't Is zeker ter eere van de nieuwe zuster, dat de soep
vandaag niet zoo dun is als anders. Neen tante, vlei u daar niet mee. Holland is een
ellendig land en ik blijf er niet, nooit, nimmer, en al danst u ook nog met Lucie de
kraaienpolka op het hoofd, ik ga van hier naar mijn heerlijke Insulinde, en dan ga je
met me mee, zus, maar eerst grooter worden! Ik houd niet van kleine menschen en
miniatuurportretten.’
‘Angeline zal een hoog idee opvatten van je beleefdheid, Dolf, je doet niets anders
dan domheden zeggen.’
‘Dan zal ik nu eens iets geestigs voorstellen. Ik drink mijn zusje haar welkomst
niet toe met een glas water. Tante, wil u Santje zeggen, dat zij een fijne flesch moet
halen!’
En tot Angeline's groote verwondering belde tante.
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‘Is dat nu niet verstandig?’ vroeg Rudolf; ‘zeg bleekneus van een nicht, voor jou is
zoowat kleurig vocht ook nuttiger dan brood.’
Zoo ging het diner voorbij. Rudolf's mond stond geen oogenblik stil; hij kibbelde
met Lucie, vleide of plaagde tante en at zoo verschrikkelijk veel, dat Angeline zich
zelf verklaren moest, dat zij nog nooit te voren zooveel door een menschelijk keelgat
had zien verdwijnen.
Angeline zag reeds met zekere eerbiedige bewondering naar haar broer op en toch,
zij was teleurgesteld; zij had iets heel anders van hem verwacht. Dwaas kind, dat ze
was; zij meende van dien éénen jongen alle teederheid te ontvangen, die zij genoten
had van haar vader en moeder, mevrouw Vonkers en Jeantje, maar helaas! alles was
zoo heel anders dan zij zich had voorgesteld. Tante was zoo stijf en koud, Lucie zoo
oppervlakkig en zij ging haar bovendien niet aan en Rudolf was zoo wild en zoo
onverschillig voor zijn eenig zusje.
Na het diner stak hij een sigaar op en zeide, dat hij dien avond uitging. Lucie
maakte een opmerking en vroeg of hij dan toch niets om het gezelschap van zijn
zusje gaf.
‘Later, nu nog niet, maar in elk geval meer dan om uw gezelschap, nicht.’
Vóór dat hij uitging, fluisterde hij tante iets in het oor, streek haar langs de wangen,
waarop mevrouw Frémiot zoo vriendelijk als zij kon glimlachte, hare portemonnaie
open maakte en hem iets toestak. Nu kuste hij haar zeer hartelijk, groette de beide
meisjes vluchtig en verdween.
‘Zorg toch dat je er netjes uitziet, Dolf!’ riep tante hem na.
‘Ja, tante, ja.’
Een kwartier later kwam hij terug, keurig gekleed en met gekamde haren, en zonder
de blauwe plek op zijn voorhoofd zou hij er onberispelijk hebben uitgezien.
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‘O foei, wat ben je geteekend!’ zei Lucie.
‘Beter met een blauwe plek, dan met dat woord.’
‘Wat gezegd is, blijft gezegd,’ mompelde Lucie.
Na zijn vertrek werd het in het salon weer muisstil. Tante haakte, Lucie breide en
Angelientje sloot weldra de oogen van vermoeienis en verveling.
De thee werd binnengebracht en door Lucie gezet, maar de conversatie kon niet
levendiger worden, en welkom was het Angelientje toen tante eindelijk zei:
‘Ik geloof dat het goed zou wezen, Lucie, als u Angeliene naar bed bracht, zij valt
om van den slaap.’
Zij wenschte tante goeden nacht en was blijde met Lucie de kamer te verlaten.
‘Voor vandaag mag Lucie met je mee,’ sprak tante, ‘maar in het vervolg moet je
alleen naar bed gaan.’
Ruim maakte Lucie van het voorrecht gebruik, dat haar misschien nog aangenamer
was dan haar beschermeling. Lucie had een waren hartstocht tot babbelen, die des
te sterker werd, omdat zij in tegenwoordigheid van haar tante steeds zwijgen moest.
Wanneer zij eens even kon, sloop ze weg naar de keuken, en bleef zoo lang
mogelijk met Santje staan praten, totdat mevrouw achterdocht opvatte en haar volgde.
Gewoonlijk zwegen ze dan beiden als bij tooverslag en Lucie sloop beschaamd terug
naar de huiskamer.
Nu echter kon Lucie gevoeglijk een groot half uur weg blijven.
‘Is me dat een vervelend mensch,’ pruttelde zij: ‘dat zij zelf zwijgt, moet zij weten,
maar dat ze andere menschen belet te praten, dat is te erg! Waarom hebben we anders
een mond gekregen als het niet is om te spreken?’
‘Wil zij het dan niet hebben?’ vroeg Angelientje naïef.
‘Dat weet ik niet, maar als ik haar oogen op mij voel rusten, dan is 't of mijn keel
dichtgeschroefd wordt, en dat ben ik niet alleen, die het ondervind,
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maar Santje en jij en alle kennissen, die een enkelen keer hier komen iedereen, behalve
Dolf, die weet haar te betooveren.’
‘Waarom blijft u dan hier, nicht Lucie?
“Waarom? Wel omdat ik nergens anders een tehuis heb.”
“Ik heb ook geen thuis,” zuchtte Angelientje.
“Maar je hebt nog een papa en een broer van wien je wel nooit veel plezier zult
beleven; maar enfin, 't is toch een broer, en ik ben een wees, een zeer arm meisje,
dat haar leven moet doorbrengen al logeerende. Overal in de familie waar er
schoonmaak is, of waar een zieke ligt of waar bruiloft wordt gevierd, denkt men aan
de nicht bij uitnemendheid, daar ben ik welkom. Ik of mijn diensten dat zullen we
niet beslissen. Tante Frémiot had een huishoudster en gezelschapsdame noodig en
daarom werd mij verzocht dit postje waar te nemen. Veel te doen heb ik niet in het
huishouden, en wat het gezelschap betreft, behoef ik niets anders te doen dan te
zwijgen, en dat is op den duur heel moeilijk. Overigens heb ik alles in overvloed.”
“Maar ik ga toch zeker naar school?”
“Ja zeker, reeds Maandag, heeft tante gezegd.”
“Dat doet me plezier, ik verveel me zoo.”
“Nu al? Och, och, wat zal je van den winter zeggen.”
Lucie bleef nog bij Angelientje's bed haar in slaap praten, zeide zij, maar eigenlijk
ontnam zij haar door het onophoudelijk gebabbel den slaap. Angelientje deed de
oogen toe en veinsde ingedommeld te zijn, doch ze deed dit alleen om nicht geen
antwoord te moeten geven.
Eindelijk toen haar zwijgen te lang duurde, nam Lucie den blaker op en begaf zich
naar de keuken, waar ze nog een kwartier lang, met de brandende kaars in de hand,
over de nieuwaangekomene met Santje bleef praten, totdat ze eindelijk iets in de
gang hoorde ruischen.
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“Daar is mevrouw,” riep Santje.
Toen werd de kaars uitgeblazen en Lucie schoof zachtjes naar de eetkamerdeur,
om van daar in het salon te komen.
Ondertusschen lag de arme Angeline nog wakker en ze schreide haar
hoofdkussentje nat, iets wat ze al menig keer gedaan had na dien gelukkigen twaalfden
verjaardag. Het leven scheen haar nu eenzamer en treuriger toe dan ooit te voren; en
vroeger had zij niet eens vermoed, wat mama eigenlijk bedoelde, als zij haar zeide:
“Lientje lief, schrei toch niet om elke kleinigheid. Wie weet hoe je nog tranen zult
noodig hebben voor grooter verdriet!”
Zou mama nu haar droefheid ernstig genoeg achten? Helaas! er was immers
niemand die veel om haar gaf, niemand, zelfs Rudolf niet, die nog geen enkelen keer
gevraagd had naar hetgeen beiden het naast was.
Langzamerhand werd alles onduidelijk en dof voor Angelientje's betraande oogen;
zij verbeeldde zich, dat haar moeder voor haar bedje zat en haar over het hoofd streek,
en zacht vielen haar oogleden toe en duidelijk zag ze nu de geliefde gestalte en den
vriendelijken glimlach, die haar bij zich riep, en zij hoorde het nu helder en klaar:
“Angelientje denk aan Rudolf!”
Wat er verder gebeurde, herinnerde het meisje zich met meer, maar zoete droomen
waren het zeker, die haar wiegden, want den volgenden morgen, toen Lucie naar
haar kwam zien, lagen er nog wel tranen op haar wangen, maar om haar lippen
speelde een vroolijke lach.

X.
De volgende morgen ging voorbij met het uitpakken van Angeline's koffers; die
gewichtige handeling
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moest in de gang plaats hebben, want tante was bang dat er kakkerlakken tusschen
het goed verscholen waren, die dan het huis zouden vergiftigen.
Lucie weerde zich natuurlijk dapper; zij inspecteerde nauwkeurig al het ondergoed
van het meisje en lachte soms hardop.
“Hoe echt oostersch, hoe echt oostersch!” riep zij uit.
Ook de bovenkleederen bevielen haar niet.
“Tante wil alles nakijken, wanneer ik het netjes heb uitgepakt; wat zal ze veel aan
te merken hebben. Dit zwarte japonnetje is zeker nog een rouwjurk, niet waar?”
“Ik ben niet in den rouw geweest.”
“Niet? Doen ze dat niet in de Oost?”
“Bijna nooit!”
“Wat een wonderlijk land! Hoe vreemd, niet rouwen!”
“Men kan toch genoeg rouwen in het hart, zeide mama altijd en wilde er volstrekt
niets van weten dat ik zou rouwen om haar dood!”
“Een wonderlijk idee. Ik heb al acht maal gerouwd in mijn leven, het laatst voor
je mama. Zwart staat mij keurig, ik ben pas sedert zes weken uit den rouw en ik zou
er ook nog niet zijn uitgegaan, als ik niet op een buitenpartij verzocht was. Men zou
dan dansen, en het staat zoo gek met rouwkleeren aan.”
“Ik zou niet willen dansen, al draag ik geen rouwkleeren.”
“En waarom niet?”
“Men danst alleen als men vroolijk is, en ik ben nog veel te verdrietig over mama's
dood!”
“In besloten gezelschap hinderen rouwkleeren niet, maar als men met velen is,
komen er licht praatjes. Tante is nog in halven rouw en Dolf ook! Wij kunnen je
daarom niet zoo laten uitgaan met dat schotsche rokje. Onmogelijk! Ik zal er met
tante over spreken en dan zal ik van middag uitgaan om het
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een en ander voor je te koopen en de naaister te laten komen.”
Angelientje zweeg en Lucie ging voort:
“Houd je niet van mooie kleeren? Andere meisjes stellen in niets anders belang,
en de rouw staat brunettes zoo lief.”
“Als het om 't lief uitzien te doen is, dan wil ik mij niet in den rouw kleeden.”
“Maar kind, niet willen... laat tante dit niet hooren, foei, foei!”
Angelientje liet Lucie voortaan maar praten en ging voort met het uitpakken. Zij
had cadeautjes meegebracht voor tante en Dolf, maar daar zij niets van Lucie's bestaan
wist, had ze voor haar geen presentjes meegebracht.
Daar ze echter inzag, dat het nichtje ook op iets rekende, gaf zij haar eigen Japansch
werkdoosje, waarmede Lucie zeer in haar schik was.
“Zal ik dit theeblad maar aan tante geven?” vroeg Angelientje, “en deze japansche
cassette in Dolf's kamer brengen?”
“Ja doe dat, 't is keurig mooi goed, keurig, hoe wist je toch, Lientje lief, dat ik bij
tante woonde.”
Het meisje wilde niet jokken en glimlachte tot eenig antwoord, daarop ging ze
naar boven en bracht tante haar geschenk.
Mevrouw Frémiot nam het met een ernstig gezicht aan, bedankte zeer statig, hield
het blad tegen het licht, om te onderzoeken of er geen krassen op waren, glimlachte
en schudde het hoofd, als wilde zij zeggen:
“Hoe kunnen ze toch nog zulke rijke cadeaux geven in hun omstandigheden.”
Angelientje verliet het salon en was reeds zoo gewend aan de manieren van tante,
dat zij haar gedrag niet eens meer vreemd vond; de kamer van Rudolf stond open,
en nieuwsgierig trad zij binnen.
Alles verried daarin de jongensachtigheid van den bewoner, de meubels waren
rijk en degelijk, maar
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bemorst en bevlekt; aan den muur hingen pistolen en floretten, naast vreemde steenen
en gedroogde insecten.
Angelientje legde de schrijfcassette op de tafel en haalde uit een der laadjes
zorgvuldig een klein voorwerp, dat ze er in verborgen had; een portretje van haar
mama in een lijstje van gevlochten haar en bloemen die zij op haar graf had geplukt.
Het zusje legde het portret neer op de cassette en sloop toen weer de kamer uit
naar beneden.
Om twaalf uur was het voornaamste reeds gedaan met Angelientje's bescheiden
garde-robe; de koffers werden op zolder gebracht, het goed in haar kastje gearrangeerd
en juist was Lucie in een ernstig gesprek verdiept met hare tante over het maken van
rouwkleeren voor Angelientje, toen de gewone heftige ruk aan de huisbel Dolf's
komst aankondigde.
“Neen,” zei tante, “wat moet, dat moet. 't Is ongelukkig, wie had ooit kunnen
denken, dat het kind zoo berooid zou aankomen. 't Is ergerlijk.”
Angelientje beet zich op de lippen, en voelde dat zij een kleur kreeg.
“Maak er van middag werk van, Lucie; zij moet Maandag naar school, juffrouw
Pretz wacht haar reeds veertien dagen.”
Intusschen was Rudolf, zingend en druk als altijd de trap opgevlogen.
Lucie, die naar de keuken moest, ontmoette hij op de gang en hij kwam haar met
uitgestrekte armen tegen, zingende:
“O bel ange, ma Lucie,
Val en breek je nek in drie-e!”

“Laat me door kwâjongen!” riep zij en trachtte onder zijn armen weg te kruipen.
“Kwâjongen, alweer! Wanneer zal je dat eens laten, oude vrijster?”
“Dolf, ik zeg het aan tante.”

Melati van Java, Angeline's beloften

60
“Alsjeblieft, alsjeblieft, als ik een kwâjongen ben, dan ben jij niets anders dan een...
ja het leelijkste zal ik maar niet zeggen,” en hij vloog zijn kamer in, na eerst haar
kam uit het haar te hebben getrokken zonder dat zij het merkte.
“Ik kan niet langer huishouden met dien jongen,” pruttelde Lucie tegen Santje.
“Hij wordt bij den dag onbeschofter,” antwoordde de meid. “Mevrouw geeft hem
ook in alles zijn zin. Die jongen wordt nog rijp voor de gevangenis.”
“Er zit geen haartje ernst of fatsoen in,” en zij keerde naar het salon terug.
“Maar Lucie,” riep tante, “wat heb je toch aan je haar gedaan, foei, is dat een
manier van doen zoo te schreeuwen en te stoeien op de gang. Een meisje van bij de
dertig!”
“'t Is de schuld van uw neef,” gaf Lucie bits ten antwoord, “ik zal niet met hem
beginnen te stoeien.”
“Je sart hem altijd dat kan zoo niet voortgaan.”
Lucie, bleek van ingehouden drift, want zij was te bang voor haar nicht om een
brutaal antwoord te geven, zag in den spiegel en stak haar verwarde lokken met een
haarspeld een weinig op.
“Het kan lang duren, vóór ik hem mijn kam terugvraag,” mompelde zij, “die jongen
is vandaag zoo ergerlijk opgewonden, 't is niet om uit te staan.”
De koffie was gezet en men wachtte alleen op Rudolf om met het eten te beginnen.
“Waar blijft hij nu toch,” vroeg Lucie.
“Hij maakt zeker zijn toilet,” antwoordde tante.
“Zijn toilet! Dat kan men denken, zijn toilet.”
Weer werd een poosje gewacht.
“Dat toilet duurt bijzonder lang!” spotte Lucie. “Zal ik eens gaan kijken,” en zij
stond op.
“Neen, dat zou maar weer onregelmatigheden veroorzaken. Angelien, wil u eens
zien, waar uw broer blijft, u weet immers waar zijn kamer is?”
Angelientje was dadelijk bereid en ging naar Dolfs kamer. Zij had de gewoonte
nog niet om voor dichte
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deuren te staan en dus ook niet om te kloppen. Zij trad dus binnen en zag Rudolf
voor het raam staan. “Dolf,” zeide ze zacht, “Dolf!”
“Wat is het?” vroeg hij norsch zonder zich om te keeren.
Zij naderde hem en hief haar zacht, lief gezichtje naar hem op, toen zag zij duidelijk
dat hij schreide. Het portret hield hij in de hand.
“Laat mij,” zeide hij ruw en stiet haar af, terwijl hij met de andere hand over zijn
oogen streek.
Angelientje ging verlegen een paar stappen achteruit.
“Ze wachten met de koffie,” ging zij voort.
“Wat gaat mij dat aan? Laat ze drinken als ze willen.”
Niet wetende wat te denken, wilde Angelientje zich stil verwijderen, toen hij kortaf
riep:
“Angelien!”
Zij keerde terug en zag hem vragend aan.
“Is dit portret voor mij?”
Zij knikte.
“Wie heeft dat randje gemaakt?”
“Mevrouw Vonkers en ik.”
“En is die cassette ook voor mij?”
“Ja, die zendt papa je.”
“Ik dank je wel! Zeg eens ga nu naar tante en als ze je vragen, wat ik deed, dan...
dan zeg je niet de waarheid hoor.”
“Maar ik mag toch niet jokken?”
“Dat kan me niet schelen, maar ik wil niet dat je zegt van... van je weet wel.”
“Zal ik dan maar zeggen dat je dadelijk komt en ze beginnen moeten.”
“Ja dat is goed.”
“Rudolf!”
“Nu wat is er?”
“Zal ik je wat vertellen van mama of papa, of verlang je niets van hen te hooren.”
“Nu nog niet! Ga maar heen, wijsneus!”
De arme Angeline had er geen begrip van dat
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er menschen zijn, die zich schamen voor hunne edelste gevoelens en die liever voor
ongevoelig en lichtzinnig doorgaan dan den naam te hebben van flauw en weekhartig.
Rudolf behoorde tot deze soort; hij was een wilde jongen, die meer dan een ander
streng toezicht en ernstigen raad noodig had, maar deze van niemand ontving. Een
gouden hart bezat hij echter, in weerwil van al zijn gebreken, en een vlug levendig
verstand, waarvan hij echter te weinig gebruik verkoos te maken. Hij leerde niet veel,
hij studeerde juist genoeg om met zijn makkers gelijk te blijven, en toch evenveel
tijd aan zijn genoegen te besteden als hem aangenaam was.
De heer de Roze, vermoedde het niet op welk een gevaarlijken weg zijn zoon zich
bevond; hij durfde weinig aanmerkingen maken op het opvoedingssysteem zijner
tante, daar hij haar eigenzinnigheid kende en vleide zich dus met de hoop, dat alles
goed ging en Rudolf eens een bekwaam advocaat zou worden.
Tante stelde zich tevreden met Angeline's boodschap en vroeg niet naar 't geen
Dolf in zijn kamer deed.
Weinige oogenblikken later kwam hij zelf binnen en deed zijn best om vroolijk
en opgewonden als gisteren te doen, maar Angelientje merkte het spoedig genoeg,
dat het hem niet van harte ging.
Het terugzien van zijn zusje had weinig herinneringen in zijn gemoed doen ontstaan,
maar het gezicht van zijn lieve, teedere moeder, wier genegenheid hij zoo gaarne
ontving en die hij niet gebruikte zooals die van zijn tante om er zijn portemonnaie
mee te vullen, deed hem plotseling weer in het verledene leven en een heimwee
ontstaan naar die jaren, toen hij zoo kinderlijk gelukkig was en zich er niet voor
schaamde zijn ouders en zusje lief te hebben.
Na de koffie ging hij weer naar school, maar 's avonds bleef hij thuis, zette zich
naast Angelientje op de canapé en begon haar te vragen naar Hippi,
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zijn paardje, of dat ook verkocht was en naar allerlei wat betrekking had op de zoete
dagen van vroeger.
Het gesprek werd hoe langer hoe levendiger, Angelientje zat nu op haar praatstoel
en vergat dat tante zich ergerde aan de onhollandsche gewoonten en manieren, die
uit Angelientjes vertelling merkbaar werden, en zeer teleurgesteld was omdat het
nieuwe nichtje zoo druk kon zijn. Er kwam geen einde aan het “weet je nog” “ik
herinner mij,” doch als instinctmatig zweeg Angeline over den laatsten treurigen tijd
van verblijf op Java en ook Rudolf deed er geen enkele vraag over.
Lucie hoorde hun praten gaarne en betreurde het alleen dat zij geen deel kon nemen
aan het gesprek.
“Och, och! ik hoor 't wel. 't Is een heerlijk leven in de Oost,” zeide zij, “ik wou
dat ik er ook zat.”
“Ga, ik zal 't u niet beletten,” sprak tante koel.
“Dat weet ik wel,” bromde zij zacht.

XI.
Des middags om vier uur, toen Angelientje van school thuis kwam, zeide Santje
haar:
“Er is een heer in het salon om u te spreken.”
“Mij te spreken?”
“Ja u, mevrouw heeft gezegd dat ze ziek was en dat u zelf komen moet.”
Nieuwsgierig deed Angeline haar goed af en trad het salon in. Lucie was natuurlijk
druk aan het redeneeren met den vreemde.
“Ha, daar is uw nichtje! Kom hier, Lientje, dat is je oom Karel nu. Niet waar,
mijnheer, u is immers oom Karel?”
“Jozef, om u te dienen. Karel is mijn broer, die eerst mee had willen komen, maar
hij moest naar de

Melati van Java, Angeline's beloften

64
veemarkt. Kom eens hier, nichtje, wel, wel, wat lijkt ze veel op Hendrik. Een flinke
meid, een aardig dametje.”
Angeline voelde haar verlegenheid verdwijnen, gaf oom een zoen en wierp een
steelschen blik op zijn weinig elegante kleederen en verbrand maar goedig gelaat.
“Een fijn ding, maar haar moeder was ook zoo'n teer poppetje. Jongen, jongen,
wat hielden we toch veel van zus Fanny. Ik zie haar nog in onzen moestuin wandelen
met een bont schort voor en met haar fijne vingertjes erwten plukken. Dat broer
Hendrik zijn fortuin heeft verloren is nu wel zoo heel plezierig niet, maar 't is wel te
boven te komen, maar zoo'n vrouw? Neen dat was een geweldige slag. Huil je er
om, Angelientje...? Kom eens hier, beste meid! op oom zijn schoot... ik begrijp dat
heel goed. Je moeder was toch niets van mij dan een schoonzuster, en toch toen de
tijding kwam van haar dood, hebben wij zoo waar gehuild nog harder dan jij het nu
doet, Karel en Anton en ik en we zijn geen jongejuffertjes hoor!”
“Maar mijnheer,” begon nicht Lucie, “gebruikt u geen maderatje of een glaasje
port?”
“Heeft u het bij de hand, juffrouw?”
“Dat wil zeggen hiernaast.”
“O zoo, als je blieft, een bittertje had ik liever, maar dat zullen zulke fijne dametjes
niet in huis hebben.”
En toen zij zich verwijderd had:
“Ik wou dat de bleeke madam ons met rust liet, nietwaar Angelientje, je hebt mij
zooveel te vertellen. Kon je maar met ons meegaan naar Koningsbosch; daar hebben
we geen dametjesschool als hier, maar een grooten tuin en een beek en prachtige
bosschen, daar zou je sterk en gezond worden, en je oude ooms zouden je het leven
niet moeilijk maken, integendeel!”
“Dat weet ik wel, oom, en ik zou ook zoo graag
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met u mee willen, want 't is hier niets plezierig in de stad maar...”
“Je papa vertrouwt je niet aan ons toe, dat is de zaak; enfin, hij moet het weten als
hij niet begrijpt dat het beter is, een paar gezonde wangen te hebben dan een hoofd
vol geleerdheid en een vracht mooie manieren; hij wil geen boerenjuffrouw van je
maken, daar heeft hij gelijk aan, wij zouden het ook niet doen en toch onwillekeurig...
In de groote vacantie dan kom je bij ons, Angelientje, dan zullen we pret maken.”
Het binnentreden van Lucie onderbrak het gesprek, oom dronk zijn maderatje met
de verzekering nogmaals dat hij veel liever een bittertje had gehad. Rudolf kwam
thuis en verwelkomde hem recht hartelijk; hij vroeg naar de paarden en naar de jacht
op Koningsbosch, waar hij alle jaren twee of drie weken van de vacantie doorbracht.
Intusschen werd het tijd voor 't eten; tante liet zich excuseeren en Lucie verzocht
het gezelschap naar de eetkamer te gaan.
“Ga je eten?” vroeg oom, “neem me niet kwalijk juffrouw, maar ik doe niet mee!”
“Niet meedoen! maar mijnheer, dat meent u niet, wij hebben er op gerekend en
het spijt tante zeer...?”
“Ja, dat begrijp ik wel, 't spijt tante erg dat zij om mijnentwil de kamer moet
houden. Ik ken dat liedje. Hoor eens juffrouw, om je te toonen dat ik de vriendschap
niet afbreek, heb ik dat glaasje madera van je gedronken, maar verwacht niet van
me, dat ik aan tafel van tante ga zitten als ik haar om zoo te zeggen daarvan verjaagd
heb. Smakelijk eten, juffrouw en komt eens hier kinderen!”
Rudolf en Angeline hadden zwijgend toegeluisterd, totdat hij zeide:
“U heeft gelijk oom, 't heeft er veel van dat tante u niet wil ontvangen, maar u
weet dat zij een eigenaardig mensch is.” - “O zoo vreemd, zoo vreemd,”
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bevestigde Lucie fluisterend en drong aan: “Stoor u er zich niet aan, mijnheer de
Roze, kom aan tafel en laat haar pruilen.”
Oom lachte en schudde het hoofd.
“Neen, neen kinderen, ik dring me niet op; ik kom alleen hier om mijn nichtje te
zien en om Rudolf te vragen, of wij dit jaar de eer mogen hebben hem met zijn zusje
bij ons te zien. In de Paaschvacantie b.v., nog liever met Kerstmis. Dit jaar hebben
wij vergeefsch op je gewacht.”
“Tante zal het wel toestaan.”
“Goed goed, maar als je niet komt schrijf ik aan broer Hendrik om hem te vragen
wat wij toch hebben misdaan, dat wij het voorrecht moeten missen, onzen neef en
nicht bij ons te zien.”
“Oom heeft u al een nieuwen koepel op den Drususberg laten bouwen?”
“Nog niet, ik wacht steeds op je teekeningen.”
“Ik zal er voor zorgen, ik heb een prachtig model in het hoofd, maar dan moet ik
zelf de werkzaamheden leiden.”
“Perfect, dat is dan voor de groote vacantie. En hoe gaat het met de studies?”
“O mijnheer, dat geeft niet veel,” haastte Lucie zich voor Rudolf te antwoorden.
Hij werd rood van kwaadheid.
“Ik verzoek je niet voor een ander het woord op te nemen,” snauwde hij haar toe,
“ik kan zelf wel voor mijn eigen zaken zorgen; je spreekt de waarheid wel, maar het
is aan mij alleen die te zeggen. Ja oom, mijn studiën gaan slecht, ik ben de laatste
van de klasse en heb ook geen hoop verder te komen.”
“Foei Rudolf, schaam-je je niet daarvoor? Wat zal je goede papa daarvan zeggen?”
“'t Is papa's eigen schuld; dat Latijn en Grieksch walgt me; ik wil geen
woordenzifter worden, nog minder een tongenkijker.”
“En waar heb je dan lust in?”

Melati van Java, Angeline's beloften

67
“Dat weet u wel, oom! Architect is mijn vak, en als ik dat worden kan, dan wil ik
wel voor goed in Holland blijven.”
“Maar weet papa dat dan niet?”
“Ik heb het papa dikwijls genoeg geschreven, maar hij antwoord me, dat tante er
op gesteld is dat ik advocaat word of dokter, omdat haar vader of grootvader het
geweest zijn, en daar zij mijn studiën bekostigt, moet ik mij wel onderwerpen, of
liever, ik doe, waarin ik lust heb en studeer in het geheel niet.”
Foei, foei Dolf, wat is dat dom geredeneerd! Als je vader dat wist, zou 't hem
groote zorg geven.’
‘Ik kan er niets aan doen, volstrekt niets, ik kan wel rekenkundige formules, maar
geen taalregels onthouden.’
‘Weet je wat, juffrouw, ik ga ergens in de stad eten en dan kom ik terug; maar zeg
er niets van aan je tante, ik moet haar spreken. Tot straks, kinderen.’
Lucie was zeer teleurgesteld; een diner zonder tante met een vreemden heer, was
iets bijzonders en zij was op alles, wat een weinig bijzonder scheen, zeer gesteld.
Tante werd gewaarschuwd en haar hoofdpijn was als bij tooverslag verdwenen;
zij verscheen aan tafel en at met zeer veel smaak.
‘Is oom te min om met u aan één tafel te eten?’ vroeg Rudolf scherp.
‘Wat een toon, Dolf? Heeft oom je geleerd zulk een toon tegen mij aan te slaan?’
‘Denkt u dat ik niets uit mijn eigen kan en alles van een ander leeren moet?’
Tante zweeg, Angeline zweeg, Rudolf at en Lucie moest tot haar grooten spijt
zich ook stil houden.
Bij het dessert verscheen oom onverwacht; Santje stond aan de open huisdeur te
praten en zoo had hij zonder bellen kunnen binnenkomen.
‘Goeden dag! Zoo, tante, recht blij dat je hoofdpijn over is. Een lastige kwaal, zeer
lastig, natte
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doeken helpen het beste.’
Niettegenstaande mevrouw haar uiterste best deed zoo statig en trotsch mogelijk
te schijnen, kon zij hare verlegenheid niet goed verbergen.
‘U komt wat laat, neef Jozef! Heeft u in de stad niet kunnen dineeren? Het spijt
me wel, maar Lucie zal zorgen, dat u het noodige krijgt.’
‘Dank je, dank je. Zeer verplicht, ik heb gegeten; zoo, heeft de familie gedaan?
Och juffrouw Lucie ga als het je belieft met de kinderen in de kamer hiernaast. Ik
wou tante gaarne een paar woorden zeggen.’
Lucie haastte zich te gehoorzamen, Rudolf's gelaat straalde van genoegen en
Angeline volgde hen.
‘Ziezoo, dat zal haar goed doen! Wat is je oom een flinke, ronde man, Angelientje;
met zulke menschen die uit volle borst spreken en alles zeggen, wat zij op het hart
hebben ga ik gaarne om. Ik wou dat hij mij ook eens te logeeren vroeg.’
Het onderhoud tusschen den oom en de tante duurde tamelijk lang, men hoorde
onophoudelijk oom's zware stem en volstrekt niet die van tante.
Eindelijk trad hij de kamer uit met een hoogrood, opgezwollen gelaat.
‘Dat mensch maakt je dol met haar bedaardheid,’ sprak hij binnensmonds, ‘'t is
maar altijd: “Dat is ook zoo,” “ja,” “neen,” “och kom,” en daar verspil ik al mijn
woorden aan. Rudolf, Angeline!’
Beiden kwamen naar hem toe.
‘Heeft het wat geholpen, oom?’ vroeg hij.
‘Neen, niets. Zij is niet te bepraten, dat mensch! Verlies je tijd maar niet en gebruik
je eigen invloed op tante, want ik geloof dat ze van niemand ter wereld zooveel houdt
als van jou.’
‘Ja, als ik naar haar pijpen dans.’
‘En jou, kleine meid, geef me nog eens een fermen zoen. Adieu, als je het hier te
benauwd krijgt, kom dan gerust je ooms opzoeken, die hun nichtje alle mogelijke
genoegen zullen aandoen.’
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Voor het eerst sinds haar vertrek uit Batavia onder vond Angelientje het gevoel dat
ze altijd zoo had gemist, gekoesterd te worden door ouderlijke liefde.
‘Beste oom,’ lispelde zij, ‘ik zal goed leeren om dan tot belooning bij u te mogen
komen.’

XII.
Ofschoon het Angeline op school niet beviel, leerde zij toch voorbeeldig; zij sloot
geen vriendschap, sprak niet in de lesuren en maakte haar werk geregeld af.
Thuis bleef het altijd even stil en doodsch; Rudolf verscheen alleen bij het eten,
tante zat zwijgend te werken en Lucie zuchtte en klaagde over het eentonige leven.
Angelientje bekommerde er zich weinig over en studeerde zoo vlijtig mogelijk.
Tante bemoeide zich weinig met haar nicht; op een winteravond, terwijl Angeline
hare thema's maakte en Lucie zat te naaien en tante te haken, zeide Lucie nadat in
een half uur geen woord gesproken was:
‘Waar Rudolf toch blijft?’
Angeline zag even op en werkte door, tante luisterde niet, naar het scheen. Een
kwartier verliep, toen vervolgde Lucie:
‘Hij is niet thuis, meen ik!’
Nieuwe stilte, die wel een klein halfuur aanhield en gedurende welke men niets
hoorde dan het tikken der pendule en het krassen van Angeline's pen.
‘Hij is naar de avondschool,’ sprak tante eindelijk.
‘Hij schijnt tegenwoordig goed te leeren.’
Na vijf minuten antwoordde haar tante:
‘Uitmuntend, hij doet zeer zijn best.’
Na dit drukke gesprek bleef men vermoeid een kwartier rusten, en wie weet hoe
lang de stilte weer geduurd had, als er niet was gebeld geworden.
Lucie hoorde dadelijk dat het Rudolf niet zijn kon
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en was zoo nieuwsgierig om te weten van wien de bel was, dat ze nauwelijks geduld
had om te wachten, totdat Santje de deur opende en kwam aandienen:
‘Een heer, om mevrouw te spreken.’
Mevrouw stond op en Lucie's tong was natuurlijk dadelijk ontketend tegenover
Angeline.
De bezoeker bleef ongeveer tien minuten en toen hij opstond kon Lucie het niet
laten, door een kier te zien, wie het toch wezen kon.
‘Och, nu weet ik het, 't is mijnheer Keesdijk, een van de leeraren van het gym;
wat die van nicht hebben moet?’
Nicht kwam echter binnen en sprak geen woord; haar gelaat drukte niet de minste
aandoening uit; zij scheen het bezoek als iets onverschilligs te beschouwen.
Na een uur, waarin alweer volstrekt zwijgen heerschte, kwam Rudolf thuis, hij
ging naar zijn kamer.
‘Heere mijn tijd, jongeheer, wat draagt u toch!’ hoorde men Santje roepen en
daarna: ‘St, st!’ van hem.
Hij trad binnen met opgeheven hoofd, glimlachend, vroolijk, met iets in zijn oogen,
dat Angeline er nog niet eerder in had gezien en dat zijn gelaat iets onweerstaanbaars
liefs en aantrekkelijks gaf, maar tante groette hem min of meer effen.
Hij merkte het niet en sprak vroolijk met de beide meisjes, en terwijl tante zich
even verwijderde en Lucie hem thee schonk, declameerde hij eenige verzen.
‘Zwijg toch eens,’ snauwde zij, ‘ik zal je wat vertellen, mijnheer Keesdijk is bij
tante geweest.’
‘Zoo, o jé, dan begrijp ik het. Goeden nacht, dames, wel te rusten! Ik ben vanavond
op geen apartje gesteld!’
Op de gang ontmoette hij zijn tante.
‘Rudolf!’ zeide zij op strengen toon, ‘ik heb vernomen dat men je in drie dagen
niet op school heeft gezien. Hoe komt dat?’
‘Omdat ik er niet geweest ben, tante.’
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‘En waarom ben je er niet geweest?’
‘Ik had andere bezigheden.’
‘Je hebt mij bedrogen en deze maand krijg je geen zakgeld tot straf.’
‘Goed tante, slaap wel!’
Hij keerde zich om en trad zijn kamer in; de meisjes in het salon hadden alles
gehoord.
Den volgenden morgen was het Zondag; en daar tante altijd met Lucie naar de
kerk ging en Rudolf met zijn zusje, gebeurde het dat beiden alleen thuis waren.
‘Kom eens mee,’ zeide Rudolf haar en opende zijn kamerdeur.
Verheugd volgde Angeline.
Op Rudolf's tafel stond een groot met doek bedekt voorwerp.
‘Maak je oogen toe,’ beval hij.
Angeline gehoorzaamde en eerst toen hij haar weer gebood: ‘Nu open!’ nam ze
haar handje weg.
‘O wat is dat mooi!’ riep zij uit.
Op tafel stond een keurig fijn kerkje van gesneden hout, sierlijk en rank van vorm;
er waren ramen in van geïmiteerd, geschilderd glas en in het diepste gedeelte stond,
op een soort van altaartje, het portret van zijn mama, dat Angelientje had meegebracht.
‘O Rudolf, en heb je dat zelf gemaakt?’
‘Ja, geheel en al. Het model geteekend, het hout gesneden, de glazen er in gevoegd,
alles, alles!’
‘Maar je bent een kunstenaar, Rudolf!’
Weer zag Angeline dat eigenaardige licht in zijn oogen dat haar den vorigen dag
reeds getroffen had en hij vroeg met ontroerde stem:
‘Geloof je dat werkelijk, Angelien?’
‘Ja zeker! niet iedereen kan zoo iets maken, dat moet aangeboren zijn. Ik heb nog
laatst gelezen van den beeldhouwer Canova, die eerst koksjongen was en toen een
leeuwtje van boter maakte voor de tafel van zijn heer, zoo mooi, dat ieders aandacht
er op
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viel; zoo moet het ook met jou zijn gegaan. Dolf, de kunst is iets wat men niet leert,
heb ik eens gelezen.’
‘Je vindt het dus mooi en is het nu niet de moeite waard geweest, dat ik, om zoo'n
lief ding af te maken, eenige vervelende werkwoorden niet heb gemaakt?’
‘Ja Rudolf, maar je bent in het geheel niet op school geweest.’
‘Ik kon toch niet werken; al lang ben ik met dit ding bezig, maar toen het op 't
einde liep, dacht ik er dag en nacht aan. In plaats van mijn vertalingen te maken, zat
ik teekeningen te krabbelen op mijn cahiers en eindelijk besloot ik het maar af te
maken, want zoolang ik het nog in mijn hoofd had, beteekende mijn leeren toch
niets.’
‘En waar heb je het dan afgemaakt?’
‘Zul je het niemand zeggen, Lien?’
‘Neen, niemand!’
‘Beloof je het mij?’
‘Zeker!’
‘Nu dan, in de werkplaats van tante's timmerman, daar had ik alle gereedschappen
bij de hand en viel het mij gemakkelijk te werken. Dus 't bevalt je?’
‘Och Dolf, als papa het zag...’
‘Dan zou hij misschien eindelijk begrijpen, dat er niets van mij te maken is, zoolang
ik die verwenschte talen moet leeren, terwijl ik anders een groot man kon worden.’
Die laatste woorden werden met niet weinig trots en eigenwaarde gezegd, zoodat
Angeline bewonderd naar haar broer opzag en een weinig bedeesd vroeg:
‘Als je het aan tante liet zien!’
‘Zij zou zeer kwaad worden; ik moet het verbergen en breng het dus in jou kamer,
niet waar Angelien? Daar komt ze immers nooit?’
‘Ze komt overal, want eens in de week gaat zij alle kamers rond.’
‘Zeg dan dat je het uit de Oost hebt medege-
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bracht.’
‘Foei Rudolf, ik mag niet jokken.’
‘Dan moet het mijn kast maar in. 't Is jammer, want het zou zoo mooi staan hier
op tafel; of zal ik het aan papa zenden?’
‘Dat moet je doen, Dolf, het zal papa zulk een pleizier doen.’
‘Ik twijfel daar wel aan, Line; want niemand wil iets hooren van mijne roeping.’
‘Zal ik er eens aan papa over schrijven, Dolf?’
‘Het helpt niets, Lientje!’
‘En waarom niet, als ik papa alles schreef; je aanleg voor zulk werk, je tegenzin
in het aanleeren van doode talen en zoo al meer.’
‘'t Is vergeefs! Papa wenscht niets liever dan mij mijn roeping te laten volgen,
maar wij zijn arm, Lientje, en ik vooral, ik hang geheel af van tante; ik moet kiezen
tusschen dokter of advocaat en ik wil geen van beiden zijn, en zij bekostigt mijn
opvoeding alleen op die voorwaarden.’
‘Maar kan je dan niet haar zin doen, Dolf, en dit voor liefhebberij doen?’
‘Neen, dat kan ik niet! Je hebt mij zelf gezegd, Angeline, dat die kunst mij
aangeboren was en ik moet mijn aanleg volgen, daarom studeer ik niets en wacht
alles van de toekomst af.’
‘Dat is toch niet goed, Rudolf; mama zal er niet tevreden over zijn, dat je, om voor
haar portret zulk een lief kapelletje te bouwen, je meesters bedriegt.’
‘Ik wil architect worden, Line; ik wil kerken bouwen en paleizen, waarvan men
over eeuwen nog spreken zal; zoo zal ik rijk worden en beroemd. Tante zal mij niet
kunnen beletten dat te worden, waartoe God mij bestemd heeft. En nu voorzichtig,
help me eens het kapelletje op te heffen; maar nu de kast open en dan gaat het er in.’
‘Jammer,’ zuchtte Angeline, ‘het is te mooi om daar opgesloten te blijven.’
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‘O het zal wel weer voor den dag komen. Geduld maar, zusje!’
‘Heb je ook lust mijn plannen en teekeningen te zien?’ vroeg hij, nadat de kast
gesloten was.
Angelientje antwoordde van harte ja; zij was er trotsch op, dat Dolf haar tot zijn
vertrouweling maakte.
Hij toonde haar al zijn geheimen en gaf haar uitleggingen, die dikwijls genoeg
boven haar begrip gingen, maar toch luisterde zij aandachtig.
‘En daar verknoei ik nu mijn tijd aan,’ zeide hij trotsch, ‘tante en de leeraren
denken dat ik niets anders doe dan langs de straten loopen, vechten of luieren. Ik laat
hen in die meening.’
‘Maar Rudolf, hoe kan je er toch pleizier in hebben om voor zooveel slechter door
te gaan dan je werkelijk bent?’
Hij glimlachte en haalde de schouders op.
‘Ik weet het niet, Lineke, maar ik heb veel liever dat men mij op een slechte dan
op een goede daad betrapt, en nu heel stil hoor, niemand iets hiervan zeggen, vooral
niet aan die babbelaarster van een Lucie of anders laat ik je van mijn leven niets meer
zien.’
En nogmaals beloofde Angeline plechtig te zwijgen als het graf.

XIII.
De winter was voorbij en in dien tijd had Angelientje haar verjaardag gevierd, ach,
zoo stil en ongemerkt; 's morgens toen zij wakker werd, begon zij in haar bed te
schreien, bij de gedachte, hoe het vorige jaar mama haar nog wakker had gekust, en
twee jaar geleden, op dien gelukkigen dag, door zoovele droevige gevolgd...
Soms verbeeldde Angelientje zich dat zij sliep en
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dat alles nog het zelfde was, maar alleen dat een booze, zware droom haar gevangen
hield; het duurde niet lang. Buiten gierde de wind langs haar vensterruitje, het stukje
hemel dat zij uit haar bed zien kon, zag er uit als een vel grauw papier en niemand
kwam haar gelukwenschen, want geen der huisgenooten wist welk een gedenkdag
Angeline vierde, er kwamen dus ook geen geschenkjes en papa's felicitatiebrief kon
eerst eenige dagen later er zijn.
Angelientje nam haar ‘Robinson Crusoë’ mee naar beneden en zoodra zij met haar
broer alleen, was vroeg zij hem:
‘Dolf, ken jij dat boek nog?’
‘Neen, is 't van mij geweest?’
‘Je hebt het mij gezonden.’
‘Daar weet ik niets van, laat het mij eens zien.’
Op de eerste bladzijde stond:
‘Rudolf de Roze aan zijn zusje Angeline op haar twaalfden verjaardag,’ en de
datum.
‘Dat is mama's hand,’ zeide hij getroffen, ‘maar 't is uit mijn naam gegeven, ik
weet er niets van; is het vandaag je verjaardag, Lineke? Nu ik feliciteer je hartelijk.
't Is waar ook, ik heb er niet aan gedacht.’
Hij gaf haar een zoen en ging heen met de woorden:
‘Tot straks.’
Bij het diner vond Angelientje onder haar servet een paar oorbellen liggen, die hij
daar had neergelegd. Hoe eenvoudig dit cadeautje ook was, zij toonde er zich even
blijde mede als vóór twee jaar met hare rijke en het vorige jaar met hare nuttige
geschenken.
Tante hoorde niet op over het ontdekken van den verjaardag; zij noemde zulke
gewoonten, als het vieren van gedenkdagen, misbruiken en Lucie, die er een
voorwendsel in zocht om tante over te halen, op taartjes te tracteeren, kreeg een zeer
ernstige terechtwijzing.
De Paaschvacantie kwam en Angeline hoopte maar,
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dat er nu sprake van zou zijn, met Rudolf naar de ooms te gaan logeeren, doch helaas!
er werd niet van gesproken.
Eindelijk wierp Rudolf een appeltje op:
‘Zeg eens tante, hebben de ooms hun invitatie aan ons niet herhaald om op
Koningsbosch te komen?’
‘Ik heb er niet van gehoord, Dolf; je weet dat ik niet met de ooms in correspondentie
ben.’
‘Nu ja, ze zijn ook alles behalve vlugge schrijvers; een mondelinge invitatie is
genoeg, ik zal hen eens vragen of ze ons niet verwachten.’
‘Dat wil ik volstrekt niet, Rudolf; je behoeft je niet op te dringen, aan wien ook.’
‘Maar ik ben er van overtuigd dat ze het goed met ons meenen, en niets liever
zouden zien, dan dat wij daar kwamen logeeren.’
‘Ik verkies het niet en dat is genoeg.’
Zoo ging de Paaschvacantie om en de scholen begonnen en van de vurig verlangde
reis naar Koningsbosch kwam niets.
Angeline zoch haar troost maar in het ijverig studeeren.
‘Wat ben je toch wanhopig vlijtig!’ sprak haar broeder dan, als zij uren lang over
haar grammaire of rekenboek gebogen zat.
‘Dat moet ik wel doen!’ antwoordde zij glimlachend.
‘En waarom dan?’
‘Om op mijn achttiende jaar dadelijk klaar te zijn met drie examens.’
‘En dan?’
‘Dan ga ik naar Java terug en al het geld dat ik verdien, zal ik aan jou zenden, voor
je studies als architect.’
‘Aan mij, Angelientje? Waar denk je toch aan?’
‘Nu, waarom niet?’
‘Ik moet geld verdienen voor papa en voor jou, maar je armzalig inkomen zou je
aan je grooten broer zenden! Ik dank je wel voor de vriendelijke
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bedoeling, zusje, maar ik zou het slecht van mij vinden als ik daarvan misbruik
maakte.’
‘Kom Rudolf, 't is mijn liefste hoop, en als je dan eindelijk klaar bent, dan kom
je ook op Java en dan gaan we alle drie bij mekaar wonen, papa en wij beiden.’
‘Illusie, zeepbellen; maar je geeft mij een goede les, kindlief, dat ik zelf mijn
handen aan het werk moet slaan, om mijn levensdoel te bereiken.’
Na dit gesprek werd Rudolf nog vertrouwelijker jegens zijn zusje; hij klaagde haar
dikwijls zijn nood over de strengheid van zijn meesters, die hij natuurlijk onbillijk
noemde, daar hij hun vermaningen en straffen onaangenaam vond, zijn altijd
aangroeienden tegenzin in de vakken, welke hij leeren moest, doch zonderling, als
Dolf iets minder goeds in zijn schild voerde, dan vertelde hij dit niet aan Angeline.
Zoo gingen weer eenige weken voorbij en alweer ontving mevrouw Frémiot een
bezoek, nu van den rector zelf, die haar nogmaals verzocht haar invloed te gebruiken
op haar neef, om beter de lessen te volgen en zoo deze het niet doen wilde, dan
meende hij genoodzaakt te zijn hem van de school te verwijderen.
Voor het eerst van haar leven misschien, verloor mevrouw haar bedaardheid, en
ze gaf Rudolf vier weken bedenktijd. Als hij dan haar zin niet deed en zich op de
studie ging toeleggen, zou zij de handen van hem aftrekken.
Met trotsch gebaar verliet Dolf na deze mededeeling de kamer.

XIV.
De vier weken waren om en Rudolf was besluiteloos.
‘Er is niets aan te doen,’ zeide hem Angeline,
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‘zoovele menschen worden iets tegen hun zin. Ik wou ook veel liever naaien en
borduren dan lessen leeren, kom, Dolf, ik zou het maar doen.’
‘Haar genadebrood eten, o ja, dat is recht pleizierig.’
‘Maar papa zou het nog ongelukkiger maken als tante haar hand van je aftrok, en
ach Dolf, ons arm paatje is reeds zoo ongelukkig, zijn geld weg, mama dood, en hij
zoo geheel alleen. Wat zou je doen als tante je wegzond?’
‘Ik zou wel een weg vinden, ik zou naar Duitschland gaan; ik heb daar een
schoolvriend wonen, bij wiens familie ik op een vriendelijke ontvangst kan rekenen
en van daar uit zou ik op de eene of andere manier mijn doel trachten te bereiken.
Maar wat zal er van jou worden, arm kind, je werd ook zeker weggejaagd.’
‘Ik ging naar de ooms toe.’
‘Dat zijn me ook lieve jongens die ooms, hebben ze ons een enkele maal
geschreven, niettegenstaande wij hun twee, drie brieven, hebben gezonden? Neen
Angeline, 't is om jou en papa's wil, dat ik mij ga vernederen en hare weldaden weer
ontvangen.’
Zoodra Rudolf zich onderworpen had, was tante weer even lief en vriendelijk
tegen hem als vroeger.
‘Ik ga nu ook mijn best doen,’ zeide hij tot Angeline, ‘maar het zal mij groote
moeite kosten.’
De zomer was aangebroken en na zijn liefhebberijen van teekenen en bouwen,
hield Rudolf van niets meer dan van vroolijke tochten naar buiten, tochtjes die vele
uren in beslag namen, maar om zijn kameraden in te halen, hadden de meesters
gezegd, moest Dolf veel studeeren en vooral niet aan zulke pretjes deelnemen.
Dit was een hard gelag voor den armen jongen, en als het zonnetje dan zoo helder
scheen op de kleine openplaats en een vogeltje zich op de vensterbank neerzette en
hem toe tjilpte: ‘Kom maar buiten, kom maar buiten!’ dan werd het hem dik-
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wijls zoo benauwd, dat hij al zijne boeken over elkaar wierp, de pen tegen den grond
stukgooide, dan spoedig den hoed opgenomen, de trap afgeloopen, en een oogenblik
later was hij al zijn zorgen vergeten.
Later echter, als hij zulk een langen namiddag had verloren, begon hij er spijt over
te voelen en besloot den verloren tijd in te halen.
‘Hoor eens, Angeline,’ zei hij dan, ‘er is maar één middel om mij binnen te houden;
hier heb je den sleutel sluit mij op, dan kan ik niet weg; ik ben te zwak en als die zon
daar zoo helder schijnt en die vogels mij toeschreeuwen, dan ja, dan kan ik het niet
langer uithouden. Kom over twee uren terug.’
Zoo gezegd, zoo gedaan. Angelientje sloot haar broer op en legde den sleutel in
haar werkmandje en als zij dan na twee uren, die haar misschien langer dan hem
voorkwamen, terugkeerde, vond zij hem gewoonlijk opgeruimd en tevreden over
zichzelf.
‘Nu kunnen we gaan wandelen! Kom zus ik heb het wel verdiend; foei, foei, is
dat toch een straf gevangen te zitten. Tien keer ben ik opgestaan en heb aan de deur
gedraaid, maar telkens vond ik dat ze goed gesloten was en ik schaamde mij voor
Santje om iemand te roepen. Als ik dit nu alle dagen volhoud, dan zal het wel goed
gaan.’
‘Beginnen de studiën je beter te bevallen?’
‘Beter kan ik niet zeggen, maar ik doe zooveel ik kan mijn best en tracht mij er in
te schikken.’
Maar een volgenden keer, dan was de booze geest Dolf te sterk geworden en als
Angeline terugkwam vond zij den vogel gevlogen, hij was uit het raam geklommen,
daar er toevallig een ladder op de plaats stond, die tot aan zijn raam reikte; voortaan
moest Angeline zorgen dat de ladder er niet stond.
Tante zag wel hoe ijverig haar neef werd, maar het behoorde nu eenmaal tot haar
eigenaardigheden, dat zij zeer gauw en mild was met hare opmerkingen en
terechtwijzingen, maar zeer karig met haar aanmoedi-
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gingen en lof. Het sprak van zelf, dacht zij, dat ieder zijn plicht deed en men behoefde
niet geprezen te worden over iets, waarvan het tegendeel verkeerd was.
Hierin had zij nu wel gelijk, maar een gepast woordje van lof kan toch ook geen
kwaad en wekt op om zoo verder voort te gaan; Angelientje ontving dit nooit, maar
haar lieveling evenmin.
De groote vacantie brak voor beiden aan, doch deze duurde voor Angeline slechts
drie weken. Dolf moest extra lessen ontvangen, om het verwaarloosde in te halen en
er werd zelfs geen woord gerept over het logeeren bij de ooms.
Lucie was gevraagd eenige weken door te brengen bij een getrouwde nicht van
haar en zij was uitgelaten van vroolijkheid. Angeline hielp haar koffer inpakken en
zij babbelde maar naar gewoonte altijd door.
‘Zeg eens kleine zou je ook geen lust hebben mee te gaan? Kind, kind, je hebt het
zoo noodig, je bent bleek en flets, alsof je pas gisteren uit de Oost kwam. 't Is ook
geen wonder, met zulk een hitte in dien doofpot te zitten, en nu moet je met nicht
alleen optrekken en ze zit den heelen dag thuis. Ik beklaag je hoor, van harte, ik wou
je meenemen, maar dat gaat niet.’
‘Neen, onmogelijk!’
‘Nu die ooms van je zijn ook lieverdjes. Ik kan het niet van hen denken, dat ze
jullie geen enkelen keer eens gevraagd hebben, en vooral daar ze nicht nogal eens
schrijven.’
‘Schrijven ze wel eens?’
‘Wel wis en zeker. Ze hebben een lompe hand, precies een metselaarsrekening
zoo ziet het adres er uit en dan maken ze de enveloppe met een grooten ouderwetschen
ouwel dicht. Ik heb er zeker wel drie gezien, maar je weet, tante heeft niet graag, dat
ik naar de brievenbus ga en Santje moet haar alle brieven in handen geven. 't Is dus
maar een toeval als een mij onder de oogen komt.’
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‘'t Is vreemd, heel vreemd, maar Dolf kan toch niet meegaan en daarom is het beter
dat ik hier maar blijf.’
‘Op dit dompige bovenhuis met dat vervelende mensch?’
‘O foei, Lucie!’
‘Is het dan niet waar? Nu, ik beloof je, ik zal veel aan je denken.’
Daaraan had Angelientje nu wel niet veel, maar zij had toch niet gedacht dat zij
Lucie's afwezigheid zoo erg zou voelen. Nu hadden er geen wandelingetjes meer
plaats langs de wallen of door de stad, onder het eeuwig voorwendsel van
boodschappen te doen, want alleen mocht Angeline niet uitgaan; Rudolf had geen
tijd en met Santje deed zij het liever niet.
's Zondags en Donderdags ging tante met haar een hoofdstraat door en een walletje
om, zwijgend, langzaam, rechts noch links ziende, en 't was niet te verwonderen dat
het levendige kind liever thuis bleef dan zoo uit te gaan.
Levendig, zoo werd Angeline vroeger altijd genoemd, in hare blijde kinderjaren
was er geen aardiger praatster, vlugger springster, maar nu zou men moeite hebben
in haar het bedaarde, nette meisje te herkennen, dat thuis altijd even vlijtig en oplettend
hare lessen leerde of haar handwerkje afmaakte.
‘Ik begrijp niet, hoe tante niet meer met je ingenomen is,’ zei Lucie dikwijls, ‘je
valt toch anders precies in haar smaak, terwijl Rudolf, die in alles haar tegenbeeld
is, geen kwaad kan doen, zoolang zijn meesters niet klagen.’
De gelukkigste uren van den dag voor Angelientje waren die, welke zij op Rudolf's
kamer doorbracht, dan kwam zij bij hem studeeren en dikwijls genoeg kon zij hem
voorthelpen in zijn thema's; vooral met zijn opstellen was Dolf dikwijls in de war,
zijn stijl was niet zoo goed als die van zijn zusje, en dan kon zij hem soms zulke
goede wenken en denkbeelden
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geven, dat hij zijn stof beter meester werd en dan met een degelijk stuk voor den dag
kwam.
Van zijn kant hielp hij haar met rekenen, waarin Angelientje volstrekt geen licht
was en zoo gingen die uren dan zoo prettig mogelijk om, Rudolf scheen zich te
onderwerpen en meer genoegen in zijn studiën te vinden, die hij nu beter begreep en
zoo had tante ongetwijfeld alle reden om tevreden te zijn met de haar toevertrouwde
kinderen.

XV.
‘Hoor eens, Lineke,’ zeide Rudolf eens tot zijn zusje, ‘je begint hoe langer hoe meer
op Lucie te lijken, ten minste wat je kleur betreft, dat komt van het al te lang
opgesloten blijven in een duffe stad. Ik zal tante eens vragen of we morgen mogen
gaan naar “De gekroonde Leeuwerik,” dat is een theetuin met restaurant, een half
uurtje van hier, en daar blijven we den heelen middag en komen eerst tegen den
avond thuis.’
‘O Dolf, wat zou dat heerlijk zijn.’
‘Zie eens, het plan alleen doet je reeds kleuren.’
‘En gaat tante mee?’
‘Ik zal het haar vragen, maar ik denk het niet. Zij houdt er niet van, dat is goed
voor geringe lui.’
Rudolf vroeg zijn tante of zij van de partij wilde wezen en ontving, zooals hij wel
dacht, een afwijzend antwoord; vervolgens verzocht hij haar het etensuur te
vervroegen, hetgeen zij na eenige aarzeling toestond.
Angelientje was den heelen dag vol blijde verwachting en keek telkens naar de
barometer in de gang, maar deze bleef gelukkig steeds in rijzenden toestand.
Santje maakte hun boterhammen klaar, die Angeline zorgvuldig in haar taschje
pakte, Rudolf kocht een zak taartjes en een worstje. Tante, die deze
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voorbereidingen zag, schudde het hoofd.
‘Je eet om half vier,’ zeide zij, ‘en wanneer wil je nu honger genoeg hebben om
dat alles op te eten?’
Rudolf en Angeline bekommerden zich hier niet over en aten misschien een stukje
minder om straks den noodigen honger te hebben voor de boterhammen en de taartjes.
Onmiddellijk na het eten zeiden zij tante goeden dag, en vertrokken naar de vaart,
waar zij juist op het oogenblik kwamen dat de boot van wal ging steken.
‘Wees nu maar niet bang,’ zeide Rudolf, ‘want we kunnen best vergaan.’
Angeline begon te lachen.
‘Je vergeet dat ik ook over de zee ben gekomen,’ antwoordde zij, ‘ik zal hier niet
zeeziek worden.’
De boot ging langzaam door de weiden, nu en dan eens stil houdend, maar toch
vond Angeline het recht pleizierig een beetje te kunnen varen. Zij bleven buiten
zitten, Dolf had een sigaar opgestoken, een leelijke gewoonte, die hij echter reeds
jaren had, terwijl binnen een oude boer en twee jonge boerinnen hard en vroolijk
lachten.
De stuurman kwam eens naar het tweetal toe en begon een praatje over het weer
en de warmte; Angeline verstond hem echter niet goed en liet Dolf antwoorden.
Te gauw naar haar zin, hoorde zij, dat men aan de ‘Leeuwerik’ was en dus moest
uitstappen.
‘Vond je die boot prettig?’ vroeg Dolf verwonderd.
‘O zoo prettig. Ik had wel gewild dat het nog een uur geduurd had.’
In den tuin was het vrij zonnig, er zaten nog eenige dames in de priëeltjes met een
handwerkje naar het spelen van haar kinderen te zien en de juffrouw wees aan het
tweetal een nog onbezet koepeltje aan den waterkant gelegen, aan drie zijden
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met kamperfoelie begroeid.
Rudolf bestelde voor zich zelf een glas bier en voor zijn zusje melk. Zij nam de
taartjes uit haar zakje en presenteerde ze haar broer, maar deze had nu reeds meer
trek in een stukje worst!
‘Er is hier ook een schommel en een wipplank. Je hebt dat in lang niet gedaan of
ben je er nu te groot voor?’ vroeg hij.
‘O neen, Dolf. Ik verlang er zoo naar, weet je nog wel wat een mooien schommel
we op ons erf hadden, toen we nog op het Koningsplein woonden?’
‘Ja, en ook een wipplank, daar ben ik eens van gevallen, terwijl ik met Katjong,
de tali-api jongen,*) wipte. Die lompert sprong er onverwacht af.’
‘Je hebt toen nog je been gekneusd, en mama kreeg er zoo'n schrik van.’
Zoodra de melk en 't bier op waren, gingen beiden den tuin in; er stonden een paar
meisjes, zoo wat van Angeline's leeftijd, rondom den schommel, en zoodra zij haar
alleen zagen, kwamen ze naar haar toe en vroegen:
‘Wilt u ook schommelen, jongejuffrouw?’
Spoedig noemde ze haar reeds Angeline en wist Angeline dat een Annette, een
andere Rosalie, een derde Mina heette, en de vriendschap was gesloten. Voor het
eerst sedert vele maanden was Angeline weer kind geworden en het verwonderde
haar, dat deze meisjes zoo heel anders waren dan die stijve, onvriendelijke leerlingen
van juffrouw Pretz.
Zoodra Rudolf zijn zusje druk aan het spelen zag, ging hij eens den tuin
doorwandelen, hopende een vriend van hem aan te treffen, die ook beloofd had hier
te komen, en zoo den tuin ten einde wandelend, zag hij op eenigen afstand een in
aanbouw staand huis.
Metselwerk trok hem altijd aan en geen wonder,

*) Knechtje, wiens eenige plicht is het vuurtouw vast te houden, dat tot het opsteken der sigaren
dient.
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dat hij zich daarheen richtte en een praatje maakte met de werklui. Het scheen een
villa te worden van zeer vreemde bouworde, die zijn aandacht in hooge mate opwekte.
Nadat hij van alle kanten het gebouw had bekeken, bleef hij naar den gevel
oplettend staren en sprak binnensmonds:
‘Dat is jammer, zeer jammer!’
‘Plai-il monsieur, was is jammer van dit huis?’
Verschrikt keerde hij zich om en zag een man van middelbaren leeftijd in een
werkpakje, maar van vrij fatsoenlijk voorkomen, naast hem staan.
‘Trouvez vous quelque chose om aan te merken?’ vroeg hij met zeer Fransch
accent.
Rudolf antwoordde in het Fransch:
‘Ik betreur alleen een klein verzuim, dat misschien zeer gemakkelijk nog te
herstellen zou zijn. Is u de architect van deze villa?’
‘Oui, wat is votre observation?’
Rudolf legde hem uit, wat hij liever anders gewenscht had in den gevel, een kleine
verandering, waardoor het front meer tot zijn recht zou komen, en hij legde zijn
denkbeeld met zooveel duidelijkheid bloot, dat de andere verwonderd uitriep:
‘Tiens, tiens, vous avez raison,’ en vroeg toen of hij ook een aspirant-architect
was.
‘Helaas neen,’ was het antwoord en de ander verzocht hem in een kamertje te
gaan, waar het bouwplan lag. Ze redeneerden nu druk over de verandering, en de
architect begon hoe langer hoe meer pleizier te krijgen in den vluggen jongen, die
blijkbaar zooveel gelezen en gedacht had over bouwkunst.
‘U moet mij opzoeken,’ zei de Franschman of liever de Belg, ‘ik woon ook in de
stad, mijn naam is Périssé en mijn huis is daar en daar. Zonde en jammer, dat zulk
een talent als het uwe niet wordt aangekweekt.’
Rudolf zuchtte en mompelde iets, van familieomstandigheden; hij schudde het
hoofd en verklaarde,
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dat niets boven aanleg ging en dat zulk een talent behoorde ontwikkeld te worden,
en het gevolg van dit gesprek was, dat Rudolf zijn nieuwen vriend beloofde hem te
bezoeken en hij meer dan ooit ontevreden was over den dwang door zijn tante hem
opgelegd.
Intusschen lachte en stoeide Angeline met hare nieuwe vriendinnen en de mama's
verzochten haar, toen zij eindelijk vermoeid om een groote tafel gingen zitten, mee
te komen om een kopje chocola te drinken. Daarna werd er pand verbeurd en Rudolf,
die ook naderbij kwam, deed mede, ofschoon zijn gedachten ergens anders waren
en zoo werd het eindelijk tijd om naar huis te keeren.
Broeder en zuster stapten met de andere familie in de boot, en toen men in de stad
terug was, beloofde een der dames, die mevrouw Frémiot kende, dat zij de volgende
week Angeline zou vragen op een andere buitenpartij, die in het bosch aan den
anderen kant der stad zou gegeven worden; opgetogen van pleizier keerde Angeline
huiswaarts, maar tot hare teleurstelling was Dolf tegen zijn gewoonte stil en in zichzelf
gekeerd.
‘Is er iets, Dolf?’ vroeg zij.
‘Neen, Lineke, niets! Ik wilde alleen maar, dat er geen zieke menschen of dieven
in de wereld waren. Papa zegt wel, dat het veel edeler is om voor hen te leven en te
zorgen, dan huizen te bouwen, maar het zou er toch gek uitzien, als de zieken onder
den blooten hemel moesten slapen en men zijn geld niet in gesloten huizen kon
bewaren.’
‘Ja, dat is ook zoo.’
‘En is het dan ook niet een heerlijk doel, kerken te bouwen, waarin men God
aanbidt, en villa's die de natuur verfraaien, terwijl een advocaat dikwijls menschen,
die hij schuldig weet, tegen beter weten in moet laten vrijspreken en een dokter
dikwijls verlangt naar ziekten en epidemiën? Zou papa dat ook niet inzien?’
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‘Och, Dolf, ik denk dat papa het wel beter weet, maar hij moet het wel zeggen om
je over te halen, tante's zin te volgen.’
‘'t Is ongelukkig genoeg; de gedachte, dat morgen die lessen weer beginnen, vergalt
mij het grootste pleizier.’
‘Ach, wat spijt het mij. Ik heb zooveel pret gehad: dat eene meisje, Annetje, leek
veel op mijn beste vriendin Jeanne; ik hoop maar dat tante mij zal toestaan, de
volgende week met haar uit te gaan. Wat denk je Dolf, zou zij het doen?’
‘Ik denk het wel!’
‘Ik ben zoo blij dat ik papa nu eens wat anders kan vertellen, want wat heb ik
anders te zeggen, dan dat ik naar school ga en een nieuw themaboek heb, en dat het
regent en waait, maar nu ga ik morgen papa reeds alles schrijven wat er vandaag
gebeurd is.’
‘Je hebt nu stof tot een grooten brief.’
‘En moet ik tante ook alles vertellen?’
‘Wel zeker, doe het maar, dat brengt haar in een goed humeur.’
Doch het was moeilijk tante iets te verhalen, waarin zij geen belang stelde; zij
deed geen enkele vraag, zag niet van haar werk op en voordat Angeline nog half
gevorderd was met haar geschiedenis, verzocht zij haar toch niet zoo dicht bij de
tafel te staan, daar zij anders de lamp zou doen omvallen en dat het nu tijd werd haar
Zondagsch jurkje uit te trekken.
Tante zou dus nooit het tweede deel van het verhaal hooren.

XVI.
Het verzoek van Annetje's mama aan mevrouw Frémiot om haar nichtje toe te staan,
deel uit te maken van de voorgenomen buitenpartij werd be-
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leefd maar stellig afgeslagen. De jongejuffrouw de Roze, heette het, was al te druk
met haar studiën bezig, dan dat zij tijd kon vinden zich met buitenpartijtjes bezig te
houden.
Angeline werd niet eens geraadpleegd en durfde dus ook haar oordeel niet zeggen;
zij hoorde dat deze boodschap aan Santje werd gegeven en hoe deze op haar beurt
ze aan de meid overbracht. Dien middag stil en alleen op Rudolf's kamer gezeten
met haar themaboek en cahier voor zich, viel er menig traantje ter sluiks op de letters
en soms wierp zij een treurigen blik naar buiten, waar de zon even helder, maar
minder verschroeiend scheen dan in haar geboorteland, en dacht zij er over na hoe
frisch en koel het nu moest zijn in een Hollandsch bosch onder de schaduw der
boomen, in gezelschap van vroolijke kinderen, die zich te goed deden aan melk met
pruimen en appelen.
‘Papa en mama waren er ook op gesteld, dat ik goed leerde; en toch zouden ze het
mij toegestaan hebben,’ dacht het arme kind. Zij had niet eens hoop na het diner een
wandeling te doen met Dolf, want deze was in den laatsten tijd weer zeer vreemd
geweest; van zijn studeeren kwam niet veel en hij ging alle dagen uit en bleef lang
weg.
Hij verhaalde Angeline niets van zijn kennismaking met den architect Périssé,
ofschoon hij dagelijks bij dezen aan huis kwam en hem al zijn plannen liet zien,
welke de bevoegde beoordeelaar uitbundig prees.
Op zijn beurt verhaalde hem de Belg van zijn reizen door Europa; van zijn studiën
aan verschillende inrichtingen; van het geld, dat hij al verdiend had of kon hebben;
van zijne plannen met de villa, die hij nu voor een rijken fabrikant bouwde enz.
Dikwijls reed Rudolf met hem daarheen en hielp hem andere bouwplannen
teekenen. Hij vertoonde o.a. een teekening die een kerk ergens in België
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voorstelde, welk plan bekroond had moeten worden, maar door een samenloop van
omstandigheden was de arme Périssé als gewoonlijk verongelijkt en een ander
onbeduidend plan werd uitgevoerd, in plaats van het zijne, dat Rudolf onovertrefbaar
schoon vond. En het einde van al deze gesprekken was een onveranderlijk:
‘Jongen, jongen, wat spijt het me toch voor je aanleg; je zoudt een tweede Bramante
zijn geworden.’
Geen wonder dat alle goede voornemens van den armen Rudolf in rook vervlogen,
dat hij geen enkele les meer voor zijne meesters wilde of kon leeren, en hij vaak tot
diep in den nacht verdiept zat in de boeken, welke zijn vriend hem leende over
architectuur en kunst, of teekeningen zat te maken van allerlei denkbeeldige paleizen.
‘Maar wat moet ik doen in mijn geval?’ vroeg dan Rudolf zeer bedrukt, nadat hij
misschien wel voor den tienden keer den architect zijn treurige omstandigheden had
meegedeeld.
‘Wèk loopen!’ was het laconieke antwoord.
‘O ja, u heeft goed praten, wek loopen, maar waarheen; mijn heele kapitaal bestaat
uit drie of vier gulden, die ik van mijn zakgeld heb overgehouden. Hoe ver kan ik
daarmeê komen?’
‘Je moet naar Belgique kaan.’
‘Ik ken er niemand.’
‘Ik wel; je moet kaan naar Bruxelles en vandaar naar Mons en daarachter is een
dorp, daar woont mijn familie.’
‘En zal die mij, vreemde, daar willen ontvangen?’
‘Jawel, als je zék, je komt van mij. Charmante familie, maison 'eel agréable, jij
bent daar kind des 'uizes.’
Uit de familie van den heer Périssé kon Rudolf niet goed wijs worden; hij wist dat
deze niet getrouwd was en verder meende hij iets opgevangen te hebben van twee
heeren Périssé, broeders of wel vader en broeder van zijn vriend. Deze schenen in
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België een goeden naam te hebben van bekwame bouwmeesters, maar in welke
betrekking deze heer tot hen stond en waarom hij sedert jaren in Holland woonde en
hier een zeer eenvoudig kamertje betrok, hiervan kon Dolf het rechte niet vernemen.
‘Ik keef jou eene lettre mee en dan leer je daar voor architect en als twee jaar om
zijn, je bent bijna zoo knap als ik.’
Aanlokkelijk vond Rudolf dit plannetje zeker, maar wegloopen van zijn tante,
zonder Angeline te waarschuwen, vond hij zoo iets onuitvoerbaars en verschrikkelijks,
dat hij niet eens meer aan de mogelijkheid denken wilde.
De gedachte aan het verdriet en de zorg, die dit zijn vader kosten zoude, boezemde
hem echter het meest schrik in.
Hij begon weer over zijn gebrek aan geld.
‘Heb jij dan niets om te verkoop?’ vroeg de andere die ongetwijfeld de rol van
booze geest bij hem speelde.
‘Neen niets, ofschoon... mijn horloge.’
‘Laat eens kijken je montre! Superbe, hà! Keef mij dit montre en ik keef jou 'onderd
francs en een brief aan mijn familie.’
Rudolf vond dit aanbod royaal; het horloge was een geschenk van zijn tante en
had zeker wel honderd gulden gekost maar wat verstand kon Rudolf hebben van den
prijs?
‘Neen, 't kan niet,’ en met een zucht nam hij afscheid.
Dien avond echter was hij in tweestrijd of hij niet liever alles aan zijn zuster zou
vertellen; ongelukkig was juffrouw Pretz met twee leerlingen van haar bij tante op
visite en kon hij Angeline geen oogenblik alleen spreken, en daags daarna was zijn
vertrouwelijke bui vervlogen.
Périssé begon niet meer over dit onderwerp, maar Rudolf's gedachten waren er
altijd mee bezig.
‘Ik ben geen dank schuldig aan tante,’ zeide hij
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in zijn dwazen, jongensachtigen eigenwaan, ‘tante heeft mij overladen met hare
weldaden, alleen om het recht te hebben over mijn toekomst te beschikken, maar ik
mag mijn aanleg niet opofferen aan hare grillen. Ik zou, juist zooals papa verlangt,
zeer dankbaar en erkentelijk zijn, wanneer ze mij niet dwong een vak te kiezen dat
ik verafschuw. Ze zal nu toch wel overtuigd zijn, dat Angelientje mij geen slechten
raad, tenminste een raad tegen haar zin geeft, en het arme kind zal dus niet te lijden
hebben van mijn besluit.
Doch eenige uren later ontzonk hem de moed; hij stelde zich Angeline's verdriet,
zijn vaders teleurstelling, tante's verontwaardiging voor; hij meende haar te hooren
verwijten, hoe zij hem ondankbaar en liefdeloos noemde en wierp het dwaze plan
ver van zich af.
‘Zeg eens, Line,’ zoo kwam hij op een middag thuis, ‘je moest mij eens helpen,
ik wou dat kapelletje laten zien aan een vriend van mij, maar om het mee te nemen
heb ik een doos noodig, waarin ik het kan pakken. Kun je niet kijken of je een oude
hoedendoos over hebt?’
‘Wel zeker, ik heb er nog een op mijn kamer.’
Angeline bracht spoedig het gevraagde; Rudolf had zijn kunststuk op tafel geplaatst
en scheen het nog te bewonderen.
‘'t Is toch niet leelijk,’ zeide hij.
‘Ik ben blij, dat ik het weer eens zien kan. Hoe jammer, dat ik het niet op mijn
tafeltje kan plaatsen. Je geeft het toch niet weg, Dolf?’
‘Neen, zeker niet.’
‘Maar zou ik het nu niet onder tante's oogen kunnen brengen? Je hebt in den
laatsten tijd zoo goed gestudeerd.’
‘Ik goed gestudeerd?’ Hij kleurde. ‘Hoe weet je dat?’
‘Wel ik hoor je niet klagen en gisteren vertelde tante aan mevrouw Zangbeen, dat
je tot 's avonds
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laat zat te studeeren.’
‘Dan zal het wel zoo zijn. Maar als ik het nu vertoon, denkt tante misschien, dat
ik er 's avonds aan gewerkt heb. We zullen nog wat wachten. Die doos is veel te
klein. Heb je geen andere, een grootere?’
‘Ik niet, maar op zolder staat er nog een flinke van Lucie; zal ik die halen?’
‘Neen, laat het mij maar doen. Je hebt toch geen oogmaat.’
In eenige sprongen was Dolf boven en Angeline stond met den rug naar de deur
het meesterwerk te bezien, toen zij plotseling verschrikt omkeek, daar de
indrukwekkende figuur van tante in de deur stond.
Nog geen vijf minuten geleden had mevrouw weer een brief vol klachten ontvangen
van den onderwijzer, die Rudolf in de vacantie privaatlessen had gegeven; in de
laatste week was de leerling geen enkelen keer bij hem geweest.
‘Blijf maar staan, ik zie het wel, nu weet ik alles. Ga naar je kamer,’ sprak zij
kortaf en met boozen blik.
Onwillekeurig ging Angeline een paar stappen achteruit, terwijl tante naar de tafel
trad en het kapelletje opnam.
‘Tante,’ riep Angeline angstig en met een voorgevoel dat er iets ernstigs ophanden
was, ‘tante doe het niet! Hij heeft er zooveel moeite aan gehad en mama's portret...’
Maar mevrouw Frémiot hoorde het niet; haasstig keerde zij zich om, nam het
kunstwerk in de hand en ging met groote stappen de gang door naar de keuken, waar
Santje aan het aardappelen schillen was.
‘Hier heb je brandhout,’ zei tante, en met één enkele beweging brak zij het fijne
houtwerk in drie, vier stukken en Angeline, die haar nageloopen was, kon een
smartelijken gil niet onderdrukken, terwijl ze vooruit sprong, juist toen haar tante
alles in het vuur wierp.
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Angeline waagde er hare teere vingers aan om het portret van hare mama te redden,
vóór dat het door het vuur aangetast was, en toen Rudolf door Angeline's kreet
verontrust, beneden kwam, zag hij zijn zusje zenuwachtig snikkend voor het fornuis
staan, terwijl zijn tante fier en met saamgeperste lippen naar haar kamer terugkeerde
en hem in 't voorbijgaan toevoegde:
‘Zoo had ik al veel vroeger moeten handelen. Ik ben te zwak geweest; deze les
zal je lang heugen. Lees dezen brief!’
Angeline vertelde onder voortdurend schreien en snikken het gebeurde; Santje
zag het tweetal met verbaasde oogen aan en sprak voor zich zelf:
‘Ik dacht wel, dat het eens zoo ver zou komen. Mevrouw is altijd veel te goed
geweest voor den jongeheer.’
Rudolf was bleek van drift, maar hij sprak geen woord, nam zijn hoed en verliet
het huis.
‘Hij gaat weg, hij komt niet meer terug,’ jammerde Angelientje, ‘Dolf, Dolf!’
‘Houd je toch stil,’ snauwde Santje, ‘denk je dat je broer weg zal loopen, terwijl
hij weet dat het vleesch op het vuur staat, daarvoor heeft hij te veel honger.’
‘Angeline,’ klonk het kort bevel van tante, ‘neem je naaiwerk en kom hier zitten
tegenover mij.’
Het diner was ook niet zeer levendig, en Angeline's angst werd hoe langer hoe
grooter; eindelijk tegen negen uur mocht zij naar bed gaan, maar van slapen kwam
niets; als zij de oogen sloot, verbeeldde zij zich haar broer te zien, bleek en koud,
zooals zij slechts van één persoon gezien had en nog wel van haar geliefde moeder;
met schrik sprong zij overeind en toen hard werd gebeld, sloop zij het bed uit en
bleef boven aan de trap staan luisteren, vreezend dat het misschien een boodschap
kon zijn, die kwam zeggen dat Rudolf een ongeluk overkomen was.
Maar neen, het was zijn vlugge stap en zijn stem,
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die op Santjes vraag, of hij al gegeten had, kortaf antwoordde:
‘Neen, ik dank je.’
‘We hebben zoo'n heerlijke rollade, jongeheer.’
‘Je kunt die houden, ik eet niet.’
Hij ging regelrecht naar zijn kamer, en een oogenblik later scheen ook tante naar
bed te gaan, een beetje later Santje en het heele huis werd stil en als uitgestorven.
Zoodra er een half uur verloopen was, stond Angeline stilletjes op en liep op hare
bloote voetjes de trap af, en opende stil Dolf's kamerdeur, tusschen welker reten nog
licht schemerde.
Hij zat voor zijn schrijftafel en scheen den inhoud van zijn laadjes na te zien; vóór
hem stond een valies waarin hij kleeren en papieren had gepakt; verwonderd zag hij
op, toen Angelientje binnenkwam.
Zij had haar Indisch nachtkostuum aan, een sarong en witte kabaya, terwijl haar
vrij lange haren los over hare schouders vielen; het licht der lamp viel haar nu juist
in het gezicht en zij geleek zoo sprekend op hun moeder, dat Rudolf er koud van
werd.
‘'t Was hem of hij nog te Batavia was in zijn slaapkamer en of mama even naar
zijn bedje kwam zien om zich te overtuigen of hij goed en wel in slaap was gevallen,
maar hij gaf niet toe aan zijn ontroering en vroeg kortaf:
‘Wat is er?’
‘Dolf, ach ik ben zoo ongerust! Ik dacht dat je niet meer terugkwam en wat ga je
nu doen! Inpakken? Wil je werkelijk weg?’
‘Zeker, en voor goed!’
‘Voor goed?’ en hare oogen vulden zich met tranen, ‘en waar wil je dan toch heen
gaan, in deze groote wereld?’
‘Ik zal je schrijven, Lineke...’
‘Maar wat zal je tante ongerust maken en papa
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als hij het hoort.’
‘Tante?’
‘Och Dolf, zij heeft reeds zulk een spijt van het gebeurde; ik kon 't aan haar zien,
dat ze slechts handelde in de opwelling van het oogenblik.’
‘Neen zij is te ver gegaan; ik mag mijn beste jaren hier niet laten voorbijgaan in
studiën die me tot niets nuttig zijn. Ik wil en kan tante's zin niet doen; ik zal dus zelf
mijn weg zoeken.’
‘En hoe dan? Ga je naar Duitschland, Dolf!’
‘Ik zeg je niets!’
‘Ach, zoo alleen de wereld ingaan. Dolf, lieve beste jongen, wat wil je zoo eenzaam
en verlaten beginnen?’
‘Eenzaam en verlaten? Denk je dat ik bang ben, neen, beste Line, ik ben oud
genoeg om mijzelf te helpen en alleen te reizen, ik ben geen jongejuffrouw!’
‘En laat je mij hier achter? Met niemand dan met tante, die niets van mij houdt?’
‘Zij zal je geen kwaad doen, zusje, en werkelijk zooveel hulp en gezelschap vindt
je ook niet in mij. Meer last en verdriet dan pleizier, heb je aan je broer beleefd.’
‘Neen, neen, ik blijf hier, ik zal beginnen te schreeuwen als je de deur uitgaat en
dan komt tante zeker.’
Rudolf werd ongeduldig en driftig.
‘Kwaje meid!’ riep hij, ‘houd je stil. Je bent in staat het huis in rep en roer te
brengen. Bemoei je met je [ei]gen zaken en laat mij in vrede.’
‘Als je hier blijft!’
‘Alweer! Line, je wordt vervelend; met wat voor recht kom je mij hier plagen? Ik
wist niet, dat je zoo'n lastig kind was. 't Schijnt waarlijk, dat iedereen mij
commandeeren wil hier in huis. 't Is genoeg!’
‘Dolf, bedenk je toch!’
‘Zwijg, of ik stop je den mond toe en ik draag je naar boven en sluit je op. Het
lijkt wel of je
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mijn meesteres bent.’
‘Neen Dolf,’ en snikkend met gevouwen handen ging zij voort, ‘ik heb 't je eens
geschreven, kort na mama's dood; maar je schijnt dat vergeten te hebben, want je
spreekt er nooit over. Altijd drong mama er op aan, dat ik veel van je zou houden,
en daarom liet ze mij ook denken, dat je op mijn verjaardag cadeautjes overzond,
maar daags voordat ze ging sterven, toen ik 's avonds aan haar bed kwam, heeft ze
mij doen beloven, dat ik altijd een goede zuster voor je zou wezen en je altijd bijstaan
zooveel ik kon en daarom durf ik je nu ook verzoeken om toch niet weg te gaan.’
‘Je hebt mij dat nooit geschreven,’ antwoordde hij, met moeite zijn aandoening
verbergend, ‘ik herinner 't mij ten minste niet, maar zouden onze ouders niet
verontwaardigd zijn over de manier, waarop tante ons behandelt?’
‘Ze meent het zoo erg niet!’
‘Lineke, je bent nog veel te jong om daarover te oordeelen; geloof me, het beste
is, dat je mij stil laat begaan, en als ik terugkom ben ik een beroemd man.’
‘Wanneer?’
‘Over een jaar of twee, drie!’
‘En tot dien tijd hooren we niets van je, moeten wij in onrust voortleven? Och
Dolf, het gaat niet.’
‘Het moet! Je bewijst mij een grooten dienst met stil naar je kamer te gaan en mijn
vertrek niet te beletten, door tante er bij te halen; dat zou ik je nooit vergeven.’
‘Maar als 't je nu tegenloopt in den vreemde?’
‘Het zal me niet tegenloopen.’
‘Wat ben je toch onverstandig, Dolf. Hier heb je alles: goed eten, goed drinken,
eene mooie kamer, vele vrienden, je eenig zusje en daar...’
‘Nu goeden nacht, mijn lieve, beste Lineke, morgen als je opstaat dan ben ik verre
van hier...’
Beter middel om haar zenuwachtig snikkend om
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Beter middel kon Dolf niet gebruikt hebben.
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zijn hals te doen vallen, kon Dolf niet gekozen hebben.
‘Niet weggaan, niet weggaan,’ jammerde zij.
Hij werd hoe langer hoe verlegener met zijn onverwachte gast, en begrijpend, dat
scherpe woorden haar nog opgewondener zouden maken, sprak hij haar troostend
toe:
‘Lieve zus, wees toch zoo onverstandig niet! Ik wil tante ontheffen van een grooten
last en papa van de verplichting tot dankbaarheid; je zult zien hoe beiden op het laatst
nog tevreden zullen zijn met mijn besluit. Ik heb een zeer goeden vriend in de laatste
dagen hier aangetroffen, die mij ook verzekert, dat ik voor niets anders deug dan
voor de bouwkunst en dat ik hierin een groot man zal worden.’
‘Is het daarom dat je in den laatsten tijd zooveel uitging?’
‘Juist daarom, 't is geen schoolkameraad, maar een man die mijn vader kon zijn;
zie eens, hij heeft me brieven aan zijn familie en geld gegeven om de reis te doen.
Wel een teeken, dat hij het goed met me meent, niet waar?’
‘En zijn naam?’
‘'t Is beter dat ik je dien niet zeg, want tante zal natuurlijk hemel en aarde bewegen
om mij terug te vinden, en daar ben ik natuurlijk niet op gesteld. Reeds overmorgen
krijg je een brief van mij. Wat zeg je nu kleine atti?’*)
‘Niet weggaan!’
Een plotselinge gedachte viel hem in.
‘Hoor eens, Line, weet je wat! Ik zal nog een dag wachten, en dan met mijn vriend
nader over de zaak spreken; zal je nu zoetjes en als een braaf kind in bed kruipen?’
‘En je blijf dan?’
‘Zeker, zeker! Geef me een kus; nu lieveling, wees heel bedaard en ga zachtjes
naar boven; kom

*) Hartje.
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mij morgen een beetje laat roepen, hoor! 't Is al bij twaalven, adieu!’
Angeline was zoo in de war, dat zij zich nauwelijks meer een duidelijk begrip kon
maken van wat er voorviel. Zij wilde niets liever dan haar broeder gelooven en ging
dus nu zachtjes een paar stappen achteruit.
‘Je blijft dus werkelijk?’
‘Werkelijk!’
‘Goeden nacht, Dolf!’
‘Wel te rusten, zusje!’
En zij sloop zacht naar boven, terwijl hij zijn voorbereiding voortzette.
‘Een lastig geval,’ dacht hij, ‘arm kind! Zij meent het goed met mij, maar er is
niets aan te doen, nu of nooit.’
Angelientje viel haast om van de slaap; nauwelijks had zij het hoofd op 't kussen
neergelegd of hare oogjes vielen toe, maar toch vouwde zij nog hare handjes en bad:
‘Ach goede, lieve Heer, laat Dolf toch hier blijven en maak dat hij weer goed
wordt met tante...’

XVII.
Des morgens sliep de vermoeide Angeline langer dan anders; hare tante zat reeds
aan het ontbijt en Santje kwam met de zacht gekookte eieren binnen, toen mevrouw
haar vroeg:
‘Slapen ze beiden nog?’
‘Ik geloof dat de jonge heer reeds vroeg uit is gegaan; de huisdeur was niet meer
op het nachtslot.’
‘En waar heb je dan van nacht den huissleutel bewaard?’
‘In de gang aan een spijker!’
‘Dat is een misbruik; voortaan breng je mij dien, als je de deur op 't nachtslot hebt
gedaan. Roep nu
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juffrouw Angeline.’
Het meisje was zich aan het kleeden, toen Santje op hare kamer kwam.
‘Ik ben dadelijk klaar, Santje,’ zeide ze, ‘maar zeg eens, is mijn broer beneden bij
het ontbijt?’
‘Nog niet, die broer van je is een rare snaak: het zal lang duren voor hij aan tafel
komt, nu hij het mokken in 't hoofd heeft.’
Angeline ging naar beneden en klopte aan Rudolf's deur; deze was gesloten en zij
kreeg geen antwoord.
‘Dat deed haar een weinig ongerust in de eetkamer binnentreden, en na haar
morgengroet te hebben beantwoord, vroeg tante dadelijk:
‘Weet je ook waar Rudolf naar toe is?’
Zij werd doodsbleek en dit ontging mevrouw niet.
‘Is hij uit, tante?’
‘Je schijnt er iets van te weten! Waar is hij heen?’
‘Ik weet het niet, tante!’
‘Je mag niet jokken, Lientje, ik zie het aan je oogen, dat je heel erg jokt. Je weet
waar hij heen is.’
‘Neen tante, werkelijk niet, als ik het wist zou ik 't u zeggen.’
‘Maar waarom werd je dan zoo bleek?’
‘Omdat... omdat...’
‘Nu zeg het maar waarom?’
‘Omdat hij gisteren zoo boos was en gedreigd heeft.’
‘Waarmee dreigde hij?’
‘Met weg te loopen.’
‘Zoo wees maar niet bang, hij zal wel terugkomen! Wat zal hij een honger hebben,
gisteren niet gegeten, en nu nog geen ontbijt. Santje houd twee eieren warm voor
den jongeheer.’
Onder Dolf's bord had tante twee rijksdaalders gelegd, bij wijze van vergoeding
voor het leed, dat ze hem had aangedaan; zij verlangde zeer haar neef te zien en
begon zelfs in haar geest te overleggen of de betrekking van architect niet even eer-
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vol was als die van advocaat of dokter.
‘Als hij architect wordt,’ dacht tante, ‘blijft hij stellig in Holland, en ik ben
overtuigd, dat ik geen klachten meer over hem zal hooren. Hij zal dan geen reden
meer hebben om mij koel te behandelen en mijn goedheden te ontvangen, alsof ze
hem tot last zijn.’
Maar helaas! de deur bleef dicht, de tijd ging om, het werd negen, tien uur, en
tante hoe langer hoe meer verbitterd, gaf Santje bevel het ontbijt weg te ruimen.
Angelientje kon niet meer rustig blijven op haar stoel en zij voelde dat de blik van
hare tante onophoudelijk strak, onderzoekend op haar gevestigd bleef.
‘Wanneer heeft Dolf je gezegd, dat hij wilde wegloopen?’ vroeg zij eindelijk.
‘Hij heeft er niets van gezegd.’
‘En toch heb je zoo even beweerd dat hij er mee dreigde.’
‘Hij had me beloofd het niet te doen.’
‘Kom eens hier, Angeline, en vertel me alles wat je met hem besproken hebt en
wat hij van plan was te doen. Alles begrijp je, alles!’
Maar of tante veel wijzer werd door Lientje's onsamenhangend, soms door snikken
afgebroken verhaal, is zeer te betwijfelen.
Eén ding was mevrouw Frémiot duidelijk, het meisje had zich met alles bemoeid,
misschien haar broer aangezet tot knutselen en het verwaarloozen zijner lessen, nu
had zij zeker den armen Dolf nog meer tegen tante verbitterd, in één woord zij was
de schuld van alles.
Eindelijk tegen twaalf uur toen er nog geen Rudolf opdaagde, beval tante aan de
meid te trachten de kamerdeur van den jongeheer te openen met sleutels van andere
kamers, doch dit bleek onmogelijk en eindelijk werd besloten den smid te roepen,
om het slot open te breken.
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Het was een hard besluit voor mevrouw een vreemde in de zaak te mengen, maar zij
vreesde dat misschien Dolf iets overkomen was, Santje zich vergist had, en hij niet
uit was gegaan.
Zoodra het slot opengebroken was, ging zij er in: Dolf scheen wel te bed geweest
te zijn, maar gekleed en al; zijn reistasch stond niet meer in den hoek en zijn beste
kleeren waren verdwenen, overigens zag alles er uit als gewoonlijk.
Op de schrijftafel lag echter een verzegeld briefje met het adres aan zijn tante; vol
koortsachtige spanning brak mevrouw Frémiot het open en las:
‘Lieve tante!
Wijt mijn vlucht niet aan ondankbaarheid, want ik zal nimmer vergeten hoe goed
uw bedoelingen geweest zijn, maar ik kan niet studeeren voor het vak, dat u voor
mij gekozen heeft; ik wil maar één ding worden en om dit doel te bereiken, ga ik de
wereld in.
Het zal onnoodig zijn mij te laten zoeken, want niemand kan het raden, waarheen
ik ga; stel papa gerust, ik zelf zal hem schrijven zoodra ik een vaste woonplaats heb,
en als u mij terug ziet, vertrouw ik reeds een bestaan te hebben.
Ik hoop dat u niet boos op mij zal zijn; ik vergeef u van harte het gebeurde van
gisteren, ik wil er niet meer aan denken, ofschoon het mij een besluit heeft doen
nemen, dat reeds lang in mijn hoofd leefde: maar als ik u iets verzoeken mag, wees
dan even vriendelijk voor mijn zusje Angeline als u het steeds voor mij geweest zijt.
Ik weet dat papa haar kost- en schoolgeld betaalt en dat hem dit op vele
opofferingen te staan komt, vrees ik zeer. Breng dan uw goedheid van mij op haar
over; zij zal beter
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dan ik uw moeite beloonen; ik houd veel van haar, zij is vlug van begrip en heeft mij
trouw geholpen.
En nu, lieve tante, tot wederziens, over eenige jaren, ik hoop dat u altijd in liefde
denken zal aan
Uw liefhebbenden neef
Dolf.’
Rudolf had werkelijk gemeend een kostelijke proeve van gedachten en stijl te hebben
geschreven, nadat eerst wel vijf kladjes in de snippermand waren verdwaald; vooral
zijn verzoek omtrent Angeline vond hij een meesterstuk van beleid en berekening;
in het laatste kladje stond nog een heel mooie volzin: Zij heeft geen schuld aan mijn
ontvluchting, integendeel, ik heb slechts door een leugen haar kunnen beletten mijn
plan te verijdelen.’
Doch ongelukkig genoeg, hij werd moe van het schrijven, iets wat hij toch al niet
graag deed, en zijn lamp begon flauwer te branden, hij haastte zich; deze heele volzin
bleef in de pen en, wat nog erger was, de woorden bleven staan: ‘zij heeft mij geholpen
in mijn studiën.’ Tante's verontwaardiging was te sterk, dan dat zij zich in woorden
lucht kon geven.
‘Ga naar uw kamer!’ was het eerste wat zij sprak tot de arme Angeline.
‘Ach tante,’ bad het arme kind, ‘waar is hij toch heen!’
‘Naar uw kamer!’ en dit op een toon, die geen tegenspraak duldde; Angeline
gehoorzaamde en wachtte uren en uren.
Zij hoorde Santje in- en uitgaan, vreemden te woord staan en binnenlaten, maar
zij scheen vergeten.
Eindelijk kwam de meid boven, met een opgewekt gelaat.
‘Och Santje,’ smeekte zij, ‘zeg me toch wat er in
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huis gebeurt, zoeken ze hem?’
‘O kinderen, wat brengen jelui toch een beweging in dit stille huis; foei Angeline,
wat ben je begonnen met je broer in zooiets te helpen. 't Is zonde.’
‘Ik heb hem niet geholpen,’ stotterde zij.
‘En nu nog jokken er bij. Dat oostersche goed is toch niet te vertrouwen. Ga nu
maar gauw naar beneden; de commissaris van politie is daar; die moet je ondervragen
en als je dan nog leugens verkoopt, ga je naar de gevangenis.’
Bevend als een riet, kwam het arme kind beneden en vond in 't salon hare tante
zitten met een zeer ernstig gezicht, dat er echter heel anders uitzag dan gewoonlijk;
er lag iets verdrietigs in. Tegenover haar zat een heer met een zwaren baard en een
norsch voorkomen.
Santje bleef natuurlijk, zoodra de deur gesloten was, aan het sleutelgat luisteren;
zooiets bijzonders als het wegloopen van een jongeheer gebeurde niet alle dagen.
De commissaris vroeg Angelientje of zij bereid was de waarheid te zeggen, niets
dan de waarheid; zij was zoo verschrikt, dat ze nauwelijks kracht had ja te antwoorden.
‘Vertel me nu eens wanneer ge uw broeder het laatst hebt gesproken.’
Angeline vertelde het voorgevallene op zijn kamer; niettegenstaande de herhaalde
vragen van den commissaris, gelukte het hem evenmin als mevrouw Frémiot een
duidelijker begrip van de zaak te krijgen, want Angeline wist niets anders, dan dat
Rudolf heen wilde gaan en zij hem verzocht had het niet te doen.
Op hetgeen zij echter verklaarde gezegd te hebben, werd geen acht geslagen.
‘Maar hoe wist u dan, jongejuffrouw, dat uw broer plannen had om te vluchten?’
‘Ik dacht het maar zoo, omdat ik hem nog hoorde heen en weer loopen.’
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‘En weet u ook den naam niet van zijn vriend?’
‘Neen.’
‘Is dat waarheid?’
‘Ja.’
Tante schudde twijfelend het hoofd.
‘En heeft u dan niet het minste vermoeden, waarheen hij gegaan is?
‘Neen... ja toch, ik geloof naar Duitschland.’
‘Hoe komt u aan dat vermoeden?’
‘Hij heeft mij vroeger gezegd, dat hij in Duitschland een vriend had, wiens familie
hem gaarne zou ontvangen.’
‘Is dat dezelfde vriend, van wien hij gisteravond sprak?’
‘Dat geloof ik niet.’
‘En waarom niet?’
‘Omdat hij gezegd heeft, dat deze vriend wel zijn vader kon zijn, terwijl de andere
meen ik, een schoolkameraad was.’
De commissaris teekende iets op en gaf mevrouw een wenk, dien zij begreep, want
dadelijk liet zij er op volgen:
‘Ga naar buiten,’ hetgeen Angelientje natuurlijk meer haast deed, dan zij gekomen
was.
Mevrouw bleef nog lang met den commissaris praten, en hij scheen haar te beloven
al het mogelijke te doen om den voortvluchtige terug te vinden.
Ondertusschen moest Angeline weer naar hare kamer, waar haar het eten gebracht
werd, en eerst daarna liet tante haar roepen en zeide met hortende en stootende stem:
‘Ik heb uw ooms ge... te... le... grafeerd, dat u morgen komen zal; Santje zal.... u...
helpen uw goed in te... pakken... u vertrekt morgen met den eersten trein naar...
Koningsbosch.’
Deze woorden bedwelmden Angeline zoo, dat zij geen geluid kon voortbrengen;
als wezenloos staarde zij nare tante aan, die langs haar ging en hare tegenwoordigheid
niet eens meer scheen op te merken.
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XVIII.
Eerst toen zij in hare kamer terug was, kwam Angeline tot bezinning; vooral toen
Santje bij haar aandrong:
‘Kom nu gauw maar, ik zal je koffer halen, leg je goed maar vast klaar.’
‘Santje, waarom jaagt tante me nu weg, ik heb immers niets misdaan,’ en het diep
geschokte kind viel op haar bedje neer en begon hard en zenuwachtig te snikken,
zoo erbarmelijk, dat de waarlijk niet gevoelige Santje er naar van werd.
‘Kom, maak nu zoo'n misbaar niet,’ troostte zij, ‘denk je dat het zoo erg is van
hier weg te gaan? Je kon, dunkt me, je pleizier hier ook wel aan. Wie weet, hoe goed
het bij je ooms is.’
‘Ach, Santje, wat zal papa zeggen, wanneer hij hoort, dat zijn beide kinderen niet
meer bij tante zijn, aan wie hij ze het liefst toevertrouwde, de eene weggeloopen, de
andere weggejaagd. Lieve Santje, zeg toch aan tante, dat ik onschuldig ben!’
‘Waarom zal ik het gaan zeggen? Doe het zelf!’
‘Ik durf niet.’
‘En ik nog minder! Wat zal Lucie opkijken als zij hoort wat er hier gebeurd is!
Houd je toch bedaard, men kan het beneden hooren! Weet je wat, ik zal je maar
uitkleeden en ga dan stilletjes slapen, ondertusschen pak ik je koffer en morgen ben
je kant en klaar. Wij moeten om kwart over negen aan 't station zijn.’
Angeline liet haar begaan, en nauwelijks was zij in bed of vermoeid van alle
aandoeningen van dien dag viel zij in slaap. Tegen zeven uur maakte Santje haar den
volgenden morgen wakker en 't duurde een poosje voordat het meisje zich herinneren
kon wat er gisteren voorgevallen was en wat nu ging gebeuren.
Haastig kleedde zij zich aan, deed haar morgen-
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gebed hartelijker dan anders en stelde zich onder bescherming van den Vader der
weesjes, want nog nimmer vóór dezen dag had Angeline zich zoo verweesd gevoeld,
en ging toen met haar reistaschje in de hand kalm en gelaten naar beneden, waar
tante op haar gewone plaats zat aan de ontbijttafel en Angeline's groet met een schier
onmerkbaar hoofdknikje beantwoordde.
Zwijgend at het meisje een stukje brood en dronk haar kopje thee leeg; haar keel
was als dichtgeschroefd, zoowel praten als eten scheen haar onmogelijk.
Eindelijk kwam een rijtuig voor; Santje vroeg of de juffrouw gedaan had en
Angeline begreep, dat het uur van vertrekken geslagen was. Tante verroerde zich
maar niet.
Toen trad het meisje naar haar toe en zeide met bevende stem:
‘Tante, ik dank u wel voor uwe goedheid en ik hoop dat u spoedig zal inzien, hoe
geheel onschuldig ik ben aan Rudolf's vlucht.’
‘Ik hoop dat het je goed mag gaan, Angeline,’ en tante reikte haar twee vingers
toe, ‘en dat je ooms tevreden over je zullen zijn. Maar hier behoef je niet weer terug
te komen.’
‘En schrijft u dat ook aan papa, tante?’
‘Dat zal ik zelf wel weten!’
‘Och tante, papa heeft al zooveel verdriet...’
‘Ik ben niet gewoon, Angeline, te jokken zooals kleine meisjes gaarne doen. De
meid staat op je te wachten. Goede reis!’
En zoo verliet onze Angeline het huis, dat zij met zooveel hoop was binnengetreden.
Santje ging familiaar naast haar zitten, in het rijtuig: zij was blijkbaar recht in haar
schik met de belangrijke taak, die op haar rustte; zij gaf nu en dan Angeline goede
raadgevingen, waarnaar deze niet luisterde en zoo kwam men aan 't station.
‘Wat zullen je vriendinnen zeggen, en juffrouw
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Pretz! Ik kan me verbeelden hoe ze mij vandaag in alle winkels zullen vragen naar
het groote nieuws. Nu, mevrouw verstaat de kunst om zich haar familie van den hals
te schuiven. Het zal nu ijselijk stil worden in huis, ik wou dat Lucie tehuis was. We
zullen zooveel te praten hebben.’
Eigenlijk was Angeline blijde, toen het tijd van vertrekken was. Santje
recommandeerde haar aan den conducteur, hielp haar en hare pakjes in de coupé en
riep toen:
‘Nu, jongejuffrouw, goede reis!’
‘Dag Santje, complimenten aan juffrouw Lucie.’
‘Je schrijft toch zeker, ik ben nieuwsgierig hoe het je bij die boeren gaan zal.’
Met een treurigen zucht liet Angelientje zich op de kussens vallen en dacht met
hoeveel verlangen zij uitgekeken had naar dit oogenblik, wanneer zij eenige dagen
uit het gezicht van tante zou zijn, bij die goede, hartelijke ooms - als de twee andere
ten minste zoo waren als de eenige, dien zij van hen kende. Nu echter was haar hartje
zoo vol en zoo treurig, nu zou ze alles gegeven hebben, wanneer zij weer rustig op
het bovenhuis mocht zitten om hare thema's en sommen te maken, terwijl Dolf
tegenover haar werkte.
‘Aan 't volgende station moet u uitstappen, jongejuffrouw!’ had de conducteur
gezegd, nadat de reis een paar uur had geduurd.
Och, wat ging die trein toch wanhopig snel, de telegraafpalen en boomen vlogen
voorbij, daar begon het scherp en schril te fluiten; helaas! het station was zeker al in
't gezicht en een nieuw leven wachtte haar! Zij stond echter moedig op, nam haar
bagage, en keek eens rond of zij niets meer had laten liggen.
‘U vergeet uw mantel, jongejuffrouw!’ zeide een dame, en hielp haar recht
vriendelijk dien over den arm te nemen.
De trein ging al langzamer en langzamer en stond
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eindelijk voor een klein station stil.
De conducteur maakte het portier open en riep:
‘Hier is het! Uitstappen!’
Zij gehoorzaamde en nauwelijks stond zij op het perron of de trein vloog weer
heen. - Zij zag verbluft rond en dacht aan hare eerste aankomst, toen er ook niemand
was om haar af te halen.
De stationschef keek haar aan en ook zij wilde hem iets vragen, toen eensklaps
een rijtuig in volle vaart kwam aanrijden en voor het station stilstond en een oogenblik
later stoven twee heeren het perron op. In den voorsten herkende Angeline
onmiddellijk haar oom Jozef.
‘Ben je er al! ferme meid! Lang heb je toch niet gewacht. Kom eens hier, ken je
me nog? Kijk eens Karel, dat is nu ons nichtje. Eindelijk kun je nader kennis met
haar maken.’
Oom Karel was even forsch, hoewel iets kleiner dan oom Jozef, maar zijn gelaat
was even gebruind en even goedig als het zijne.
Beiden verdrongen zich om het meisje, de eene omhelsde, de andere kuste haar
en zij namen haar alle pakjes af, het scheelde niet veel of zij hadden haar in hunne
armen opgenomen en naar het rijtuig gedragen.
Een boerenknecht, ruw, maar hartelijk als zijn heeren, kwam haar ook begroeten
en zette haar koffer op zijn sterke schouders.
‘En nu gaan we eerst een boterham in het dorp eten, niet waar Jozef,’ zeide oom
Karel, ‘dan komt Gijs met den wagen ons achterop.’
‘Wel zeker, heb je geen honger, Lientje? Wat zie je bleek, die stadslucht is
heelemaal niet goed voor je.’
‘Ja, ze is een zwak, teer poppetje, maar we zullen je wel spoedig kleur en kracht
geven.’
‘En wat heb je toch gedaan om zoo onverwacht hier te mogen komen?’
‘Weet u er dan niets van, oom?’
‘Neen, waarvan?’
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‘Zie maar eens!’ en oom Karel haalde een telegram uit zijn zak, ‘daar staat het:
‘Morgen trein 11-37 komt Angeline voor goed. Brief volgt.’
‘Anders niets?’
‘Neen, heb je iets kwaads uitgevoerd?’
De vraag werd echter zoo vriendelijk en hartelijk gedaan, dat Angeline reeds bij
voorbaat voelde, dat de ooms volstrekt niet van plan waren boos op haar te zijn, al
was zij dan ook werkelijk een beetje schuldig.
Terwijl men dus samen naar het dorp wandelde, verhaalde zij wat er voorgevallen
was met Rudolf, veel samenhangender en begrijpelijker echter, dan toen zij het aan
haar tante en den commissaris uitlegde.
Oom Jozef riep, hartelijk lachend:
‘Dat is flink van dien jongen, ik had wel gedacht, dat het er eens van komen moest.’
Maar oom Karel schudde het hoofd en zeide:
‘Neen, 't is zeer verkeerd van hem gehandeld, wat zal er nu van hem worden? En
ik vind het heel verstandig van Angelientje, dat zij hem de vlucht heeft afgeraden,
maar 't is niet mooi van jelui, dat je ons niets van alles wat er voorgevallen is, hebt
verteld.’
‘Oom, wij hebben u vele malen geschreven, met Nieuwjaar en met de
Paaschvacantie.’
‘Toen verwachtten wij je stellig, maar jawel, er kwam geen antwoord op onzen
brief, dien we toch alle drie samen hebben onderteekend.’
‘We hebben niets ontvangen.’
‘Begrijp je er iets van, Karel?’
‘Jawel, heel goed; tante heeft de brieven gelezen, maar het niet noodig geoordeeld
hun inhoud aan de kinderen mee te deelen.’
‘Zou ze dat gedaan hebben? Foei, wat 'n mensch! Zij had het niet graag, dat je hier
bij ons kwaamt. Ik kon het toen reeds merken, waar haar de schoen
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wrong. 't Is of wij...
‘Stil Jozef, wij zullen maar niet ons verdiepen in de zaken van tante Phine; zij is
nu genoeg gestraft, en laten we liever blijde zijn, dat we nu eindelijk ons nichtje bij
ons hebben. Je hebt gelijk, zij heeft veel van onze lieve zus Fanny.’
‘Wis en zeker maar zij is niet doorvoed, zij is doodaf, geef mij een arm,
stadsjuffertje! En nu opgepast, over een maand moet je wangen hebben, als die boerin
daar. Wat zie je er toch triestig uit! Ben je niet blij, dat je bij ons bent, of verlang je
terug naar je deftige tante?’
‘Neen oom, volstrekt niet, maar ik denk aan Rudolf.’
‘Ja, waar is die bengel nu?’
‘Hij zou me schrijven, maar alle brieven gaan door tante's vingers en vooral nu ik
er niet ben... ik vrees, dat ik nooit meer iets van hem zal hooren.’
‘Wat een gedachte! Stel je gerust, kindlief, ik zal vandaag aan tante schrijven en
haar zeggen, dat ik er op reken alles te hooren, wat zij van Rudolf weet. Hij is oud
en wijs genoeg om zichzelf te helpen. Ben je nu geruster?’
‘Ja, oom Karel, ik dank u zeer.’
‘En nu zijn we aan “het Witte Hert” gekomen, waar we eerst een flinke
hartversterking zullen nemen en dan rijden we naar Koningsbosch; daar wachten
oom Anton en nicht Mina ons met een stevig middagmaal.’
De boterham met worst en het glas schuimend bier smaakten de afgematte Angeline
buitengewoon goed.
‘Ha, ze lust toch wel boerenkost, die steedsche meid,’ lachte oom Jozef, en oom
Karel, die wat ernstiger scheen, vroeg haar, of zij niet hoestte en gauw vermoeid was
van het loopen; anders moesten zij den dokter raadplegen.
‘Wat dokter,’ riep oom Jozef, ‘ik ben de dokter: die boterhammen met dat bier,
dat zijn mijn medi-
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cijnen, en de vrije lucht buiten is mijn badkuur. Wacht maar, over een maand, dan
kent tante Phine haar stoute nicht volstrekt niet meer.’
‘Kan ik hier ook studeeren voor mijn examen, oom?’
‘Examen, wat heb jij te maken met examens, ga nicht Mina helpen de koe melken
en de kippen te voeren, maar examens, daar doen we hier niet aan.’
‘Ja oom, 't is toch mijn plan en papa's verlangen.’
‘Je hebt groot gelijk,’ sprak oom Karel, ‘en als het papa's verlangen is, dan moet
het ook gebeuren; maar eerst zullen we voor je gezondheid zorgen en dan spreken
we nader over je leeren. Moet je nog een boterham hebben, Jozef?’
‘Nu ja, nog een enkele! En Angelientje dan?’
‘Dank u, oom, dank u!’
‘Wees maar niet bang, dat je straks niet eten kunt. Het rijden geeft weer nieuwe
appetijt. Kom, nog eentje?’
Maar Angeline bleef op haar stuk, oom Jozef at ongelooflijk gauw zijn boterham
op, oom Karel betaalde het gelag en door de vriendelijke herbergierster gevolgd, die
met Angeline in haar platten tongval een praatje hield over het weer, zonder dat deze
er veel van verstond, gingen ze naar buiten, waar het rijtuig, een soort van
tentwagentje met een witte kap er over, hen wachtte.
Anders reed oom zelf, vandaag echter liet hij het aan Gijs over en kwam bij zijn
nichtje zitten. De zweep werd over de paarden gelegd en daar ging het in gestrekten
draf voort, langs akkers en weiland, bosschen en heuvelen.

XIX.
De weg naar Koningbosch was zeer landelijk en soms zelfs schilderachtig; Angeline,
die nog zoo
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weinig van het Hollandsche landschap gezien had, genoot er van, en het scheen, dat
er niets van haar treurige stemming in den wagon was overgebleven.
De ooms vermaakten zich met hare domheid; zij wist geen tarwe- van een rogge-,
geen klaver- van een aardappel- of boekweitveld te onderscheiden; dan moest zij
vertellen hoe of het er in de Oost uitzag; of wel van Dolf's onaangenaamheden met
zijne tante, van hunne wandelingen, die natuurlijk zeer zeldzaam waren en toen vroeg
oom Karel of zij zich nog iets van oom Anton kon herinneren, die toch ook in de
Oost geweest was en nu kwam een flauwe herinnering in Angeline's geest op.
‘Als soldaat?’ vroeg zij.
‘Vraag hem dat niet!’ lachte oom Jozef luid, ‘foei, foei, wat zou je hem beleedigen.
Neen, als onderofficier, hij is te Batavia dikwijls bij jelui geweest, maar toen was je
nog een klein ding van zes of zeven jaren.’
‘O ja, en hij leerde me allerlei kunstjes met de kaarten; maar ik was toen nog
jonger, oom!’
‘Hij was op de Militaire school te Meester, Meester... Gerrit of... Jacob... ik wil
er van af zijn.’
‘Meester Cornelis.’
‘Juist, dat is het. Hij zou officier geworden zijn, maar hij werd ziek of was een
beetje lui en kwam in Holland terug en speelt nu zoo wat den grooten mijnheer bij
ons op het dorp.’
‘Ken je nog maleisch, Lientje?’
‘O ja, oom, nog zeer goed.’
‘Dan kunnen jullie ons samen verraden en verkoopen, Oom Anton kan het ook
nog en wij verstaan er niets van.’
‘Dat zal ik niet doen, oom, maar ik ben toch blij dat ik weer eens maleisch zal
kunnen hooren en kunnen spreken.’
‘Ik versta het ook,’ zei oom Jozef, ‘kassie api Sidin’ en ‘tabé nonna.’
Bij een kromming van den weg, riep iemand den
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koetsier onverwacht toe om stil te houden, en oom Jozef, zich naar buiten buigend,
lachte vroolijk.
‘Daar heb je den javaanschen oom. Tabé toewan!’
Een oogenblik later zag ook Angelientje een heer, wiens uiterlijk veel jonger en
wiens kleeding veel nieuwmodischer en netter was dan die der beide andere ooms,
naar het portier komen en ook bij hen in het rijtuig springen.
‘Het klaverblad is compleet, of liever, we zijn een klaverviertje geworden,’ schertste
oom Jozef, terwijl oom Anton zijn nichtje hartelijk begroette en naast haar ging zitten.
Intusschen reed het rijtuig voort en Angelientje had druk werk om alle drie heeren
tegelijk te woord te staan.
Nog vóórdat de kerktoren van Koningsbosch in het gezicht was, had Angelientje
reeds tot zich zelf gezegd, dat zij het meest van allen zeker van oom Karel zou houden.
Hij geleek het meest op haar vader en hoe vriendelijk en hartelijk hij ook was, hij
scheen niet zoo uitgelaten als oom Jozef en niet zoo fatterig als oom Anton.
‘Rijden we door het dorp heeren?’ vroeg Gijs.
‘Wel zeker,’ riep oom Jozef, ‘ik wil mijn nichtje gaarne aan onze dorpsgenooten
laten zien. Zij is het bezien wel waard vind je ook niet, Ton?’
‘O zeker, wat dat betreft; maar alle boerinnen spitsen er zich op ons rijtuig voorbij
te zien rijden. Het zal een verschrikkelijk geloop en gekijk zijn om die juffer uit de
stad te monsteren.’
‘Hoe weten ze dan dat ik vandaag kom?’
‘Ja, dat wisten ze gisteravond al.’
‘Och uit de sociëteit verspreiden zich zulke geruchten heel gauw,’ en oom Jozef
wierp een knipoogje naar zijn jongsten broer.
‘Denk je misschien dat het van mij komt? Beste Jozef, niet voor niet stond je
gisteren een half uur lang voor het huis van Jan den barbier te praten.’
‘Weet je wat,’ kwam oom Karel er tusschen, ‘ik
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geloof dat het hier de oude historie is van den pot, die den ketel zijn zwartheid verwijt,
maar nu, het dorp in of niet?’
‘Ja,’ riep oom Jozef.
‘Neen,’ riep oom Anton.
‘Laat Angelientje beslissen,’ vroeg oom Karel.
‘Nonna, djangan!’*) raadde oom Anton.
‘Zie je wel, nu begint het al!’ plaagde oom Jozef.
Angeline nam een moedig besluit en zeide lachend:
‘Het dorp door!’
‘Ha, wat helpt je nu dat maleisch!’ riep oom Jozef triomfantelijk, ‘kom Gijs recht
door!’
Het bleek, dat Anton's voorstellingen zeer overdreven waren; behalve een vrouw,
die voor de deur stond of kinderen die naar school gingen, lette niemand op het
voorbijrijden van het wagentje dat ook zoo snel langs de huizen vloog, dat de
bewoners den tijd niet hadden het na te kijken.
In vijf minuten was men reeds buiten het dorp en de weg ging verder door het veld
en vervolgens door een fraai bosch, met veel schaduw en verrukkelijke plekjes.
‘Wat is het hier heerlijk!’ riep Angeline, ‘en wat ruikt het lekker onder die boomen.’
‘Ennak sekali’**) bevestigde oom Anton, die volstrekt niet geraakt scheen, omdat
het nichtje hem zijn zin niet had willen geven.
‘Nu nog vijf minuten en we zijn op ons kasteel!’
‘Een kasteel, oom Jozef?’
‘Wel zeker een kasteel, zooals dat van de schoone slaapster, maar zonder slapers
en feeën.’
‘En met een vierkanten toren; anders was het een gewoon boerenhuis.’
‘Kom Karel, waar dient het toe onze stadsnicht met minachting te doen neerzien
op ons slot. Wanneer het nu nog tante was. A la bonne heure!’
‘Nu Angeline, oordeel zelf, zie je daar niet tusschen het geboomte een vergulden
haan. Nu die

*) Jongejuffrouw, niet doen!
**) Heel lekker.
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staat op onzen toren.’
‘Maar oom, dat is toch zeker een slottoren, zooals in de verhalen van Schmidt
voorkomt, met een ophaalbrug en een gracht?’
‘De brug is er en de gracht is een beek, maar aan ophalen wordt niet meer gedaan.
Ga hier zitten kind, dan kun je het zien.’
Op eenigen afstand van het bosch, aan de overzijde van een frisch groen weiland,
stond een huis in roode steenen opgetrokken; men zag echter nog niets van het
eigenlijke hoofdgebouw, want vlak tegenover het bruggetje, waarvan oom Karel
gesproken had, stond een poort, midden in een hoogen muur aangebracht. Deze werd
bij de nadering van het rijtuig geopend en men reed op een binnenplaats; links
bevonden zich de stallen, rechts de schuren en daar tegenover een oude gevel,
waarboven het torentje met zijn windwijzer uitstak.
‘Is het nu een kasteel of niet?’ vroeg oom Jozef.
‘Ja oom, het is een kasteel,’ antwoordde het meisje en sprong vroolijk uit het
wagentje. Nog vóórdat zij goed en wel op den grond stond, kwam een oude eenvoudig
gekleede dame op haar toe en omhelsde haar recht hartelijk.
‘Ken je mij niet meer?’ vroeg zij, ‘ik ben nicht Mina! Welkom in ons huis,
Angelientje!’
‘Ach nicht, ik ben zoo gelukkig, bij u te zijn,’ fluisterde Angelientje den groet der
vriendelijke oude vrouw beantwoordend.
‘En gaan we haast eten nicht?’ vroeg Anton; ‘deze heeren hebben het hunne gehad,
maar ik at nog niets sedert het ontbijt.’
‘We wachten alleen op uw aankomst, maar wil Angelientje niet eerst wat uitrusten?’
‘Och, zij is zeker erg moe: ga even met mij mee kindlief, ik zal je even naar je
slaapkamer brengen; ze is wat groot en ongezellig, maar toch frisch en vlak naast de
mijne.’
Aan de hand van de goedhartige nicht ging Ange-
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lientje door het groote, koele voorhuis, waar de ouderwetsche trap naar boven leidde,
en waarvan de vloer met zwarte vierkante steenen geplaveid was; er stonden groote
tobben met laulier- en oleanderboomen langs de muren en er heerschte een aangenaam
half donker in het vertrek.
Nicht Mina ging Angelientje voor, de gang door en maakte toen een deur open,
die toegang verleende tot een ruime, luchtige kamer, eenvoudig maar netjes en
kraakzindelijk gemeubeld.
De ramen stonden wijd open en gaven een fraai gezicht op een grooten
lommerrijken tuin en verder op weiden en akkers, in het verschiet een bosch, dat
zich over een groot, glooiend terrein uitstrekte.
‘Wat is het hier toch vroolijk en frisch! Hoe heel anders dan in de stad.’
‘Daar zal het wel veel netter en deftiger zijn,’ sprak nicht Mina, ‘maar we doen
hier wat we kunnen en ik hoop, beste meid, dat het je niet erg zal tegenvallen.’
‘Mij tegenvallen? Och lieve nicht, wat mij zoo teleurstelde, was het kamertje, dat
ik in de stad kreeg, zoo groot als dit ledikant en wanneer men naar buiten zag, dan
was er niets te zien dan daken en een stukje hemel zoo groot als de tafel.’
‘Nu nu!’ zei nicht zeer gevleid, ‘als het je maar bevalt. Houd je van bloemen?’
‘Zeer veel, nicht, in Batavia had ik een eigen tuintje, waarin ik zelf spitten en
harken mocht.’
‘Dat kan je hier ook krijgen; ik heb op de vensterbank twee potjes met réseda
geplaatst; die bloemen ruiken zoo heerlijk, maar 's avonds moet je ze niet binnen
houden. Bloemen in de slaapkamer zijn ongezond.
‘Heeft u veel mooie bloemen in den tuin nicht?’
‘Dat gaat nogal; kom maar eens kijken: verderop is de moestuin, maar dat is mijn
liefhebberij, daar staan mijn lievelingsbloemetjes. Och, hoor die etensbel eens gaan,
we moeten ons haasten, Angelientje;

Melati van Java, Angeline's beloften

117
oom Anton heeft honger.’
De eetkamer scheen onder Angeline's kamer gelegen te zijn. Ze was even groot,
maar had in plaats van ramen, groote glazen deuren, die tot den tuin toegang gaven.
Een rij gesnoeide linden, waarvan de takken in elkander gegroeid waren, gaf een
aangename schaduw in het vertrek; daaronder stonden eenige banken, waarop het
zeer koel zitten was.
De tafel zag er smakelijk uit; de borden waren wel niet van het fijnste porcelein,
maar toch evenals het tafellaken glanzend wit en de dampende soep vervulde het
vertrek met een heerlijken geur.
De ooms en nicht Mina zetten zich neer; Angelientje moest tusschen oom Karel
en nicht plaats nemen. Niettegenstaande zij pas zoo goed had gegeten, liet het meisje
zich den landelijken kost best smaken. Vooral de lekkere rijstebrij, die na de hutspot
op tafel kwam, had veel van haar te lijden.
‘Ik dacht wel,’ zeide nicht, ‘dat het oostersche nichtje veel van rijst zou houden.’
‘Kom,’ sprak oom Anton, ‘dat heeft niets van oostersche nassie, niet waar Lientje?’
‘En toch houdt u uw bord nog eens bij, oom?’
‘Nu ja, bij gebrek aan beter... maar ik kan onze dierbare nicht maar niet leeren,
echte goede rijst te koken, dat schijnt haar onmogelijk. Kan jij het niet, Angeline?’
‘Ik weet het niet oom, ik heb in Batavia wel eens keukentje gespeeld, maar of ik
het werkelijk kan, daar vrees ik voor.’
‘Nu, je moet het maar eens probeeren,’ zeide nicht Mina, ‘want ik zou het graag
eens willen doen. Dan heeft zijn arme ziel een weinig rust. Alle dagen plaagt hij er
mij om.’
‘En nu het dessert, dat mag het nichtje zelf in den tuin gaan halen,’ sprak oom
Karel.
Dat was me een pleizier. De ooms schudden aan de boomen en er viel een regen
van abrikozen en pruimen neer.
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‘Vind je de Hollandsche vruchten niet lekkerder dan de oostersche?’ vroeg oom Jozef
nu.
‘Lekkerder niet, oom, maar toch ook heel lekker.’
‘Dat zeg ik altijd,’ beweerde oom Anton. ‘wat beteekenen de vruchten hier naast
de manga's en magistans en ananassen.’
‘Ananassen hebben we ook; kom maar eens mee in de broeikassen; daar zijn ook
al lang rijpe druiven.’
Zoo'n dessert als dit, had Angelientje nog nooit geproefd en nicht Mina werd er
zelfs ongerust over.
‘Je laat het kind te veel vruchten eten,’ zeide zij, ‘ze is dat niet gewoon in de stad.’
Neen, gewoon was Angelientje het zeker niet, want bij tante kwamen er slechts
vier of vijf appeltjes of peertjes op tafel, en daar Lucie bijna niets anders at dan
vruchten liet Angeline haar gaarne haar eigen aandeel over.

XX.
Het dessert was nog niet eens geheel en al gegeten - er bleven trouwens nog vruchten
genoeg over aan de boomen - of de bel in het torentje riep de familie weer naar de
eetzaal.
‘Alweêr eten?’ vroeg Angeline met een uitdrukking, die de ooms recht grappig
vonden, want ze begonnen beiden hardop te lachen.
‘Ja zeker, weêr eten; dat is het leven van ons buitenmenschen; werken en eten!’
‘Van werken ziet Angelientje niet veel!’
‘Neen oom, maar u heeft zeker vacantie ter eere van mij!’
‘Juist, ter eere van jou! Geef mij een arm, Angeline!’
‘Zoo, en mij ook een,’ vroeg oom Anton, ‘wij zul-
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len het goed samen vinden; in elk goed geregeld huishouden moet een vrouw des
huizes zijn. Weet je wat, Lientje, dat moet jij nu wezen.’
‘En nicht Mina dan?’
‘Nicht Mina is de moeder en jij de dochter des huizes.’
‘Daarbij, nicht Mina is al zoo oud; zij kan onze grootmoeder zijn!’
‘Zie je mij dan voor zoo'n ouden vrijer aan, stoute meid? Hoe oud ben ik denk
je?’
‘O oom, ouder dan papa!’
‘Och, Jozef, Jozef, vlei je toch niet, dat je altijd jong blijft; zie, je hoofd wordt
steeds nieuwsgieriger en kijkt door je haren heen.’
Oom Jozef streek met een komiek gezicht door zijn lokken, die werkelijk dunner
begonnen te worden en antwoordde toen: ‘Foei, foei Anton, schaam je toch zoo iets
te zeggen van je oudsten broer, je witte haren zouden er schande van spreken als je
ze niet verfde!’
Nu was het de beurt van oom Anton om verlegen te worden.
‘Kom, wat flauwe praatjes, niet waar Angelientje, je gelooft het niet; ik ben nog
pas even dertig en dan al grijs haar!’
‘Och beste Ton, je behoeft er niet beschaamd voor te zijn, 't is geen oneer, tenminste
als de wijsheid met hen gekomen is.’
‘Dat is in alle gevallen beter, dan dat ze met de oude haren wegvlucht.’
Zoo kibbelend waren zij aan de linden gekomen, onder de schaduw waarvan oom
Karel zat te lezen.
Bij de nadering van het drietal ging hij hen tegemoet.
‘Heeft het dessert goed gesmaakt, Lientje?’ vroeg hij op zijn gewonen vaderlijken
toon, ‘de koffie wacht. Zie eens, ik heb een brief ontvangen over jou.’
‘Over mij, oom? Van tante?’
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‘Och foei, laat die feeks vandaag toch rusten!’ bromde oom Jozef.
‘Laat ze fluiten,’ raadde oom Anton, ‘wij geven ons nichtje niet meer af,’ en oom
Karel wandelde met het meisje wat verder op.
‘Daar vraagt ze ook niet naar. In hoofdzaak komt de heele geschiedenis neer op
hetgeen je verteld hebt; tante is erg bedroefd over het voorgevallene, en vooral daar
zij vast er van overtuigd is dat Dolf door jou toedoen gevlucht is.’
‘En gelooft u dat ook oom?’
‘Wel neen, zeker niet, als je mij het tegendeel verzekert. Heeft tante je ooit op een
onwaarheid betrapt?
‘Oom,’ en Angeline die vertrouwelijk aan zijn arm hing, legde haar mondje aan
zijn oor, ‘vroeger was het mijn grootste gebrek kleine leugens te zeggen en dit deed
mama groot verdriet, maar in de laatste jaren deed ik het nooit meer en aan mama's
sterfbed heb ik twee beloften gedaan, de eene was nooit meer te liegen en de andere
om voor Dolf een liefhebbende zuster te zijn, en ik heb mijn best gedaan beide
beloften te vervullen.’
‘Weet tante dat?’ vroeg oom, die zijn ontroering trachtte te verbergen.
‘Neen oom, ik kan niet met haar over mama spreken! 't Is of mijn tong dan stijf
wordt.’
‘Je bent een braaf kind, Angeline, en ik zal tante schrijven dat ik je voor onschuldig
houd!’
‘Maar laat me niet naar de stad terugkeeren, oom! Ik ben hier zoo gaarne!’
‘Wees maar gerust, kindlief, we zullen je niet zoo spoedig laten vertrekken.’
‘En schrijft u nu ook over Dolf, oom; als ik maar weet, dat hij in veiligheid is, dan
zal ik pas gerust zijn.’
‘Nog vanavond zal ik het doen!’
Zij keerden tot het gezelschap terug, dat hen onder de boomen wachtte, waar op
een tuintafel koffie
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gereed stond met krentebrood en gebak.
De ooms aten weer met evenveel eetlust als hadden zij zoo straks geen eer aan het
middagmaal gedaan. Toen het koffiedrinken afgeloopen was, vroegen zij Angeline,
of zij een wandeling door het bosch wilde doen, maar eerst de paarden en koeien
zien.
Zij was er natuurlijk dadelijk toe bereid en had den grootsten schik in het vee, dat
in de nette groote stallen stond; nicht Mina riep ook haar aandacht in voor hare mooie
kippen en eenden.
‘'t Is of ik weer in Batavia ben,’ riep Angeline in verrukking uit, ‘daar hadden wij
ook zooveel dieren!’
Zij had in alles pleizier en scheen nu even vroolijk en opgewonden als zij 's morgens
treurig en neerslachtig was geweest. Nog nooit was een dag voor haar zoo akelig
begonnen en zoo blijde geëindigd.
De wandeling in het bosch was ook aanlokkelijk genoeg; er waren zulke mooie
plekjes.
‘Hoe prettig daar te studeeren,’ riep zij in blijdschap uit.
‘Denk maar niet aan studeeren,’ pruttelde oom Jozef, die er niet bijzonder van
hield.
‘Ja oom, ik moet er toch al spoedig mee beginnen, want anders raak ik te veel
achterop.’
‘Bah wat een wijsheid. Heb je ook al grijs haar!’
‘We zullen haar in den kost doen bij juffrouw Griets,’ zei oom Anton, waarop
oom Jozef en zelfs oom Karel begonnen te lachen.
‘Wie is dat, juffrouw Griets?’
‘De juffrouw Pretz van Koningsbosch; morgen koopen we een lei en griffels en
gaan er met jou heen!’
‘Foei oom, ik schrijf niet meer op de lei!’
Zoo lachend en schertsend wandelde men zonder het te merken wel twee uur lang
en kwam tegen het vallen van den avond in het dorp terug; daar zaten de huismoeders
te breien voor de deuren en de mannen rookten hun pijpje; eenigen groetten het gezel-
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schap, anderen maakten een praatje en vroegen of dat nu het nieuwe nichtje uit de
stad was.
Zij kwamen voorbij een schuur en oom Karel zeide:
‘Dat is nu de school van juffrouw Griets. Ha, daar gaat ze juist uit.
Een dozijn jongens en meisjes van zes tot tien jaar, met een lei onder den arm of
een breikous in de hand kwamen uit de deur en oom Jozef sprak:
‘Daar wil oom Anton je nu in de leer doen!’
‘Foei oom, ik geloof dat ik hun meesteres zou kunnen zijn.’
Een lange vrouw, half als boerin, half als stadsjuffer gekleed, zag de kleine
leerlingen na; in haar hand hield ze nog een rottinkje.
‘Hebben ze vandaag daar al mee gehad?’ vroeg oom Anton.
‘Neen mijnheer,’ was het antwoord op deftigen toon gegeven, ‘mijn systeem is
nooit of nimmer de mij toevertrouwde kinderen een lichamelijke kastijding toe te
dienen.’
‘En waar dient dat stokje voor?’
‘Tot vermeerdering der aardrijkskundige kennis mijner lieve kleinen.’
‘Kan u deze jonge juffrouw niet een plaats geven op uw instituut?’
‘Zeker mijnheer, zeker, mits ik een duidelijk inzicht ontvange van de vorderingen
en den staat van kennis onzer jeugdige pupil.’
‘Daar zal het niet aan ontbreken, maar ik geloof dat de jonge dame liever
secondante dan leerlinge bij u wil zijn.’
‘Een secondante! Daarvan heb ik treurige ondervinding genoeg. Willen de heeren
en jonge dame eens binnen komen, dan zal ik hun eens vertellen, wat mijn laatste
secondante mij heeft doen lijden.’
‘Dank je, juffrouw, dank je; een volgenden keer liever, goeden nacht!’
‘Jozef, Jozef,’ plaagde oom Karel, ‘je kunt
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Euphrasia Griets niet langs komen zonder een kwartier bij haar te verpraten.’
En oom Anton fluisterde Angeline in dat zij spoedig ruim in de gelegenheid zou
zijn van de lessen der juffrouw te profiteeren, daar zij op het punt stond hare tante
te worden.
Zij begon hard te lachen en riep:
‘Neen, oom Jozef, dat moet u niet doen; ik wil zoo'n tante niet.’
‘Dat moet je tegen mij niet zeggen, kind, maar oom Anton, die recommandeert
haar instituut, overal waar hij het kan.’
‘Dat komt uit broederlijke sympathie en anders niet.’
‘Angeline heeft genoeg aan één tante? Niet waar poesje? Ze wil het nu maar eens
probeeren met de ooms?’
‘Daar zal het wel goed mee gaan,’ antwoordde zij opgewekt, en weinige
oogenblikken later waren zij in het kasteel terug, waar nicht Mina weer wachtte bij
een goed voorziene avonddisch, die Angeline nu echter na de groote wandeling recht
welkom was.
Maar reeds onder het eten vielen haar oogen toe en de ooms drongen er op aan,
dat zij naar bed zou gaan. Nicht Mina bracht haar naar boven en liet haar na een
hartelijken nachtkus alleen en nu was het Angeline's eerste werk aan de behoefte van
haar hart te voldoen en Onzen Lieven Heer te danken voor de veilige schuilplaats,
die Hij haar, arme verlatene, geschonken had, waar zij zich nu reeds zoo thuis
gevoelde, maar nog een vuriger gebed voegde ze er bij voor haar armen broeder, die
wellicht nog rondzwierf zonder huis of dak.

XXI.
Waar was nu de jonge vluchteling?
Gelukkig dat Angelientje hem niet zag, en niet
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wist hoe hij daar arm en verlaten ronddoolde; zeker zou ze dan niet zoo kalm en
gelukkig zijn ingeslapen.
's Morgens had hij met zijn reistasch in de hand reeds een uur vóór het vertrek van
den eersten trein de woning van tante verlaten en richtte zich toen door de nog
eenzame straten naar het station
Langzamerhand kwamen er meer reizigers bij, onder anderen de vader van een
van zijn schoolkameraden.
‘Zoo, de Roze, ga je ook op reis?’ vroeg deze hem.
‘Ja mijnheer! 't Is vacantie.’
‘Jacques profiteert er ook van, maar hij komt van avond thuis. Wanneer denk je
terug te komen?’
‘Och dat weet ik nog niet, over een week of twee, drie.’
‘Twee, drie weken maar over tien dagen is de vacantie uit.’
‘Ja, dat is waar ook!’
Rudolf, die niet erg op zijn gemak was wilde zich een weinig van den spraakzamen
heer verwijderen, maar deze, blijde eens iemand gevonden te hebben, met wien hij
praten kon, liet den jongen niet zoo spoedig gaan.
‘En waar gaat de reis naar toe?’
‘Naar... naar België.’
‘Zoo, heb je daar familie?’
‘Neen, een goeden vriend.’
‘En nog al dicht bij de Hollandsche grenzen?’
‘Neen, zoo heel dichtbij niet. Wat duurt het lang voor die trein komt.’
‘Ja, we hebben nog ruim een kwartier tijd. Dat zusje van je had je ook moeten
meenemen, ik geloof dat de stadslucht haar geen goed doet, ze ziet dunkt me erg
bleek.’
‘Maar zij is toch zeer gezond!’
‘Ja, die oostersche kindertjes zie je, dat is heel wat anders dan de Hollandsche...’
Gelukkig kwam een commis-voyageur den nieuws-
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gierigen man om vuur vragen en Dolf ontglipte zijn vragen door zich te verschuilen
op een plaats, waar hij zeker wist dat de andere hem niet volgen zou: de wachtkamer
derde klasse.
Eindelijk kwam de trein aan en de vaderlijke vriend keek ter dege rond, waar die
Rudolf toch gebleven was.
‘Ha, daar sprong hij in een wagon derde klasse; nu begrijp ik, waarom hij zoo
verlegen scheen en mij telkens wilde ontwijken. Die mevrouw Frémiot is een trotsche
dame en dat begrijp ik niet dat zij het toestaat, dat haar neef tusschen al dat boerenvolk
rijdt.’
Een zucht van verlichting ontsnapte Dolf's borst, toen de trein zich eindelijk in
beweging zette, en het eerste gevoel, dat zich van hem meester maakte was een
bewustzijn van vrijheid dat zijn ziel verruimde.
‘Eindelijk kan ik mijn roeping volgen; eindelijk ben ik bevrijd van die knellende
banden, van het drukkende gevoel, dat ik gevangen zat en niets mocht doen om mijn
wil door te zetten. Hoe zal ik gestemd zijn, wanneer ik terugkom? Dan heb ik mijn
zakken vol geld en vol couranten, waarin mijn naam met roem vermeld staat en dàn
zal tante moeten bekennen: hij heeft toch wel gedaan met dien morgen te vluchten.’
Vervolgens haalde hij zijn portemonnaie uit den zak en begon zijn overschot te
tellen; het spoorkaartje had hem een vrij aanzienlijk gedeelte daarvan gekost, maar
hij kon nu ook een heel eind ver daarmee komen en dan had hij nog genoeg om
vannacht in Antwerpen te slapen en morgen het doel zijner bestemming te bereiken.
Een horloge had hij wel niet meer; een belanglooze vriend was zoo goed geweest
om dit in ruil voor zijn honderd francs te nemen maar dit vond de argelooze jongen
niet meer dan natuurlijk.
Met zijn reisgenooten sprak Rudolf evenmin als
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zijn zusje het den volgenden dag met de hare zou doen; hij vond dat de trein niet
vlug genoeg voortreed en hoe verder hij kwam hoe sterker de gedachte bij hem werd:
‘Zij weten nu reeds dat ik gevlucht ben! Wanneer ze maar niet naar de stations,
die ik voorbij moet rijden, telegrafeeren om mij aan te houden! O, was ik die grenzen
maar over.’
Eindelijk zoowat op 't zelfde oogenblik dat mevrouw Frémiot zijn deur liet
openbreken, gebeurde dit en hij zeide met zegepralenden trots:
‘Nu eerst ben ik inderdaad een vrij man!’
Arme jongen, hij wist nog niet wat vrijheid beteekende!
Bij het grenskantoor kwam hij tot de ontdekking, dat hij meer dan gewonen honger
had en bestelde zich dus een kop bouillon met een broodje; de smaak liet niets te
wenschen over, maar helaas! nauwelijks had hij het opgebruikt, of hij voelde, dat
zijn honger eigenlijk onverminderd was, en hij dus genoodzaakt was, nog een tweeden
kop te vragen. In de haast - want men waarschuwde de reizigers reeds tot vertrekken
- brandde hij zich de lippen en tong aan het gloeiende vocht, liet tot zijn groote spijt
den kop half leeg staan en moest betalen... drie franc.
Dat viel hem erg tegen, want hij was nog even hongerig als te voren en begreep
dat zijn eerste werk in Antwerpen moest zijn zich van eten te voorzien.
Eindelijk kwam hij in de Scheldestad aan, waarvan hij zich voornam de
merkwaardigheden te gaan zien, maar eerst wilde hij voor logies en een stevig
middagmaal zorgen, want hoeveel zorgen onze Dolf ook aan het hoofd had, zijn
maag zou hij niet licht vergeten.
Hij liet zich door een der omnibussen, waarvan de portiers hem bij het verlaten
van 't station aanspraken, om hunne hôtels te recommandeeren, naar
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een logement rijden, dat hij hoopte niet al te deftig te vinden.
Inderdaad was het er dan ook een van den derden of vierden rang, maar toch netjes
en fatsoenlijk van uitzicht.
Rudolf, tevreden den grooten heer te kunnen spelen, bestelde een kamer, waarin
hij zijn reistasch liet brengen en zijn verward toilet in orde bracht; vervolgens ging
hij naar de eetzaal en vroeg de spijslijst, om wat uit te zoeken.
De eigenaar van het hôtel, door Rudolf's aangenaam, net voorkomen en beschaafde
manieren overtuigd dat hij met geen oplichter had te doen, kwam hem zelf vragen
naar 't geen hij verkoos en na weinige oogenblikken zat het jongemensch voor een
stevig bereid maal, waaraan hij alle mogelijke eer deed.
Hoe langer hoe meer ingenomen met zijn moedige daad, ging Rudolf behoorlijk
versterkt de stad in, schafte zich een, ‘Guide’ door België aan en begon zijn zwerftocht
met de hoofdkerk te bewonderen en de schilderijen van Rubens. Ongelukkig waren
de museums reeds dicht, maar nu ging hij een wandeling maken langs den nieuwen
aanleg, waar een groot beeld stond van een der oude Gallische helden, daarna keerde
hij weer terug om de kerk Saint Jaques te bezoeken. Hij bleef, tot het donker werd,
dwalen onder de gewelven, welke voor zijn kunstenaarsgemoed zooveel aantrekkelijks
hadden en daar hij zich toen moe en slaperig gevoelde, keerde hij naar zijn hôtel
terug en zocht na een licht souper zijn kamer en ledikant weer op.
Dien nacht voelde hij zich alles behalve verlaten en eenzaam; integendeel, het was
iets recht bijzondders en prettigs zoo als mijnheer beschouwd te worden en in een
hotel te slapen.
Het was reeds licht toen hij wakker werd, zich op zijn gemak aankleedde, beneden
zijn ontbijt gebruikte, naar de rekening vroeg en zich toen klaar maakte
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om naar het station te rijden. De rekening, hoewel op zich zelve niet hoog, schoot
toch een vrij groote bres in zijn financiën en na haar betaald te hebben, speet het
onzen vriend wel een weinig dat hij het geld van 't rijtuig naar het station niet
uitgezuinigd had. Het stond wel deftiger en gaarne had hij gehad dat eenige zijner
schoolkameraden hem daar konden zien, rijdende als een groote meneer, maar
aangezien er niemand van hen was, verminderde dit zeer Rudolf's genoegen.
Eerst had hij plan gehad te Brussel een trein over te blijven en de mooie kerk
Sainte Gudule te bezoeken, maar met het oog op zijn financiën besloot hij dit na te
laten en eerst zekerheid te verkrijgen voor zijn toekomst.
Zeer laat in den namiddag kwam hij te Mons aan, nam daar zijn intrek in het hôtel
door zijn vriend gerecommandeerd en na eerst wat door de stille, doodsche stad te
hebben gedwaald, vond hij niets beters te doen dan zijn hoofd rustig op het kussen
te leggen en tot den volgenden morgen te slapen.
Frisch en welgemoed nam hij toen weer zijn valies in de hand en ging te voet naar
het dorpje Robières, waar de familie van zijn vriend woonde; de afstand bedroeg
slechts een klein half uur.
De eerste, de beste, dien Rudolf naar monsieur Périssé vroeg, haalde de schouders
op, en verklaarde het niet te weten.
De tweede zag met een zeer bedenkelijk gezicht den jongeling aan, legde den
vinger aan den neus en herhaalde toen met een gewichtig gebaar:
‘Monsieur Périssé, monsieur Périssé architect... c'est à dire... que je ne sais pas!’
En hij liet, lachend over zijn aardigheid, den verbluften Rudolf op zijn plaats staan.
Het dorpje zag er onoogelijk uit, nergens een aanzienlijk gebouw, waarin hij zich
voorstelde, dat de broeder van zijn vriend kon wonen; zoo ging hij dan de eenige
straat door en sloeg toen links af.
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Daar zag hij een huis, dat zich volstrekt niet van de andere onderscheidde, aan den
weg staan, op straat lagen eenige groote steenen, en een of twee half afgewerkte
kruisen, die voor een kerkhof bestemd schenen. Onverschillig bleef Rudolf er voor
staan, toen hij plotseling op een bankje met half uitgewischte letters zag geschilderd
staan:
‘Jacques Périssé, marbier!’
Daar was het dus, dat groote atelier, waar men hem met open armen zou ontvangen,
waar men hem gelegenheid wilde geven zijn talenten te ontwikkelen, een grooten
naam te verwerven en ach! het scheen alles even eenvoudig en armoedig.
Een bel was er niet en de groen geverfde deur was zorgvuldig gesloten; hij klopte
dus zoo hard hij kon en daar men nog niet opende, weer eens en nog een derden keer.
Eindelijk werd er gesloft in de gang en een slordige vrouw met een kind op den arm
verscheen.
Op Rudolf's verzoek monsieur Périssé te mogen spreken, wees zij hem, dat hij om
het huis zou gaan, hetgeen Rudolf dan ook deed en hij kwam aan een soort van atelier,
waar een man, die veel op zijn vriend Périssé geleek, met twee kleine jongens aan
het steenhouwen was.
‘Que me voulez-vous!’ was zijn niet zeer beleefd welkom op Rudolf's eenigszins
verlegen groet.
Deze reikte hem zijn aanbevelingsbrief over, die de andere met een gebaar van
ongeduld las.
Na den inhoud doorloopen te hebben werd hij iets beleefder, maakte een deur
open, die tot het binnenste van het huis toegang verleende en verzocht den jongen
hem te volgen.
Schoorvoetend trad Rudolf binnen in een soort van huiskamerkeuken, waar drie
kinderen aan het morsen en spelen waren, en die vervuld was van een sterke
kooklucht; de heer Périssé ging dit vertrek door naar een half kantoor, half
naaikamertje, en verzocht toen Rudolf plaats te nemen.
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‘Mijn broer schrijft me, dat u veel aanleg hebt om architect te worden,’ zeide hij in
een wonderlijk Fransch, ‘ik ben van plan om den bouw van een villa te ondernemen,
die nu aanbesteed wordt. Kan u daar een teekening van maken?’
Verwonderd antwoordde Rudolf, dat hij gaarne zou willen leeren architect te
worden en dat de andere monsieur Périssé hem gezegd had hier gelegenheid daartoe
te zullen vinden.
‘Laat me uwe teekeningen eens zien,’ vroeg de andere, zonder op zijn woorden
acht te slaan; de jongen pakte ze uit en vertoonde ze alle.
‘A merveille,’ zeide de man goedkeurend, ‘we zullen er wel komen. Waar woont
u?’
‘Nog nergens! Ik ben nu gelogeerd in Mons, in het hotel du Commerce.’
‘Zoo! nu ik zal u een vrije kamer geven en den kost bovendien, en dan kunnen wij
later daar verder over spreken.’
Ofschoon de keer van zaken Rudolf maar half aanstond, begreep hij, vooral met
het oog op zijn versmeltenden schat, die hem niet eens meer zou toestaan terug te
keeren naar Holland, het voorstel van den heer Périssé niet te mogen afwijzen, al
kwam het hem zoo heel uitlokkend niet voor, bewoner van dit huis te worden.
‘Mathilde,’ riep toen de huisbaas, en de slordige vrouw van daareven, maar nu
zonder kind, verscheen. De man begon haar uit te leggen, in een voor Rudolf
onverstaanbaar taaltje, dat zij een huisgenoot kregen, waarop madame niet erg gesteld
scheen, want zij verwijderde zich al grommend, en nog dienzelfden middag zat onze
Rudolf aan de gemeenschappelijke tafel der familie Périssé te eten.
Nu bedroefde het hem niet meer geen kennissen te hebben, die hem in zijn
veranderd lot konden aanschouwen en 's avonds kon hij op zijn gemak nadenken
over de gevolgen van zijn onbezonnen daad; zooals hij daar zat in een akelig
dakkamertje, waar
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muizen en ratten sinds lang de eenige meesters geweest waren en het nu niet
goedschiks duldden, dat een nieuwe bewoner zich bij hen voegde.
Toen eerst kwam er een onweerstaanbaar heimwee in zijn ziel; heimwee naar zijn
lief kamertje en zijn zusje, en zelfs naar de strenge tante, die toch voor hem altijd
zoo vriendelijk en goed was geweest; wat zou hij nu niet gegeven hebben, wanneer
hij plotseling ontwaken kon en zich terugvinden in zijn vroegere omgeving; tijd
genoeg had hij om hierover te mijmeren, want de grove lakens, de harde kussens en
vooral het onophoudelijk leven door die lastige dieren gemaakt, ontroofden hem alle
lust tot slapen.
Dikwijls was hij op het punt aan zijn tante te schrijven, beterschap te beloven en
geld tot de terugreis te vragen, maar helaas! zijn trots en eigenzinnige koppigheid
verboden hem tot zulk een verstandige daad over te gaan en terwijl Angelientje
gelukkig en verheugd was over haar veranderd lot, belette alleen verkeerd geplaatste
ijdelheid haar broeder om berouwhebbend tot zijn tante terug te keeren, en toen hij
de Périssè, bij wie hij het niet kon uithouden, verliet, was dit nog maar het begin van
verdere omzwervingen.

XXII.
Angeline's geluk zou volmaakt geweest zijn, als zij maar eenig bericht had ontvangen
van haar broer, doch oom Karel's dringend verzoek aan tante Phine, om zoo spoedig
zij iets van haar neef vernam, dit aan de bewoners van Koningsbosch te melden,
ontving slechts een kort en stroef antwoord; men wist nog niets van den vluchteling
en zoo er brieven van hem kwamen, zouden ze zeker wel geadresseerd worden aan
zijn dierbare zuster, die zooveel eer van haar werk had.
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‘Tante gelooft mij nog niet,’ zuchtte Angeline.
‘Wat kan je dat schelen,’ zeiden oom Jozef en Anton, maar Karel wierp hun een
verwijtenden blik toe en sprak tot Angeline:
‘Geduld maar, lief kind, onschuld komt altijd aan het licht.’
‘Maar papa zal het ook denken!’
‘Je moet alles aan hem schrijven, zooals het zich werkelijk heeft toegedragen en
ik zal er ook het mijne bijvoegen.’
Helaas! Papa ontving noch den brief van tante Phine, noch van zijn dochtertje en
broer, want geen maand na Angeline's aankomst in Koningsbosch kwam van een
vreemde hand het verpletterende bericht, dat de ongelukkige vader door de cholera
aangetast en binnen twaalf uur bezweken was; hij had geen beschikkingen kunnen
nemen aangaande zijn kinderen en dus trad oom Karel met toestemming van zijn
ouderen broer Jozef als voogd over de weezen op.
Arme Angelientje! Die slag kwam zoo onverwacht en niettegenstaande de ooms
en nicht Mina hun uiterste best deden haar zachtjes op het vreeselijke bericht voor
te bereiden, trof het haar zoo diep, dat zij er ziek van werd.
Geen ouders konden meer zorg voor het arme, zwakke kind aan den dag leggen,
dan de goede bewoners van het kasteeltje.
Het fijnste wat moestuin en bouwgrond opleverden, was voor de jonge zieke, wier
krankheid echter evenzeer de ziel als het lichaam betrof. Soms reed oom Anton naar
de stad en bracht dan altijd de eene of andere delicatesse voor haar mede, of oom
Jozef ging op jacht en zorgde, dat zijn nichtje altijd op een patrijsje of ander wildbraad
kon rekenen en oom Karel waakte voor de verstrooiïng van haar geest en bestelde
voor haar de fraaiste boeken en plaatwerken.
Nicht Mina week geen oogenblikje van hare zijde
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en vertelde haar allerlei dorpsnieuwtjes, waarin het meisje niet veel belang stelde,
maar die toch aan haar gedachten een anderen loop gaven en zelfs Aaltje de meid en
Gijs, de knecht toonden, zoo dikwijls zij maar konden hunne belangstelling voor de
zieke juffer.
Van tante kwam er geen brief aan Angeline, wel aan de ooms, maar nicht Lucie
schreef haar oude kameraadje recht hartelijk en opwekkend.
‘Je kunt niet gelooven,’ zoo stond er, ‘hoe vervelend het hier is, sedert Dolf en jij
weg zijn. Je weet hoe dikwijls hij en ik aan het kibbelen waren, en hoe dikwijls ik
verlangde, dat hij het huis ruimde, maar ach! hoe gaarne zou ik nu iets liefs willen
geven, om zijn harde stem weer te hooren, of zijn krakenden stap. 't Is hier zoo stil,
dat ik soms uren lang geen ander geluid hoor, dan het tikken der klokken; ik weet
nu precies hoe de pendule tikt en hoe de gangklok! Belangrijke kennis, niet waar?’
‘Er gaan dagen om, dat we niets zeggen, tante en ik, niets dan 's morgens:
‘Wel gerust, tante?’
‘O ja, dank je!’
En een kwartier later:
‘Het weer is vandaag toch wat beter,’ waarop na een half uur het antwoord komt:
‘Het gaat nog al!’
‘Soms doe ik mijn best om haar allerlei nieuws te vertellen, dat ik in de stad heb
opgevangen, maar ach! het eenige wat ik tot antwoord terugkrijg, is een ‘zoo,’ of
‘och,’ en als ze bijzonder goed gehumeurd is, ‘wel heb je 't van mijn leven!’
‘Over jou en Dolf spreek ik liefst niet, want dan wordt het gezicht nog wel een el
langer en tot overmaat van ongeluk is Sant je nu ook weg. Zij had wel haar gebreken,
maar men kon met haar nog eens een hartig woordje spreken en hare opvolgster is
een oude Triene, die tante bijzonder bevalt en even karig met hare woorden is als
hare meesteres.
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En dan beklaagt men je hier nog, Angeline-lief! Wat zal dat kind zich daar vervelen
zoo op het land en met die oude ooms, hoe stil zal zij het daar hebben!
‘Stil? Ik geloof het niet; die ooms zijn allesbehalve oud en te oordeelen naar
dengene, dien ik hier gezien heb, allerliefste menschen; och ja, kindlief ik zou in je
plaats willen zijn.’
‘Dat schijnt een aardig meisje,’ sprak oom Jozef, gevleid door het compliment
aan zijn adres, ‘was ze niet erg klein en bleek?’
‘Juist oom, een ongezonde kleur!’
‘Geen wonder, in de stad verschieten alle roode koontjes; je zult eens kijken,
Lientje, als je beter bent, wat je er flink zult uitzien. 't Zou die juffrouw ook goed
doen als ze eens overkwam, wat dunkt je er van, Karel?’
‘Wanneer het Angelientje pleizier doet, welzeker!’
‘Foei,’ meende oom Anton, ‘vrouwen in huis geeft maar last; ze schijnt veel
behoefte te hebben tot praten en ik houd niet van zulke kakelaarsters!’
‘Angelientje moet beslissen.’
‘Nu niet, oom, later eens... het zal haar pleizier doen. Wat mij betreft...’
‘Nu wat dan? We doen alles voor je pleizier, dat weet je.’
‘U zijt allen zoo goed voor mij, dat ik niemand anders er bij wensch. Als papa nog
maar leefde en Rudolf...’
‘Kindlief, wat je vader betreft, dat is Gods wil, daar mogen we niet in komen, en
Rudolf, die ondeugende jongen, zal wel terugkeeren, als het hem slecht gaat.’
‘Er zijn immers al oproepingen in de couranten geplaatst, oom?’
‘Ja kind, in alle Hollandsche, Duitsche en Belgische bladen!’
‘En te denken dat hij nog niets weet van papa...’
‘Dat is misschien het beste nog! Wanneer hij dat

Melati van Java, Angeline's beloften

135
weet, acht hij zich waarschijnlijk van alle banden ontslagen!’
Eenige dagen later kwam er een brief van tante, met ingesloten schrijven van
Rudolf aan zijn zusje, waarvan zij de enveloppe had opengebroken en die het postmerk
van Brussel droeg.
‘Ik meende van een recht gebruik te hebben gemaakt,’ schreef zij, ‘door dezen te
openen; veel wijzer worden we door den inhoud niet, of mijn nicht Angeline zou
mondeling eenige inlichtingen kunnen geven, die ons op het spoor van haar broeder
konden helpen. Ik heb den commissaris van politie gewaarschuwd, maar hij wanhoopt
er aan, in het groote Brussel Dolf's verblijfplaats te vinden.’
De brief van Rudolf bevatte slechts deze regelen:
‘Mijn dierbaar zusje!
Toevallig vernam ik den zwaren slag, die ons beiden getroffen heeft. Arme papa!
gelukkig tenminste dat hij niet weten mocht, wat ik gedaan heb. Verwacht nog geen
nadere berichten van mij; spoedig meer en dan hoop ik je terug te zien, niet meer als
een voortvluchtige, maar als een man die zich een naam en positie veroverd heeft.
Mijne groeten aan tante! Stel je gerust, je hebt je eenigen beschermer verloren,
maar je zult dien terugvinden in
Uw liefhebbenden broeder.’
‘En dat is alles,’ zuchtte Angeline zielsbedroefd, alles!’
‘'t Is zoo goed als niets,’ bromde oom Jozef.
‘Al ik hem maar antwoorden kon, als hij zijn adres had opgegeven! Wanneer hij
wist dat oom Karel zijn voogd was geworden en hem zou laten

Melati van Java, Angeline's beloften

136
studeeren voor welk vak hij verkoos, hoe spoedig zou hij dan terugkeeren.’
‘'t Is een akelige dwarskop, die jongen, en wat ik je bidden mag, Angelientje, maak
je niet al te ongerust over hem en zorg toch beter te worden.’
Dit werd Angelientje dan ook na eenige weken, maar hare vroolijkheid was veel
verminderd; en het was minder het verdriet over haar vaders dood, dan de onrust
over het lot van haar broeder, die op haar kinderlijken geest drukte.
‘Ach oom,’ zeide ze dan tot oom Karel, ‘hoe kan ik nu de belofte houden die ik
mama gedaan heb? Hoe is 't mij nu mogelijk om voor Dolf een goede vriendin te
zijn als ik hem geheel uit het oog verloren heb?’
‘Lieve kind!’ troostte oom, ‘één ding kan je nog voor hem doen. Bid onzen Lieven
Heer dat Hij je broer beschermt en voor het kwaad behoedt, waar hij ook wezen
moge en vertrouw dan maar gerust, dat je hem eens terug zult zien om dan verder je
belofte te vervullen.’
‘Ik zal het doen, oom,’ beloofde zij, hare traantjes afwisschende en 's avonds bleef
zij langer dan gewoonlijk bidden voor den armen zwerver, die haar gebed zoo noodig
had.

XXIII.
De winter was te Koningsbosch omgevlogen tot Angelientje's groote verwondering,
want zij had altijd gehoord, dat er niets vervelender was dan een winter op het land.
Maar het leven bij de ooms was dan ook zoo gezellig en prettig, dat men niet eens
merkte hoe weinig afleiding in dat eenvoudige dorp te vinden was.
Angeline hield hare studiën aan en ontving in eenige vakken les van den
dorpsonderwijzer; verder hielp zij nicht Mina in het huishouden en leerde bij
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haar naaien en stoppen, maar vooral iets dat zij nog volstrekt niet kende, kousen
breien. Ze kreeg hier zooveel pleizier in, dat zij voor elken oom drie paar sokken
klaar kreeg; 's avonds als de lamp opgestoken was en men in de gezellige huiskamer
zat met den hoogen schoorsteen, waarin een open vuur brandde en die zoo wijd was,
dat zij allen, met een tafeltje in hun midden er onder konden zitten, dan nam Angeline
een van de boeken, welke oom Karel uit de stad had besteld en las met haar lieve,
heldere stem wel een uur lang voor.
Oom Karel en oom Anton luisterden oplettend toe, maar nicht Mina en oom Jozef
hielden soms wat lang de oogen dicht, totdat zij zweeg en beiden verschrikt
rondkeken, verzekerende dat het heel mooi was geweest.
Vooral moest Angeline veel boeken voorlezen, die over de Oost handelden, en
dan had zij het grootste genoegen, om aan- of opmerkingen te maken over het
gelezene, waarnaar de ooms met veel aandacht luisterden en haar meer schenen te
gelooven dan de boeken.
Als dan het avondeten werd opgebracht, dat gewoonlijk òf uit karnemelksche pap
òf uit een aardappelpastei of anderen stevigen kost bestond, had elk het zijne te
vertellen en nooit heerschte er zulk een onaangename pijnlijke stilte als in het salon
bij tante Frémiot.
Toen het erg koud en de vijver dicht bevroren was, moest Angelientje leeren
schaatsenrijden, een kunst, waarin zij het spoedig zeer ver bracht, evenals in het
maken van sneeuwpoppen en ballen; aan vriendinnetjes ontbrak het haar ook niet.
De burgemeester had twee, de onderwijzer één en de notaris drie dochtertjes van
haar leeftijd; deze werden dikwijls te Koningsbosch verzocht, of wel, Angelientje
moest bij haar op visite en zij was overal even welkom.
Geen wonder dus, dat het meisje zich daar even
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gelukkig voelde als voorheen bij hare lieve ouders thuis, maar helaas, het bewustzijn,
dat beiden er niet meer waren en dat haar eenige broeder in den vreemde zwierf,
zonder dat ooit taal noch teeken haar van zijn bestaan overtuigde, de gedachte dat
hij nu misschien al lang dood en begraven was, vergalde dikwijls genoeg Angeline's
pleizierigste uurtjes.
Oom Karel voelde in al zijn omvang de verantwoordelijkheid, die op hem rustte;
van zijn plichten tegenover zijn oudsten pupil kon hij zich niet kwijten, des te beter
wilde hij zorg dragen voor de opvoeding van zijn nichtje en daar hij wist dat het
volstrekt niet in de bedoeling van zijn broer had gelegen een dorpsjuffertje van
Angeline te maken, sprak hij met zijne broeders over de wenschelijkheid om haar
tenminste voor twee of drie jaar naar een pensionaat te zenden.
Maar wat hij verwachtte gebeurde; oom Jozef begon luid te lachen en Anton
maakte zich boos.
‘Wat moet ze daar leeren?’ zeide de eerste, ‘complimentjes maken, dure
handwerkjes en allerlei nieuwmodische fratsen? Leeren doet zij hier genoeg; meester
Steens zegt, dat ze buitengewoon vlug en ontwikkeld is en zoo ze examens wil doen,’
voegde hij er bij, ‘behoeft zij maar te wachten tot ze er oud genoeg voor is. Doch
waartoe dienen examens te doen! Zij is immers bij ons en zoolang ik leef, zal zij niet
noodig hebben de schoolmamsel te spelen.’
En oom Anton:
‘Het schijnt, Karel, dat ons leven hier al heel aantrekkelijk en heel vroolijk is,
omdat je ons elke afleiding en verstrooiïng misgunt. Je weet hoeveel moeite ik had
mij in dit plantenleven te schikken, dat jelui zoo goed aanstaat, maar ik heb meer
van de wereld gezien en stel dus andere eischen aan het leven. Nu, ik verklaar je, dat
ik, zoolang we in deze wildernis wonen, nog zoo'n korten winter niet heb beleefd en
dit komt alleen door het kind, dat als een
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zonnestraal onze oude kamers verlicht en nu zou je haar in een kostschool willen
opsluiten om een beetje beschaving op te doen, dat zij niet eens noodig heeft? Dit
zou barbaarsch zijn, niet alleen tegenover haar, maar tegenover ons.’
Toen nicht Mina van het plan hoorde, begon zij hardop te schreien en vroeg of
haar treurig, eenzaam leven van vroeger weer beginnen moest.
Maar oom Karel liet zich door al dezen tegenstand niet afschrikken; hij had er
bitter berouw van niet eerder tusschen tante Frémiot en Rudolf opgetreden te zijn en
alzoo de ramp voorkomen te hebben, die Angeline van haar broeder had beroofd.
Nu besloot hij er met haar zelf over te spreken.
‘Lief kind,’ zoo eindigde hij, ‘je weet, dat ik evenals nicht Mina en je beide andere
ooms, niets liever zou willen, dan je altijd bij mij te houden, maar je eigen belang
spreekt het luidste; zeg me dus ronduit, wat verkies je nu, je bent verstandig genoeg
dan dat ik de keuze niet gerust aan je zou kunnen overlaten.’
Angeline sloeg de armen om den hals van haar goeden oom en antwoordde: ‘Ik
behoef u niet te zeggen, oompjelief, hoe gelukkig ik hier ben en hoe gaarne ik altijd
bij u zou willen blijven, maar ik heb het al lang gedacht, dat ik nog te jong ben om
niets meer te leeren. Ik durfde hier niet over spreken, omdat...’
‘Nu waarom dan...?’ drong oom lachend aan.
‘Omdat,’ fluisterde zij, ‘ik nu een arme wees ben!’
‘Foei, Angeline, dat mag je nooit meer zeggen, hoor! Ik wil het niet; daarover mag
je niet denken, nog minder er ooit over spreken en dus blijft het afgesproken. Zoodra
ik naar de stad ga, zal ik eens de school van mevrouw Bonnier bezoeken en na de
Paaschvacantie kan je er zeker opgenomen worden!’
De beide ooms en nicht Mina bewogen wel hemel en aarde om het plan te doen
mislukken, maar dit ging moeilijk, want oom Karel en de belanghebbende
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waren het geheel en al met elkander eens, zoodat zij dus eindelijk ook moesten
toegeven.
De school van madame Bonnier was slechts door een twintigtal pensionnaires
bezocht en lag zeer lief buiten de naaste stad, een weinig van den weg af, omringd
door een grooten schaduwrijken tuin en had volstrekt niet dat akelige, benauwde
uitzicht van juffrouw Pretz' instituut.
Oom Karel maakte de afspraak, dat zijn nichtje eens in de maand in Koningsbosch
mocht doorbrengen; dan zou zij Zaterdagsmiddags met het tentwagentje gehaald en
Maandagsmorgens er weer teruggebracht worden.
Madame Bonnier was een zeer verstandige, vriendelijke dame, en haar twee
juffrouwen schenen ook recht lieve meisjes te zijn. Vooral legden zij er zich op toe,
dat er een zusterlijke geest onder de pensionnaires heerschte en zij zich op school
even op haar gemak gevoelden als te huis.
Niettegenstaande het afscheid van de ooms, nicht Mina, het kasteeltje, de bloemen,
de koeien, de vogels en van Astor den grooten hond, Angelientje zeer hard viel, zoo
zag zij toch niet erg tegen haar nieuw leven op en was vooral recht blijde dat Suze
Meertens, het dochtertje van den burgemeester, met haar hare intrede deed op de
kostschool.
Het duurde niet lang of onze Angeline gevoelde zich recht thuis en op hare plaats
in het pensionaat en raakte op een zeer goeden voet met hare meesteressen en
kameraadjes.
Maar op Koningsbosch misten zij haar elke minuut. 's Avonds als het somber en
regenachtig weer was, trachtte oom Karel te vergeefs het kleine gezelschap op te
vroolijken.
Nicht Mina met haar breikous in de hand, liet herhaaldelijk de pennen vallen en
verzonk in diep gepeins, waaruit ze nu en dan opschrikte om een traan af te wisschen.
Oom Jozef had last van rheumatiek en daar hij
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niet van lezen hield en niet kon insluimeren door de pijn, pruttelde hij soms geweldig.
Oom Anton verzekerde, dat hij het niet kon uithouden in een leeg huis en ging
dus liever naar de herberg kaart spelen met een der wethouders van het dorp.
Arme oom Karel! wat moest hij dan een vloed van verwijtingen hoor en; telkens
als men zich verveelde, als Angeline's tegenwoordigheid gemist werd, dan heette
het:
‘'t Is immers oom Karel's verkiezing. Hij heeft de wijsheid in pacht; hij zal het
weten!’
Of dan werd het arme meisje beklaagd.
‘Zou ze wel genoeg te eten krijgen?’ vroeg nicht.
‘Wat zal ze naar Astor verlangen, niet waar kerel, jij mist immers ook de vrouw?’
En toen zij er veertien dagen was. 's Zondags na het middagmaal, ging oom Jozef
als naar gewoonte uit om in een wat verder gelegen buitenherberg een partij te kegelen
en Anton ging met een vriend van em wandelen.
Nicht Mina haalde haar kerkboek voor den dag en bleef aan het raam zitten lezen,
terwijl oom Karel het vertrek op en neer ging, of naar buiten zag hoe het met de lucht
gesteld was, en eindelijk vroeg hij haar:
‘Heb je ook lust, Mien, eens naar de kleine te rijden?’
‘O ja, heel graag,’ was het antwoord.
‘Dan zal ik maar laten inspannen en dan rijden we er samen heen; dat zal een heel
verzet voor haar zijn.’
Aangenaam verrast trok nicht Mina haar zwart zijden japon aan, deed haar fraaien
omslagdoek om, en zette haar besten hoed op, die misschien tien jaar te voren naar
den laatsten smaak was geweest.
Intusschen was het tentwagentje ingespannen en Gijs fluisterde zijn Bles toe, dat
hij maar heel vlug en zoet moest aanstappen, want het ging naar juf-
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frouw Angeline. Nicht Mina stapte in en oom Karel mende het beestje zelf, terwijl
Gijs naast hem kwam zitten; de waarschuwing scheen goed te helpen, want binnen
het uur reed men het ijzeren hek van het instituut Bonnier door.
Een meid kwam de gasten open doen en op oom Karel's verzoek om juffrouw de
Roze te mogen ontmoeten werd hem gezegd dat de juffrouw met de Engelsche miss
zich in de spreekkamer bevond, omdat er een heer was om haar te spreken.
Beiden keken vreemd op over dit bericht, maar verzochten toch binnen gelaten te
worden; de meid aarzelde even, maar wees hen toen den weg naar het spreekkamertje.
Hier zat Angeline reeds vertrouwelijk te praten met oom Anton, dien de directrice
nog niet kende, en waarom dan ook miss Sury de pensionnaire ter zijde moest blijven.
‘Hoe kom jij hier?’ vroeg oom Karel verrast aan zijn broer.
‘Wel op mijn beenen!’ was het droge antwoord.
Angeline was opgetogen van vreugde over het bezoek dat zij ontving en de
Engelsche dame liet het viertal alleen.
‘Nu mankeert alleen oom Jozef!’ lachte zij.
En waarlijk nog geen kwartier later, toen madame Bonnier op hare beurt de
bezoekers kwam begroeten, en hen voorstelde onder Angeline's geleide een wandeling
door den tuin te doen, zagen ze, een heer vrij links het hek binnen komen, naar de
bel zoeken en rondkijken of niemand hem bespiedde.
Nauwelijks had Angeline den vreemdeling in het oog of zij sprong hem tegemoet
en viel hem lachend om den hals.
‘Oom Jozef, oom Jozef, dat noem ik eerst sympathie, kom maar mee, u behoeft
niet te bellen, er is bekend volk.’
En wat grappig gezicht oom Jozef trok toen hij zich plotseling in tegenwoordigheid
van zijn beide
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broers en nicht bevond!
‘En er is niets afgesproken, niets?’ vroeg madame Bonnier verwonderd.
‘Neen, we komen langs verschillende wegen, allen naar één doel, ons lief nichtje!’
De middag was voor Angeline volstrekt niet onaangenamer geworden door het
talrijke gezelschap, dat zij bezig moest houden en ofschoon het tegen de reglementen
van haar instituut streed, dat er zooveel bezoek voor één leerling kwam, wilde madame
Bonnier het toch wel voor een enkele maal door de vingers zien om het zeldzame
van het geval.
Voor Angeline echter was dit ongezochte samenkomen van haar ooms een bewijs
te meer, hoe innig lief zij hun geworden was.

XXIV.
De leermeesteressen van het instituut Bonnier waren allen hoogst tevreden over hun
nieuwe leerling.
Angeline, reeds vroeg ernstig geworden door haar vele en treurige lotgevallen,
begreep zeer goed dat zij door niet te leeren en veel te spelen zich zelve meer ondienst
bewees dan haar leermeesteressen, dat het wel heel aardig is den lachlust op te wekken
der medeleerlingen, door ten koste van de dames een grap uit te halen, of haar
ongehoorzaam te zijn, maar dat het toch veel verstandiger is de lessen te kennen en
door gehoorzaamheid, vlijt en beleefdheid met haar op een goeden voet te blijven
en zich haar gunst waardig te maken.
Toch was Angeline vroolijk en vriendelijk genoeg, om de vriendschap en
genegenheid van haar kameraadjes te winnen en zelfs over haar eenige macht te
verkrijgen, die zij steeds ten goede aanwendde.
Zoo verliepen er dus twee maanden en hoe goed
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Angeline het ook op school had, met verlangen zag zij altijd den dag tegemoet, die
zij bij de ooms of wel - zooals zij het noemde - thuis mocht doorbrengen.
Eens nadat zij weer een dag uit geweest was, kwam Suze Meertens haar tegemoet
en fluisterde:
‘Groot nieuws! Er komt vandaag een nieuweling!’
Dat zou de eerste zijn na beider komst, en het hinderde Suze nog steeds met hare
vriendin de nieuwste te zijn.
Madame Bonnier riep Angelientje ook ter zijde en sprak als naar gewoonlijk in
het Fransch.
‘Chère enfant, ik verwacht vandaag een nieuwe leerling, een landgenootje van u;
ik stel haar dus onder uw bijzondere zorg. Wees recht vriendelijk en voorkomend
jegens haar, want zij moet nog al verlegen en eenkennig zijn, maar vooral tamelijk
achterlijk!’
Gaarne beloofde Angeline te doen wat van haar gevraagd werd, en verheugde er
zich op een Indisch kameraadje te krijgen.
Na de morgenklasse werd zij in de kamer van mevrouw geroepen en vond daar
een meisje grooter dan zij, dat den rug naar haar gekeerd had.
‘Daar is nu uw vriendinnetje,’ zeide madame Bonnier en Angeline legde vriendelijk
de hand op den schouder der nieuw aangekomene.
Deze keerde zich eindelijk om en beiden riepen tegelijk: ‘Angelientje!’
‘Emilie!’
Een zij wierp zich om Angeline's hals en omhelsde haar luid snikkend.
‘Ach wat ben ik blij je te zien! Lientje, ik ben alleen in Holland.’
‘En leven je papa en mama nog.’
‘Ja, allebeide.’
‘Dan ben je wel gelukkig. Ik ben heel en al wees.’
Madame Bonnier kwam er tusschen:
‘En kent ge elkander dus reeds, lieve meisjes,’
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zeide ze, ‘dat doet me groot genoegen. Hebt ge elkander in de Oost leeren kennen?’
‘Ja, in Batavia.’
‘O ik kwam zoo dikwijls bij Angeline, en 't was daar zoo pleizierig aan huis. Weet
je nog Lientje, dat bal...’
‘Ja Emilie, ik ben recht blij dat we weer eens over den ouden tijd kunnen praten.
Mogen we vóór het eten nog wat in den tuin wandelen madame?’
‘Sans doute! Sans doute!’
Angeline dacht niet meer aan de trotsche houding, die Emilie vroeger tegenover
haar had aangenomen; zij vergat en vergaf alles, en Emilie, die het alleen aan haar
verregaande luiheid te verwijten had, dat ze naar Europa gestuurd was en nu op een
vreemd pensionaat opgesloten moest zijn, was innig blijde een oude vriendin te
vinden.
Er werd veel gepraat en verteld en daar de algemeen beminde Angeline hare oude
kennis aan de andere meisjes voorstelde, en voor haar vriendschap en bescherming
verzocht, duurde het niet lang of Emilie werd met de grootste beleefdheid door allen
behandeld.
Ook wist Angeline in Emilie's afwezigheid de anderen voor te bereiden op hare
achterlijkheid in alle vakken van onderwijs, zoodat haar weinige kennis met
verschooning en zonder spotachtige opmerkingen beschouwd werd.
Deze voorzorg was wel noodig geweest, want Emilie, hoewel zij zich schaamde
over haar gebrek aan kennis, bezat een groote hoeveelheid eigenwaan, waardoor ze
zich deze niet liet vergeven.
Zij vond op alles wat af te keuren en hield zich altijd met klem vast aan haar eigen
oordeel; daarbij was ze zeer trotsch op den rijkdom en hoogen stand van haar ouders,
allemaal eigenschappen, welke haar onder meisjes van denzelfden leeftijd allesbehalve
bemind maakten.
Doch terwille van Angeline zag men veel onaan-
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genaams van haar over het hoofd en Emilie in plaats van hare vriendin erkentelijk
te zijn voor haar goeden invloed, vond dat zeer hinderlijk; zij vertelde zelfs aan
sommige meisjes het een en ander over Angeline's veranderd lot; hoe ze vroeger wel
heel rijk geweest was, maar hoe later haar vader bankroet had gemaakt, en dat zij
elkander later op Batavia niet eens meer zagen.
‘Dat vind ik heel leelijk van jelui gehandeld,’ was het korte bescheid, dat Emilie
echter op haar vertrouwelijke mededeeling ontving, en zij begon in te zien dat
Angeline veel te hoog aangeschreven stond bij hare medeleerlingen en
leermeesteressen om door hare verhalen hen tegen haar in te nemen.
Angeline maakte schitterende vorderingen; altijd was haar werk volmaakt in orde,
altijd ontving zij eervolle onderscheidingen, en Emilie daarentegen werd dikwijls
gestraft, veel beknord, vooral omdat haar onoverwinlijke praatzucht en daaruit
volgende onoplettendheid haar beletten in de klas toe te luisteren. Zij was bovendien
verregaand slordig in het afmaken van haar werk, en maakte zich gehaat door haar
wijsneuzigheid, die haar belette ongelijk te bekennen.
Emilie werd dus hoe langer hoe jaloerscher op Angeline, en ofschoon zij met
graagte haar verzoek aannam om eens met haar mee naar huis te rijden, maakte zij
zich noch bij de ooms, noch bij nicht Mina bemind door haar onaangename manier
van doen, en oom Jozef zei zelf later tot Angeline alleen:
‘Je bederft me voortaan niet meer de pret van den dag, door zoo'n neuswijze snip
mee te brengen; wij hebben genoeg aan jou gezelschap, en dus volstrekt geen behoefte
aan de tegenwoordigheid van die nuf.’
Emilie had veel over de familie van haar vriendin te zeggen.
‘Bah, het was er zoo boersch! Zij was ook wel eens buiten geweest bij oom zus
en tante zoo, maar
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daar heerschte een andere toon; dat waren menschen comme il faut, terwijl ze niet
het minste pleizier had gehad in dat boerenhuis!’
Dit werd Angeline oververteld en zij besloot voortaan noch hare ooms, noch
Emilie, noch zich zelve meer een ondienst te bewijzen door haar mee te nemen.
Hierover was Emilie echter zeer teleurgesteld; al had zij veel te zeggen gehad op
die boerenmenschen, zoo was zij toch heel gaarne in hun kring, en vooral vond zij
het dolprettig eens een dag van school te kunnen gaan, maar nu scheen Angeline er
niet eens meer aan te denken haar een dag vacantie te bezorgen.
Zoo werden dan hare grieven tegen Angeline hoe langer hoe talrijker, en deze
vermoedde het niet eens; zij was nooit jaloersch geweest, op wie dan ook, en begreep
dus niet hoe een ander het op haar kon zijn.
Als sommige meisjes haar zeiden:
‘Vertrouw die Emilie niet, zij is een valsche meid. Ze benijdt je het licht van den
dag,’ dan lachte zij er over en bij zichzelve nam zij het besluit zich niet te laten
opstoken tegen het arme meisje, dat toch al zooveel moeite had om jongeren en
kleineren dan zij vooruit te komen.

XXV.
Op zekeren middag mochten de leerlingen van madame Bonnier ter eere van het
afgeloopen concours een wandeling maken rondom de stad.
Zij stonden reeds op het punt van uit te gaan, toen de mama van een der meisjes
onverwacht binnen kwam en aan mevrouw Bonnier het voorstel deed hare leerlingen
niet te laten wandelen, maar op hare kosten toe te staan in een paardenspel, dat in
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de nabijheid der stad stond, den avond door te brengen.
Madame Bonnier meende eerst wel dat dit tegen de reglementen van haar huis
streed, maar de leeraressen waren er voor, spoedig zou het vacantie zijn, men had
alle reden om over het afgeloopen schooljaar tevreden te wezen en mevrouw G. was
een zeer deftige, verstandige dame, zoodat het afwijzen van haar voorstel gelijk zou
staan met een beleediging; om al deze redenen werd dus besloten dat allen naar het
paardenspel zouden gaan.
De blijdschap der pensionnaires te beschrijven zou onmogelijk zijn; hoeden en
mantels werden weggeborgen, men moest immers een begin maken met het
avondtoilet.
Madame Bonnier en de andere meesteressen drongen wel aan op eenvoud, als het
grootste sieraad van een jong meisje, maar als men een jaar lang elken avond in de
studiezaal heeft doorgebracht, dan is een soirée in het publiek een zeer bijzondere
gebeurtenis.
Emilie vooral maakte veel toilet en was blijde haar lichtblauwe costuum, dat reeds
bijna sleepte, eens te kunnen vertoonen; overigens vond zij een paardenspel eigenlijk
een flauw amusement, als het nog een opera was; maar men had hier niets anders en
moest dus het weinige, dat het stadje aanbood, wel voor lief nemen.
Angeline was doodgewoon in haar donkerblauw japonnetje en hare goede vriendin
moest even zeggen:
‘Foei, dat je ooms toch niet beter voor je toilet zorgen. Mijn hemel wat een smaak!
Wat een leelijk dasje! Zal ik je een van mij omdoen? Ik heb nog zoon mooie crême!’
‘Dat je laatst aan Fientje de meid hebt aangeboden en dat ze niet eens wou
hebben...’
‘Omdat zij het te deftig vond.’
‘Dank je, Emie, ik heb liever wat leelijks om dat
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van mij is, dan mooi geleend goed.’
‘Ik zal je dat dasje geven, want waarlijk, je ziet er nu uit als een armelui's kind.’
‘Dat ben ik ook!’
Emilie haalde de schouders op en mompelde iets, van: ‘Wat burgerlijke ideeën!’
Maar Emilie wachtte een groote teleur stelling; toen zij vol blijde verwachting
over den indruk, dien haar lichtblauwe jurk op de anderen zou maken, de eetzaal
binnentrad, hoorde zij een onderdrukt gelach en madame Bonnier naderde haar en
fluisterde haar toe:
‘Lief kind, u is de eenige onder al mijn élèves, die een japon draagt van zulk een
opzichtige kleur, de overigen hebben allen zeer stemmige costuumpjes aan, want ik
wil niet dat een van ons op bijzondere wijze de aandacht trekt. 't Is nu wel hoog tijd
om heen te gaan, maar we zullen toch eenige minuten op u wachten, totdat ge u
verkleed hebt.’
‘Dan ga ik niet mee,’ antwoordde Emilie vuurrood van kwaadheid, ‘ik heb geen
andere japon.’
‘Dat weet ik beter, Emilie! Ga u dus spoedig klaar maken. Wij wachten u.’
‘Ik blijf liever thuis!’
‘Neen dat gebeurt niet, verlies geen tijd en zorg dat ge binnen tien minuten terug
zijt.’
Emilie had grooten lust op Javaansche manier haar japon te verscheuren en zich
daarop hard schreeuwend op een der stoelen te werpen, maar zij had voor madame
Bonnier te veel ontzag, om zooiets te beproeven, daarbij voorzag ze, dat hare
kameraden voor zulk een uitbarsting van woede niet veel bewondering zouden
koesteren, maar haar in tegendeel hartelijk uitlachen. Dit weerhield haar en zij droop
stilletjes af, om na een herhaald roepen, eindelijk weer in haar daagsch schoolpakje
te verschijnen, met een gelaat dat door de vernedering en de boosheid alle kleuren
van den regenboog had aangenomen. Alle genot van dien avond was voor haar
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bedorven.
Madame Bonnier had medelijden met haar en bij het naar buiten gaan, het meisje
vriendelijk bij de hand nemend, zeide zij:
‘'t Spijt me zeer, Emilietje, dat ik je heb moeten terugzenden, je kondt het niet
helpen: waarom heb je ook Angeline niet om raad gevraagd? Zij weet zich altijd
eenvoudig en toch met smaak te kleeden, neem haar eens tot voorbeeld.’
Dit was olie in het vuur gieten.
‘Kon ik haar toch op iets betrappen! Altijd maar wordt ze mij tot voorbeeld gesteld
dat nest, dat ik in Batavia niet eens aan wilde zien! En allen omringen haar en mij
laat men alleen!’
Na een half uurtje loopens (men zou terugkomend rijden) kwam de stoet in de tent
aan en de plaatsen werden aan het pensionaat gewezen. Emilie kwam toevallig
beneden en Angeline heel in de hoogte te zitten; want daar het gezelschap door
Emilie's avontuurtje te laat kwam, was er niet veel keuze meer. De tent was niet
bijzonder verlicht, wat Angeline hinderde, want zij was een weinig bijziende.
‘Je moest met Emilie ruilen,’ zeide het naast haar zittend meisje.
‘Och neen, ze is een beetje uit haar humeur, dat zou haar nog knorriger maken.’
‘Nu, voor mijn part mag ze blijven waar ze is, ik heb jou liever naast me dan die
spin. Wat deed het me een plezier dat madame haar terugzond; ze had ons allen de
oogen willen uitsteken.’
‘Waarom heeft ze toch niet haar Zondagsch ruitje aangetrokken; ze ziet er nu erg
kaaltjes uit.’
‘Indische koppigheid. Zeg eens, Lientje, hoe komt het toch dat jij zoo heel anders
bent dan andere Indische meisjes? Ik heb ook een nichtje dat op Java geboren is en
dat is toch zoo koppig en lui...’
‘Ik zou niet graag koppig of lui zijn geweest toen ik nog op Java was,’ lachte
Angeline.
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‘Waren je ouders dan zoo streng?’
‘O neen, maar ik zou hen daarmee verdriet gedaan hebben.’
Het binnenkomen van een heel gezelschap, dames en heeren op groote paarden,
onderbrak het gesprek der meisjes. Al kon Angeline de gezichten der kunstemakers
niet onderscheiden, toch had ze genoeg te zien aan hun schitterende costumes en
behendigheid in het rijden.
Zij zag gaarne mooie paarden, vooral nadat ze van oom Anton les had gekregen
in het berijden van een lieven ponny, die met de groote vacantie haar weer wachtte.
Na dezen eersten toer door alle leden van het gezelschap, kwamen er twee clowns
hunne grappen vertoonen die het gelach van het heele publiek in hooge mate gaande
maakten.
‘O, die eene moet toch zoo alleraardigst zijn,’ zeide een der pensionnaires, ‘ik heb
er veel over hooren praten.’
‘Kijk eens, Angeline, wat een wonderlijke muts hij op heeft en hij is beschilderd
als een wildeman. Zou hij jong of oud zijn? Men kan hem niet aanzien zonder te
lachen.’
Maar Angeline had geen lust tot lachen; geen der waarlijk geestige gezegden van
den geliefkoosden clown en zijn wonderlijk mengelmoes van Fransch en Engelsch
en Duitsch kon haar vroolijkheid opwekken; integendeel, zij voelde diep medelijden
met den armen man, die er op gehuurd was dag aan dag anderen te doen lachen en
die misschien zelf meer lust tot schreien had. En dan die stem, hoe schel en hol die
ook klonk, alleen om grappig te schijnen, trof haar diep in het hart.
Die beweging met het hoofd was haar zoo bekend, en die buigzame, lenige gestalte:
het was haast niet mogelijk dat ze aan een ander zou behooren; telkens als hij een
gymnastische toer uitvoerde, die gevaarlijk scheen, greep ze krampachtig de hand
van
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haar buurmeisje en sloot onwillekeurig de oogen.
‘Wat scheelt je, ben je bang?’ vroeg deze.
‘Neen, neen, maar 't is zoo akelig.’
‘Och, wees niet bang. Die aardige clown zal er zijn leven niet bij in gevaar
brengen.’
De vroolijke muziek maakte Angeline nog meer in de war. Zij verstond haast niets
meer van de uitroepen van haar vriendinnen, van de aardige zetten der clowns en
voelde slechts een onweerstaanbaar verlangen om telkens, als die clowns al buitelende
het zand verlieten, hen te volgen en dien ééne in de oogen te zien, hem van zijn
blanketsel en witpoeder te ontdoen en ver van hier te brengen, ver van al die
nieuwsgierigen, die van hem vergden, dat hij hen zou doen lachen, ver van al die
kunstenmakers naar de gezellige huiskamer van Koningsbosch, waar de ooms hem
zeker met open armen zouden ontvangen; doch hoe zou zij hem kunnen spreken;
wie kon zij in haar vertrouwen nemen?
Waren de ooms hier, deze zouden zonder moeite achter de waarheid kunnen komen,
maar de pensionnaire, wie zoo weinig vrijheid gelaten werd, hoe kon zij zich van de
waarheid harer ontdekking overtuigen?
Maar het was zeker, er bleef geen twijfel meer over. Hij was het ongetwijfeld,
haar eenige, diep betreurde broeder, en de gedachte kwam plotseling bij haar op:
‘Als mama hem eens kon zien, uitgedost als een nar!’
Snel bracht zij haar zakdoek aan de oogen om hare opkomende tranen en snikken
te verbergen.
‘Maar lieve Angeline, wat scheelt je toch?’ vroegen eenige belangstellende
stemmen.
‘Niets, niets!’ zeide ze, ‘ik ben wat benauwd!’
En dat was geen leugen, zij hijgde naar frissche lucht.
‘'t Is spoedig gedaan, dat komt door al die lampen, waarvan er verscheidene
walmen.’
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De laatste toer wekte de algemeene geestdrift op en daarna verliet het publiek de
tent.
Met weerzin stond Angeline op; en onophoudelijk hield zij haar oog gevestigd op
den uitgang, waardoor de kunstenaars altijd verschenen en verdwenen, maar wat zij
ook zag, niet het voorwerp van haar gedachten.
Buiten gekomen, toen de pensionnaires in twee groote rijtuigen waren gestapt en
duisternis haar omringde, begon Angeline te twijfelen of ze wel goed had gezien.
Het was een romanesk idee, de muziek had haar geest opgewonden en omdat die
clown iets geleek op Rudolf, aan wien zij zooveel dacht, was het nog geen reden dat
hij het zou zijn; zou hij in den vreemde niets beters hebben kunnen vinden dan een
betrekking als clown?
Toen men terug was en de meisjes madame Bonnier hartelijk bedankten voor den
aangenamen avond, was Angeline er van overtuigd, dat zij zich een hersenschim in
't hoofd gehaald en zonder reden haar genoegen verbitterd had, terwijl daarenboven
geen harer vriendinnen zich rekenschap kon geven van haar onverklaarbare stilheid,
die elk op haar manier uitlegde.

XXVI.
Maar nauwelijks lag zij in haar bedje en overdacht toen in de eenzaamheid elke
bijzonderheid of met kracht drong zich weer in haren geest de overtuiging op, dat
hij het wel degelijk was.
Het eerste woord immers reeds, dat hij gesproken had, deed haar plotseling
terugdenken aan den laatsten avond, toen zij hem smeekte toch niet te vluchten; die
vorm van zijn hoofd, hoe ook vermomd, was haar genoeg bekend en dan zekere be-
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wegingen van zijn handen en armen.
Dan herinnerde zij zich ook nog de woorden, welke Lucie hem eens half lachend,
half boos had toegesproken, nadat hij weer eenige grappen ten haren koste had
vertoond:
‘Als je voor niets meer deugt, moet je maar clown worden in een paardenspel.’
En dan zijn antwoord:
‘Dat doe ik tenminste liever dan Latijn en Grieksch te leeren.’
Maar als hij het werkelijk was, hoe kon zij hem dan spreken, hoe hem dan aan die
verderfelijke omgeving ontrukken? Even dacht zij er aan madame Bonnier alles te
zeggen, maar dadelijk verwierp zij dit denkbeeld. Hoe goed madame Bonnier ook
was, op Java zou men haar zwaar op de hand genoemd hebben; zij maakte van alles
te veel omslag en drukte. Zoo het eens niet zoo was, dan zou die clown er zelf hartelijk
om lachen, dat men hem voor een ander had aangezien, en hoe diep zou madame
zich dan gekwetst voelen, dat een van haar pensionnaires haar met zulke lieden in
aanraking had gebracht.
Ook aan geen harer medeleerlingen wilde zij dit vermoeden mededeelen; zij
schaamde zich voor haar broeder en ook voor zichzelf en telkens ontstond het
schrikbeeld bij haar:
‘Ik kan me vergissen.’
Als ze nu haar ooms kon waarschuwen dan zou ze gered zijn. Deze mochten gerust
eens den directeur van het spel een bezoek brengen en den bewusten clown onder
handen nemen, maar hoe hen te waarschuwen?
Eindelijk besloot ze hen te schrijven en op de eene of andere manier hun den brief
in handen te spelen; na dit besluit genomen te hebben, gelukte het haar eindelijk in
slaap te vallen, maar het begon reeds licht te worden.
Dien dag werden er geen geregelde lessen meer gegeven, daar men het te druk
had met de voorbe-
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reidingen tot de plechtige prijsuitdeeling, die de volgende week zou plaats hebben;
de meisjes spraken natuurlijk over niets anders dan over het paardenspel en de
kunstenaars.
‘Zeg eens, Line,’ riep Emilie haar over de ontbijttafel toe, ‘wat vond je toch voor
bijzonders aan dien eenen clown?’
Het meisje werd vuurrood en antwoordde verward:
‘Ik... ik weet het niet.’
‘Angeline heeft geen enkelen keer om hem gelachen,’ verzekerde het meisje, dat
's avonds naast haar gezeten had.
‘Ik begrijp het niet, hij kon toch zoo koddig zijn.’
‘Gelachen misschien niet, maar gekeken des te meer. Hij kon wel een heel mooie
jongen zijn, maar met die wonderlijke toetakelingen zag hij er uit als een caricatuur.’
‘Ik geloof niet dat hij jong is,’ meende een ander, ‘ik heb hem gehouden voor een
ouden man!’
Angeline luisterde toe zonder een woord te spreken en haar twijfel werd hoe langer
hoe grooter.
Zij durfde haar ooms niet schrijven over iets dat zij als een gril beschouwde en
kwam bij zichzelve tot het besluit, niet meer aan het geval te denken.
Maar dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan; telkens hoorde zij een verwijtend
stemmetje:
‘Foei, Angeline, is dat je belofte vervullen! Laat je je broer nu zoo rustig in zulk
een gezelschap, zonder een enkele poging te doen om er je van te overtuigen of hij
het werkelijk is of niet!’
Den geheelen dag was zij stil en afgetrokken en klaagde over hoofdpijn, want
werkelijk het denken en vreezen matte haar geest af.
Na het middagmaal riep madame Bonnier haar en Emilie die nog ontstemd scheen
over het gebeurde van gisteravond; om de eene een afleiding te geven en de ander
te troosten, vroeg zij of de meisjes geen lust hadden een boodschap in de stad te
doen.
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Dit was een buitengewoon groote gunst, die slechts zeer zelden verleend werd aan
meisjes, in wie madame Bonnier het grootste vertrouwen stelde, en dan nog alleen
in dagen, die niet tot het geregelde schoolleven behoorden.
Natuurlijk namen beiden de opdracht dankbaar aan en gingen zich klaar maken.
Hoewel het Angeline tegen de borst stuitte misbruik te maken van zulk een groot
blijk van vertrouwen begreep zij, dat de gelegenheid te mooi was, om die niet met
beide handen aan te grijpen en schreef dus een briefje aan haar ooms, dat niets bevatte
dan de volgende woorden:
‘Beste ooms, kom toch spoedig, één van u tenminste, ik moet u spreken.
Angeline.’
Snel werd dit in een enveloppe gedaan, het adres er op geschreven en zij stak dien
bij zich, toen ze eenige minuten later met Emilie stadwaarts ging.
Angeline had slechts een gedachte, langs de tent te gaan en dan misschien de
gelegenheid te hebben even den man te zien, dien zij voor haar broer hield; gaarne
zou zij dit eerst gedaan hebben, vóór dat zij den brief in de bus stak.
Maar hoe Emilie er toe over te halen, vooral na de hatelijke opmerking, die zij
van morgen gemaakt had? Angeline zou het laatst van allen haar oude kennis in
vertrouwen genomen hebben, en toch het verlangen om dien weg in te slaan was
onweerstaanbaar. Met een kleinen omweg kwam men immers weer in de stad.
Daar voorkwam Emilie haar wenschen. Zij waren aan een kruispunt gekomen en
nu zeide ze heel eenvoudig:
‘Zullen we niet liever hier heen gaan?’
‘Heel goed!’ antwoordde Angeline recht verheugd.
‘Dan heb je nog eens gelegenheid den clown te zien.’
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Verbaasd hoe Emilie haar gedachten zoo raden kon, zweeg Angeline, uit het veld
geslagen en zag er geen kans toe op schertsenden toon iets te antwoorden.
Was nu Emilie onderweg lief en vriendelijk geweest, misschien had Angeline haar
dan alles verteld, maar zij nam elke gelegenheid waar om haar kameraadje iets
hatelijks te zeggen, over het concours, de prijsuitdeeling, de slimheid van sommige
leerlingen om zich in de gunst der meesteressen te dringen en zoo werd Angeline's
keel dichtgeschroefd en met schrik dacht zij aan de mogelijkheid dat de clown haar
eens tegenkwam en zij werkelijk in hem Dolf herkennen zou.
Tot hare teleurstelling zag zij, dat men reeds druk bezig was de tent af te breken;
de paardrijders, nu niet meer in hun fraai glanzenden costumes, liepen heen en weer
en zagen er allen even morsig en leelijk uit.
‘Daar heb je je vriend,’ zeide Emilie, en doodsbleek keerde Angeline zich om,
maar zij zag niets dan een ouden afzichtelijken man.
‘'t Is niet zoo,’ antwoordde zij en Emilie gierde het uit van lachen.
‘Ha, weet je toch dadelijk, wien ik bedoel?’ vroeg zij.
‘Daar behoort geen kunst toe. Je hebt mij den heelen morgen altijd door met dien
clown geplaagd.’
‘Zullen we nog eens rondom de tent wandelen?’
‘Neen, wij moeten onze boodschap doen!’
Angeline gevoelde zich gerust- of teleurgesteld; wat, wist zij niet, maar ze meende
er zeker van te zijn, dat de bewuste clown zich onder de kunstemakers bevond, en
dat hij haar broer niet was.
De beide meisjes gingen dus verder de stad in en Angeline besloot haren brief
maar bij zich te houden en dus niet tegen de reglementen te handelen, toen Emilie
haar vleide: ‘Och toe, laat ons wat kweekwee koopen, ik verlang zoo naar wat zoets,
en dat
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krijg je nooit op school.’*)
‘Wij mogen het niet, Emilie, je weet hoe streng madame er op is.’
‘Nu ja, jij bent er te braaf voor, maar ik niet. Daar is een mooie banketwinkel, kom
jij nu mee of niet?’
‘Neen, ik doe het niet.’
‘Blijf er dan maar buiten staan, ik kom dadelijk terug.’
Zoo gezegd, zoo gedaan.
Emilie trad een confiseriewinkel binnen en scheen nog al moeite te hebben met
het uitzoeken van het suikergoed, want het duurde lang vóór zij weer buiten kwam.
Angeline liep op en neer, nog altijd vervuld met de gedachte aan haar broeder,
toen iemand snel langs haar heen ging en een straat rechts insloeg.
In een oogwenk had ze hem herkend; geen twijfel meer, het was Rudolf. Zij vergat
de reglementen en Emilie en alles wat haar nog tegenhouden kon en volgde hem die
straat door, maar hij liep snel en was dus bijna aan het einde daarvan; zij liep hem
vlug achterna en de voorbijgangers zagen verwonderd dat netgekleede meisje in een
alles behalve fatsoenlijken draf, de straat doorvliegen.
Aan het einde gekomen, zag zij hem met iemand staan praten.
Verheugd snelde zij toe, maar nu verliet hij juist den ander, die ook een paardrijder
bleek te zijn en verder liep.
Deze straat kwam op de wallen uit, en was zeer stil; zij werd vermoeid, raakte
buiten adem en wanhoopte er aan hem in te halen.
‘Dolf,’ riep zij zoo hard ze kon, ‘Dolf, Dolf!’
En hij bleef, als door een electrischen schok getroffen stilstaan.
‘Angelientje,’ hij keerde zich om en een oogen-

*) Kwee-Kwee - gebak.
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blik later hadden broer en zuster elkander omhelsd.
‘O Dolf, hoe is 't mogelijk?’ snikte zij, ‘Dolf, wat zouden papa en mama er van
zeggen!’
‘Waarom? Wat weet je?’
‘Dat je een clown bent geworden, een gek! O foei, Dolf!’
‘Hoe weet je dat?’
‘Ik heb je gisteren avond zien spelen en hooren uitlachen! Hoe is 't mogelijk, dat
je geld wilt verdienen alleen door uitgelachen te worden.’
‘Was je in de tent? Ik heb je niet gezien. Maar hoe kom je hier?’
‘Ik ben hier op school; tante heeft me weggezonden naar de ooms, die wonen hier
dicht bij en zij zijn zoo goed voor mij. Kom Dolf, laat die kunstenmakers varen en
ga met me mee naar de ooms; ze zullen je met open armen ontvangen.’
‘Ik kan het niet, Line, onmogelijk; ik ben blij dat ik je teruggezien heb, maar nu
moeten we scheiden. We gaan vanmiddag weg van hier. Ik heb mij voor twee jaren
verhuurd, over zes maanden ben ik vrij en dan heb ik geld genoeg verdiend om mij
door de wereld te helpen.’
Angelientje snikte luid.
‘Dolf, dat kan niet; ik mag je zoo niet aan je lot overlaten; ach, ik wist wel dat het
verkeerd met je zou afloopen. Lieve Dolf, geef die menschen het geld terug en de
ooms zullen zorgen, dat je als fatsoenlijk mensch studeeren kunt voor architect.’
‘Ik wil geen architect meer worden; het leven, dat ik leid bevalt me zeer goed.’
‘Meen je dat, Dolf?’
‘Wel zeker.’
‘'t Kan niet zijn, maar ik zal het aan oom Karel, die onze voogd is, vertellen en hij
zal verder voor je zorgen.’
‘Angeline, kom hier! Ik heb je iets te zeggen. Houd je veel van mij?’
‘Hoe kan je dat vragen, Dolf?’
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‘Dan zul je ook begrijpen, wat ik je zeggen zal. Hoe ik er toe gekomen ben, clown
te worden, kan ik je niet in een paar woorden vertellen, maar ik heb veel uitgestaan
en nu is mijn lot zoo beklagenswaardig niet; maar in geen geval wil ik dat men het
ooit hier in Holland te weten komt, wat ik nu ben. Ik wil vooral niet, dat tante het
ooit weet.’
‘O neen, neen!’
‘Nu, dat voel je ook, niet waar? Nu dan, de ooms mogen het ook niet weten; als
oom Karel werkelijk belang in ons had gesteld, zou hij ons niet geheel en al aan de
domme leiding van tante Phine hebben toevertrouwd.’
‘Je weet niet, Dolf...’
‘Houd je maar stil, want we hebben niet veel tijd en ik ben bang, dat men ons
bespiedt. Als oom Karel het nu weet, dan zal hij misschien zijn best doen mij weg
te halen uit den troep van mijnheer Caracuoli...’
‘Niet misschien, maar zeker!’
‘En dat zou groote opspraak verwekken, zelfs een proces, en alle couranten zouden
er vol over staan en heel Holland moest dan weten, dat Rudolf de Roze clown is
geweest.’
Zijn stem trilde bij die woorden.
‘Verbeeld je toch, Angeline, als ze op Java en hier het algemeen wisten, waartoe
ik gekomen ben; die vlek zou ik nooit kunnen uitwisschen, nooit!’
Angeline zweeg, want dit begreep zij nu goed, al herinnerde zij zich ook maar hoe
minachtend haar vriendinnen spraken over zoo'n kermistroep, en daartoe behoorde
nu haar eenige broeder, haar trots en natuurlijke beschermer.
‘En als ik nu nog zes maanden blijf in het gezelschap, dat nu buiten 's lands gaat,
dan weet geen sterveling, dan jij, waar ik geweest ben; ik heb mijn eigen geld
bijeengezameld en hoef geen weldaden te ontvangen van die ooms. Ik kom naar hen
toe en vertel hun alles onder geheim, maar voor alle ande-
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Aarzelend sprak Angeline: ‘Ik beloof het je.’
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ren heb ik door mijn kunst een eerlijke broodwinning in den vreemde gevonden.’
‘En nog zes maanden rondzwerven, Dolf?’
‘Wat zou dat? Dat leven heeft ook zijn aangename zijde, al is er veel wat mij tegen
de borst stuit. We leven als broers en zusters onder elkander.’
‘Maar kom je werkelijk terug, Dolf?’
‘Ik beloof het je plechtig, wanneer...’
‘En straks heb je gezegd, dat je geen architect meer wilde worden; dat dit een
gemakkelijker en plezieriger betrekking was.’
‘Dat zei ik om je gerust te stellen, maar denk je dan niet dat ik er naar verlang vrij
en frank te leven onder mijn gelijken, geëerd en geacht door lieden van mijn stand?
Door een samenloop van omstandigheden en door mijn koppigheid, werd ik er toe
genoodzaakt dit vak te kiezen, maar wees verzekerd dat ik niets liever wensch dan
weer mijn vorige plaats in de maatschappij te hernemen, en dat kan ik niet, zoolang
ik er niet zeker van ben, dat mijn geheim bewaard blijft in je hartje!’
‘Mag ik het dan niemand zeggen, Dolf?’
‘Niemand, want zoo men het te weten kwam, dan zou ik je eeuwig verwijten,
oorzaak te zijn van mijn ongeluk.’
‘En zal je mij dan schrijven in dien tusschentijd, Dolf?’
‘Dat kan ik niet, Lineke, want alles zou dan uitkomen; zes maanden zijn zoo
spoedig om.’
‘En keer je dan werkelijk terug?’
‘Beloof mij eerst, dat je niemand ter wereld iets zeggen of schrijven zult van onze
ontmoeting. Niemand, noch op je school, noch aan de ooms, noch aan tante... beloof
je dat?’
‘Is het goed of kwaad dat te beloven?’
‘Goed, want daardoor red je mijn eer!’
Aarzelend, want zij was niet overtuigd, sprak Angeline:
‘Ik beloof het je, maar na zes maanden...’
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‘Dan kom ik in Koningsbosch. Zoo je mij verklapt in dien tusschentijd Angeline,
dan ga ik naar Amerika en ik verzeker je, van mijn leven hoor je niets meer van mij.
Adieu, tot weerziens!’
En nog vóór zij geheel tot bezinning kwam, was haar broer verdwenen, zonder
haar een kus of ten minste een handdruk tot afscheid gegeven te hebben.

XXVII.
Zoodra ze alleen was, voelde Angeline zich in de grootste verlegenheid; met schrik
dacht ze aan Emilie, die den weg in de stad niet kende en zeker ronddwaalde om
haar te zoeken; zij besloot dezelfde straten, die zij zooeven in snelle vaart had
doorgeloopen, nog maar eens te volgen, doch nu duurde het eind veel langer dan
zooeven, en toen ze weer voor den banketbakker stond, bij wien Emilie haar inkoopen
had gedaan, was haar kameraadje verdwenen.
Angeline keek rechts en links, doch nergens een spoor van Emilie: toen vielen
haar de boodschappen in, welke zij voor madame Bonnier doen moest en zij kweet
zich zoo spoedig mogelijk van deze taak.
Op haar vraag of hier een jonge juffrouw met dezelfde boodschap was geweest,
ontving zij overal een ontkennend antwoord.
Nu eerst begon Angeline te begrijpen, hoe moeilijk haar toestand was: welk een
antwoord kon zij nu geven op de vragen van haar meesteres, waarom of zij Emilie
verlaten had?
Een leugen zeggen, maar dat mocht zij immers niet en de waarheid nog minder,
ach! hoe kwam het dan toch, dat altijd haar beloften met elkaar in strijd waren?
Ongerust en terneergeslagen, besloot zij naar het pensionaat terug te keeren.
De weg viel haar zeer lang; zij was niet gewoon alleen te loopen en het scheen
haar toe of elke voor-
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bijganger haar nieuwsgierig aankeek.
De klok sloeg half vijf, toen Angeline de stadspoort uittrad en ze schrikte er van.
Had haar gesprek dan zoo lang geduurd? Eindelijk kwam zij met kloppend hart,
verhit en ontsteld bij madame Bonnier terug; zij schelde en haar eerste vraag gold
Emilie, of deze al thuis was.
‘O, al sedert anderhalf uur!’
De meisjes waren reeds aan tafel, en stil sloop Angeline naar boven om haar toilet
een weinig in orde te brengen. Zij was er nog niet mee gereed toen Suze Meertens
naar haar toe kwam.
‘Ben je er eindelijk?’ vroeg zij met een zeer gewichtig gezicht, ‘wat heb je ons
allen ongerust gemaakt! Emilie is al zoo lang thuis, en ze zegt dat je haar opzettelijk
hebt laten verdwalen. Waar ben je toch geweest?’
‘Ik heb mijn boodschappen gedaan.’
‘En waarom heb je Emilie niet meegenomen?’
‘Omdat ik ze alleen af kon.’
‘Madame heeft al drie keer naar je gevraagd. Het zal me niets verwonderen, of je
wordt in de studeerkamer geroepen.’
Zwijgend, maar met doodsbleek gelaat en opeengeperste lippen ging Angeline
voort haar lange haren te vlechten.
‘En wat zie je er verwaaid uit. Er is zeker iets bijzonders gebeurd.’
‘Wat zou er gebeurd zijn. Foei Suze, wat kun je mij toch plagen!’
‘En wat ben je bits. Zoo heb ik je nog nooit gehoord.’
Een zacht snikken op de gang onderbrak het gesprek der beide meisjes, dat gevaar
liep in een twist te ontaarden; het snikken werd luider en luider en veranderde eindelijk
in een lang gerekt schreien.
‘Daar heb je Emilie, nu, die arme meid heeft dezer dagen ook haar portie beet,’
zeide Suze.

Melati van Java, Angeline's beloften

164
Angeline stak haar vlechten op en verwachtte met allen moed, waarover zij beschikken
kon, de samenkomst met de troostelooze Emilie.
Zoodra deze de oorzaak zag van haar smart, verdwenen als bij tooverslag hare
tranen en snikken.
‘O jij tang, jij schijnheilig spook, bangsat!*) wat denk je wel, mij zoo te traiteren.
Ik weet heel goed wat je wil met al jou vrome tienkas.’**)
En met gebalde vuisten stond zij tegenover Angeline, die hare bedaardheid nog
niet verloor.
‘Jij wilt het laten uitkomen, dat ik in een toko ben geweest, om mij daarvoor straf
te laten krijgen, maar je hebt niet noodig te klikken; ik heb alles verteld, ik krijg nu
straf, maar jij ook; biak djoega!’***)
Als zij kwaad was, dacht Emilie half in het Maleisch, en sprak dan op een manier
die haar Hollandsche kameraden allerbelachelijkst vonden.
‘'t Spijt me wel, Emilie,’ antwoordde Angeline zacht en vriendelijk, ‘dat ik oorzaak
ben van je straf en verdriet, maar ik kan er niets aan doen, dan die straf met je te
deelen; het was een misverstand.’
‘Misverstand, hoor toch eens, Suze: tjoba liat! Allah! je wilt mij straf doen
oploopen, ik heb nog nooit zoo'n valsche setan gezien als jij!’
‘Dat is wel treurig, Emilie, maar ik kan het niet helpen.’
Suze zag het tweetal verbaasd aan; zij begreep niets van Angeline, die toch altijd
even verstandig en goedhartig geweest was. Zou ze een kleine wraak hebben genomen
op de plagerijen van Emilie?
‘Maar Angeline,’ zeide ze, ‘waarom zeg je dan niet waar je in dien tijd bent
geweest, terwijl Emilie bij den patissier was!’
‘Ja, een taartje eten durft ze niet, maar een jongen van het paardenspel naloopen,
dat is niets...’

*) Schurk
**) Kuren.
***) Juist goed.
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‘Emilie,’ en Angeline werd vuurrood, ‘wie zegt dat?’
‘O foei, Emilie!’ berispte Suze verontwaardigd.
‘Ja, ik weet wel, waarom je absoluut langs die tent wou gaan en je keek maar altijd
naar dien leelijken clown. Ik geloof dat ze mee wil gaan met die menschen en ook
kunsten maken te paard, maar waarom moet ik er onder lijden? Madame is al genoeg
bentjie*) op mij en nu moet jij me nog zwart maken. Hi, hi, hi.’
Tranen en snikken begonnen opnieuw; Angeline sprak niets meer en wilde juist
haar kamertje verlaten, toen Mlle Athénais, de Fransche leerares, haar met een zeer
effen gezicht verzocht bij mevrouw te komen, die haar wachtte in de studeerkamer.
Het woord studeerkamer, stond in de oogen der meisjes met iets verschrikkelijks
gelijk, slechts in hoog zeldzame en gewichtige gevallen werd een pensionnaire daar
ontboden, en dat nu zoo iets Angeline overkwam, die over eenige dagen, naar ieders
meening, zou gekroond worden met den krans van witte rozen, de hoogste belooning
voor vlijt en goed gedrag, dit bracht onder de meisjes een groote ontroering te weeg,
want als een loopend vuurtje had dit belangrijke nieuwtje zich onder haar verspreid.
Toen Suze en Emilie beneden in de speelzaal kwamen, nadat Angeline met Mlle
Athénais zich naar de studeerkamer begeven had, werden beiden met allerlei vragen
overstelpt en de meesten, die Angeline toch zoo van harte genegen waren en voor
Emilie niets dan antipathie koesterden, bekenden dat zij in deze zaak al heel zonderling
handelde en de arme, schreiende Emilie werd het voorwerp van het algemeene
medelijden; het gedrag van Angeline werd tot in de fijnste bijzonderheden uitgepluist;
de eene giste dit, de andere dat, en Emilie ging voort zich als lijdende onschuld voor
te stellen.

*) Boos.
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‘Tant de fiel entre-t-il dans l'âme des dévots,’ declameerde een meisje, dat sedert
lang haar jaloezie had verborgen, omdat het niet geraden was over de algemeen
beminde Angeline een ongunstige meening te koesteren, en die toch overtuigd was
dat de witte kroon haar behoorde.
‘Angeline is altijd zeer stipt geweest in de nakoming van de reglementen,’
verschoonde haar een andere.
‘Maar wat een leelijke manier om dat arme meisje er in te laten loopen; zij wist
toch dat Emilie den weg niet kende.’
‘Hoe ben je dan zoo gauw thuisgekomen?’
‘Ik wist nog alleen den weg naar buiten te vinden.’
‘Gelukkig maar, dat je niet aan het dwalen bent geraakt, wie weet wat zij dan had
verteld!’
‘Men kan toch die braven niet vertrouwen.’
‘Zij kon me op Java al niet uitstaan,’ klaagde Emilie.
‘Ik had het nooit van haar kunnen denken, en wat zei ze tegen jou, Suze, niets om
zich te verdedigen?’
‘Niets dan dat het een misverstand was.’
‘Ik ben nieuwsgierig hoe zij zich tegenover madame zal verantwoorden!’
Slechts zeer enkelen bleven trouw verzekeren, dat, hoe de zaak zich ook mocht
toegedragen hebben, Angeline zich zeker niet valsch of onfatsoenlijk had gedragen,
maar de meesten lachten deze kleine meerderheid uit en spraken zeer ernstig over
de slechtheid der menschen, op wie men nooit te veel moest vertrouwen.

XXVIII.
Ondertusschen beleefde de arme Angeline een allermoeilijkst kwartier. Mlle Athénais
ging haar voor
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en tikte aan de deur van madame Bonnier die een zeer ernstig ‘entrez’ deed hooren.
Hierop verwijderde zich de secondante en onze arme kleine verscheen voor den
strengen rechterstoel van degene, die haar veroordeelen moest zonder hare verdediging
te kunnen hooren.
Voor haar hoogen lessenaar zat mevrouw Bonnier te schrijven; zij was nog niet
heel oud, maar hare lokken waren zilverwit; dit was haar reeds vijftien jaren vroeger
overkomen, toen zij tijdens een epidemie binnen drie maanden haar man, die officier
was, en twee lieve kinderen had verloren.
Zoo geheel alleen op de wereld staande, wijdde mevrouw Bonnier zich aan de
opvoeding, maar vooral aan de vorming van geest en hart der jonge meisjes, die men
gaarne aan hare zorgen toevertrouwde. Zij nam hare taak dan ook hoogst ernstig op
en vooral voelde zij een meer dan gewone belangstelling voor kinderen, die evenals
Angeline, vader en moeder misten. Zij was er aan gewoon geraakt de jonge juffrouw
de Roze te beschouwen als het sieraad van haar pensionaat, als een voorbeeld van
oppassendheid en vlijt, en nu moest er zoo iets vreemds met haar gebeuren, nu had
zij misbruik gemaakt van een gunst, die zij slechts hoogst zelden verleende en die
zij tenminste aan Angeline wel besteed achtte.
Geen wonder dat de goede dame meer verdriet dan toorn voelde over de
onverklaarbare handelwijze van haar lieveling.
Zij ontving Angeline met een bedroefd gelaat, ernstig maar toch vriendelijk; zij
wees haar zelfs een laag tabouret aan om daarop plaats te nemen.
‘U is lang uitgeweest, Angeline,’ zoo begon zij.
‘Ja mevrouw!’
‘U moest om vier uur uiterlijk terug wezen en toen u het hek binnentrad, had het
reeds kwart voor vijven geslagen.’
Angeline zweeg.
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‘En u is met uw tweeën uitgegaan en alleen thuisgekomen?’
‘Ja mevrouw!’
‘Hoe kwam dat?’
Stilzwijgen.
‘Nu lieve kind antwoord mij dan!’
‘Ik heb Emilie verloren.’
‘En wier schuld was dat?’
Geen antwoord.
‘Emilie heeft het mij bekend en ik heb haar ook daarvoor reeds een kleine straf
opgelegd; het is wel tegen de regels van mijn huis, dat mijn élèves in banketwinkels
gaan om snoeperijen te koopen, maar een beleden fout is reeds half vergeven. Ik
waardeer het in u dat u niet binnen zijt gegaan, doch waar is u daarna gebleven?’
‘Ik heb uw boodschappen gedaan.’
‘En was het dan uw bedoeling uw kameraadje alleen te laten in een stad, waar zij
de straten niet eens alle kent?’
‘Neen.’
‘Maar lieve Angeline, wees nu oprecht en vertel mij alles zooals het zich
toegedragen heeft, verstaat u, alles!’
‘Dat kan ik niet!’
‘En waarom dan?’
Angeline zweeg.
‘Mijn kind, weet u wel dat dit stilzwijgen in hooge mate onbeleefd is en dat u altijd
de beleefdste en voorkomendste van mijn pensionnaires is geweest? Denkt u wel
aan de kroon, die u verdiend heeft en die u zeker verliezen zal, wanneer u zich niet
rechtvaardigt?’
Dit deed de maat overloopen en de arme Angelientje barstte in tranen uit; zij had
zoo haar best gedaan om de kroon te verdienen en nu kon, nu mocht zij zich niet
verdedigen en verloor madame Bonnier's vertrouwen en misschien hare genegenheid.
‘Is het een geheim?’
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‘Ja’.
‘En mag u het mij niet toevertrouwen, u weet toch dat het bij mij goed bewaard
is.’
Groot was de verleiding voor Angeline om alles aan haar goede meesteres te
bekennen en haar raad te vragen, maar helaas! zij deed het niet, daar zij haar belofte
aan Rudolf niet durfde breken en met angst aan zijn woorden dacht:
‘Zoo ons geheim bekend wordt, zal ik het je eeuwig verwijten.’
‘Mag u het niet?’ herhaalde mevrouw.
‘Neen.’
‘Heeft u het iemand beloofd?’
‘Ja.’
‘En weten uwe ooms er van?’
‘Neen.’
‘Zal u het hun vertellen?’
‘Ook niet.’
Het verhoor begon madame Bonnier te vervelen, daar zij toch inzag, dat zij er niet
verder mee kwam.
Zuchtend en het hoofd schuddend, sprak zij tot haar leerling, dat zij nu maar naar
boven moest gaan en tot morgen nadenken, of ze niet van besluit kon veranderen.
Met een kleine leugen zou Angeline zich gemakkelijk hebben kunnen helpen; zij
had maar behoeven te zeggen:
‘Ik wilde in dien of dien winkel iets koopen, en hoopte het te kunnen doen, terwijl
Emilie haar gebak kocht. Maar toen ik terugkwam was zij verdwenen, en ik heb mijn
tijd verloren met haar te zoeken en later de boodschappen van madame af te maken.’
Maar tot geen prijs wilde zij een onwaarheid zeggen en toch hare belofte houden;
hoe langer hoe meer voelde zij de moeielijkheid hiervan, ofschoon zij nog niet
vermoedde wat haar wachtte.
Dienzelfden avond kwam er een dame uit de stad bij madame Bonnier en begon
reeds spoedig met een
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geheimzinnig gelaat te fluisteren, dat zij de onderwijzeres over een belangrijke zaak
te spreken had.
‘Ik ben geheel en al tot uwe beschikking. Betreft het een van mijn kinderen?’
‘Helaas ja! Weet u, dat die kleine Oostersche van u vandaag in de stad is geweest?’
‘Het was met mijn voorkennis.’
‘Zoo, dat verwondert me! Maar nu weet ik tenminste zeker dat zij het was. Verbeeld
u, ik was bij de notarisvrouw op visite, toen ik een jongen langs zag komen. ‘Ha, dat
is Pietro, de aardige clown uit het paardenspel,’ zei mevrouw, en we zagen hem door
het spionnetje na. Een oogenblikje later komt een meisje door de straat vliegen.
‘Tiens,’ zeg ik, ‘is dat niet een élève van madame Bonnier?’ ‘Ja,’ antwoordt Leonie,
‘ik zou 't wel denken, het Oostersche meisje, die lieveling van madame. Wat doet ze
hier? en dan zoo hard loopend; men zou haast denken dat ze dien clown naloopt.’
We begonnen er om te lachen en dachten er niet verder aan. Niet waar, zoo iets was
te gek om er over te spreken?’
‘Zeker, zeker, en is dat alles?’
‘Ongelukkig neen! Een half uurtje later komt dat meisje, hoe heet ze ook?’
‘Angeline.’
‘Juist. Angeline, komt ze weer voorbij, maar nu heel langzaam en met hangend
hoofd. ‘Kijk eens,’ roept Jan van den notaris, die ondertusschen was thuis gekomen,
‘is dat niet het meisje, dat op den wal hand in hand stond te praten met den clown
Piëtro!’
‘Oh bonté du ciel,’ en madame Bonnier sloeg de handen ineen.
‘Kom, je vergist je,’ zei mevrouw, ‘kijk eens goed, Jan!’ ‘Neen ma, ik herken haar
wel, 't is diezelfde hoed met blauwe linten en dat grijze japonnetje.’ ‘U weet, Jan is
zoo'n half juffertje en kijkt meer naar meisjestoiletten, dan men wel denkt.’
Mevrouw Bonnier zag verslagen voor zich uit.
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‘En dat heeft dus de notarisvrouw gehoord en u! O mijn God, dat zoo iets van een
mijner élèves gezegd moet worden, met een clown staan praten op den weg!’
‘Als het nu nog maar een fatsoenlijke jongen was.’
‘Fatsoenlijk of niet fatsoenlijk! Mijn kinderen mogen met niemand op straat blijven
praten, zelfs met geen vriendin en nu met een paardrijder! Lieve mevrouw, ik kan
immers op uw geheimhouding rekenen?’
‘Zeker zeker!’
Wie weet echter aan hoevele har er goede kennissen de gedienstige dame reeds
het ergerlijke feit had verhaald?
Madame Bonnier begreep dit ongetwijfeld ook, want deze belofte stelde haar niet
erg gerust; niet al degenen die gemakkelijk en spoedig beloften afleggen, houden ze
met zulk een overdreven trouw als Angeline.
‘En ik hoop dat ook uwe vriendin er geen misbruik van zal maken; ik moet
Angeline nog ondervragen; wie weet welke verontschuldiging zij geven zal, in elk
geval, men moet niet lichtvaardig oordeelen.’
‘Dat zeg ik ook altijd, maar nu... wat zou dat kind, want dat is ze nog geheel... met
dien kunstenmakers te bespreken hebben?’
‘Wij zullen het onderzoeken,’ antwoordde madame Bonnier gedrukt, want met
angst dacht zij er aan, hoe weinig resultaat haar onderzoek van dezen middag had
opgeleverd. Angeline scheen niet van zins te spreken.

XXIX.
Na een slapenloozen nacht, liet madame Bonnier 's morgens na het ontbijt, Angeline
weer roepen en ontving haar met een nog bedroefder gelaat dan gisteren.
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‘Angeline,’ zoo begon zij, ‘ik heb door onrust over u, dezen nacht niets geslapen.’
Met een treurigen blik zag het meisje haar aan en zuchtte, maar gaf niets ten
antwoord.
‘Doet u dat geen leed?’
‘O mevrouw, zooveel! maar ik kan er niets aan doen.’
‘Moogt ge mij de waarheid nog niet zeggen?’
‘Nog niet!’
‘En wanneer zult ge dien dan mogen bekend maken?’
‘Nooit!’
‘Lieve Angeline, ik heb u steeds als een voorbeeld aangehaald van goede opvoeding
en lief karakter tegenover degenen, die wilden beweren, dat alle Indische meisjes,
koppig, eigenzinnig, leugenachtig en brutaal waren, maar nu moet ik mijn oordeel
wijzigen. Sedert gisteren is u geheel veranderd.’
‘Dat is mijn schuld niet,’ fluisterde het arme kind.
‘Je wilt mij dus niet zeggen, waar je den tijd hebt doorgebracht, nadat je Emilie
verliet?’
‘Ik mag het niet.’
‘Nu dan, Angeline, dan zal ik het u vertellen. Ik weet alles.’
Met een uitdrukking van schrik en verwondering, die madame niet ontging, staarde
Angeline madame Bonnier aan en deze vervolgde bedaard, maar met klem:
‘U is de Schoenmakerstraat doorgegaan in galop en toen is u links afgeslagen. Is
dat waar?’
Angeline knikte van ja.
‘U volgde iemand, die voor u uitliep en u heeft hem ook ingehaald; toen heeft u
met dien persoon een half uur op de wallen hand in hand staan praten. Vergis ik mij?’
Angeline hield de handjes zenuwachtig opeengedrukt en volgde doodsbleek elke
beweging, elk woord van haar meesteres.
‘U antwoordt niet, maar ik begrijp toch dat ik
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niet valsch ben ingelicht. Zal ik u nu ook den naam zeggen van den persoon, dien u
is nageloopen? Schaam u, kind, schaam u, hoe is het toch mogelijk, van u zou ik zoo
iets in het minst verwacht hebben!’
Diep boog Angeline het hoofd, maar 't was haar niet mogelijk iets te zeggen.
‘Zijn naam is’ en langzaam herhaalde madame elk woord, ‘zijn naam is Piëtro...’
Verbaasd zag Angeline op en vroeg:
‘Piëtro?’
‘Ja Piëtro, de clown! Angeline, ik had niet gemeend, dat u mijn instituut zoo tot
schande zou strekken.’
‘Dat doe ik ook niet,’ barstte het meisje eindelijk uit, ‘dat zou ik nooit gedaan
hebben, nooit, nooit!’
‘Zeg eerst, is het waar, dat u met den kunstenmaker heeft staan praten en zijn hand
hebt vastgehouden?’
‘Ja, 't is waar, maar ik kon niet anders, ik moest het doen.’
‘En waarom dan?’
‘Dat is mijn geheim, ik mag het u niet zeggen.’
‘Angeline, meisjes, die geheimen voor mij hebben en die op klaarlichten dag, in
't gezicht van alle voorbijgangers, kunstenmakers naloopen om met hen een
vertrouwelijk praatje te houden, behooren niet op een fatsoenlijk, deftig instituut en
dus, mijn kind, zal ik mij genoodzaakt zien u te verwijderen.’
‘O mevrouw!’ snikte het ongelukkige kind, ‘mevrouw doe dat toch niet; ieder
ander zou hebben gehandeld zooals ik, iedereen! Wat zullen mijn ooms zeggen en
tante Rudolphine!’
‘Zij zullen mij gelijk geven, zoolang u in uw koppigheid volhardt! Het kost mij
veel dat te doen, maar uw gedrag wordt druk in de stad besproken, en alle schande
komt op mij neer; alleen door u weg te zenden, kan ik die vlek uitwisschen. Ik moet
er uw ooms over schrijven en zal het nog vandaag doen.’
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‘Dan begint alles weer opnieuw!’ jammerde zij, ‘alles, en God is mijn getuige, dat
ik niets zeggen mag en dat ik ook niets verkeerds heb gedaan.’
‘Kwaad misschien niet, maar iets zeer ongepast,’ en mevrouw gaf het verslagene
kind nog een zeer lange boetpredikatie om haar het ongepaste van haar handelwijze
duidelijk te doen inzien.
‘Maar wat heb je dan met hem gesproken,’ zoo drong zij telkens aan en trachtte
het meisje in den strik te vangen, maar tevergeefs; eindelijk bemerkte mevrouw
Bonnier dat Angeline niet meer naar haar luisterde, maar suf en als wezenloos voor
zich uitkeek.
‘Verwijder u,’ sprak zij toen zeer koel en afgemeten, ‘ik zal mijn maatregelen
nemen.’
Buiten gekomen, trachtte het meisje hare gedachten bijeen te verzamelen; het viel
haar moeilijk, want alles in haar hoofd was even verward en dof.
Daar kwamen hare kameraadjes aan.
‘Angeline,’ riepen allen, ‘hoe is 't er meê? Is de zaak nog niet afgeloopen? Heb je
straf? Heb je alles bekend?’
Zij schudde het hoofd en met een beweging van ongeduld weerde zij allen van
zich af.
‘Mijn hemel, ik zou nog maar wat onvriendelijker zijn, nare nuf!’ riep de eene,
die altijd in 't verborge jaloersch was geweest op Angeline's vorderingen en gedrag.
‘Wat voor bij heeft je gestoken?’ vroeg een andere.
‘Wat zie je er suf uit!’
‘Laat haar begaan,’ raadden degenen aan, die werkelijk van Angelientje hielden,
‘'t arme kind heeft zorgen genoeg. Ga je met ons mee?’
‘Neen,’ was het korte antwoord en Angeline liep naar boven, naar haar kamertje,
daar kon zij tenminste in stilte nadenken over haar wonderlijk lot en zich bezinnen
of er dan waarlijk geen middel was om alles te zeggen, zonder haar beloften te ver-
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breken. O, wanneer Dolf nu nog in de stad was, zou zij geen oogenblik aarzelen om
stil weg te sluipen en hem te smeeken haar toe te staan, alles aan madame Bonnier
onder het zegel van het geheim te bekennen, maar hij was weggereisd en wie kon
zeggen waarheen?
Weggejaagd te worden van school, zonder zich te kunnen verantwoorden voor
oom Karel, voor tante Phine, voor madame Bonnier en haar medeleerlingen, terwijl
in de stad over haar onverklaarbaar gedrag werd gesproken; waarlijk van al het leed,
dat zij aan haar broer had beleefd, was dat nog het grootste. In plaats dat zijn naam
gevaar liep was het nu juist de hare, waarop een smet geworpen werd.
Eindelijk, half radeloos over den doolhof, waarin zij zich bevond, en waarin zij
geen uitweg vinden kon, wierp zij zich op de knieën en hief hare handen omhoog.
‘Lieve God,’ bad zij, ‘laat mijn onschuld toch uitkomen, zonder dat Dolf's naam
er door bevlekt worde en zonder dat ik de oorzaak ben van zijn ongeluk. Ach mama,
zie toch wat een moeite ik heb om mijn belofte aan u te vervullen; 't is zoo
verschrikkelijk, weggejaagd te worden, maar ik kan het toch niet zeggen, ik heb 't
hem beloofd en hij heeft ook gelijk, nu zouden het te veel menschen moeten weten
en hij zou geschandvlekt zijn. Ach, lieve mama, bid toch dat Onze Lieve Heer alles
weer in orde brengt!’
Het gebed gaf haar een weinig kracht terug en eindelijk besloot zij naar beneden
te gaan in de studiezaal, waar de meisjes bezig waren komedietjes en verzen te
repeteeren voor de plechtigheid der prijsuitdeeling.
Toen zij binnen kwam, waren aller oogen op haar gevestigd en zoo er al eenige
waren, die trachtten Angeline met de oude vriendelijkheid te behandelen, zoo was
het toch duidelijk genoeg te zien, hoe het geheim, dat haar omgaf, allen iets
gedwongens gaf.
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Intusschen schreef mevrouw Bonnier het gebeurde breedvoerig aan oom Karel en
meldde hem ten slotte, dat zoo zijn nichtje schuld bekende, zij haar uit medelijden
en uit eerbied voor de achtenswaardige heeren de Roze en in aanmerking van
Angeline's vroeger onberispelijk gedrag, voortaan op haar inrichting zou dulden,
maar zoo niet, dan zag zij zich gedwongen, mijnheer de Roze te verzoeken haar zoo
spoedig mogelijk weg te halen, daar de reputatie van de school er mee gemoeid was.
De postbode, die de brieven naar Koningsbosch moest brengen, was ongelukkig
een weinig aan sterken drank verslaafd; hij had de flesch dan ook terdege
aangesproken op den dag, waarop hij den brief van madame Bonnier in zijn tasch
droeg. Het ongeluk wilde, dat hij onderweg een misstap deed en in een vrij diepe
plas viel, waaruit hij met veel moeite gered werd; de tasch lag ondertusschen nog in
het modderachtige water, hij haalde die op en alle brieven zagen er natuurlijk
verschrikkelijk uit.
De meesten waren echter aan boeren gericht; dat ze een weinig vuil waren, kwam
er minder op aan, maar een brief aan den burgemeester en aan den wethouder de
Roze, dat was erger; de gevolgen vreezende van zijn avontuur besloot hij kort en
goed die maar te vernietigen. Niemand zou dit opmerken en zoo zijn dronkenschap
bekend werd, zou 't hem misschien zijn ontslag kosten. Zoo kwam het dan, dat de
mooie brief der institutrice nooit in oom Karel's handen kwam en zij vergeefs wachtte
op eenig antwoord uit Koningsbosch.

XXX.
Angeline's toestand werd hoe langer hoe onhoudbaarder; madame Bonnier zag haar
wantrouwend,
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angstig en misnoegd aan; de meesteressen spraken niet meer dan hoog noodig was
en de meisjes, aan wie (de hemel weet op welke wijze) het ter oore was gekomen
wat zij eigenlijk gedaan had, waren ook allen koel en terughoudend tegen het arme
kind; vooral Emilie behandelde haar met een verachting, die zij niet trachtte te
verbergen.
‘Ik wist wel dat zij het achter de mouw had,’ zeide ze dan, ‘geen wonder ook!
Haar vader wist dat hij failliet was en gaf nog een groote partij op haar verjaardag.’
‘Schande! en als men nu denkt dat men aan zoo'n meisje zijn vertrouwen heeft
geschonken.’
‘Foei, Emilie,’ verschoonde een van Angeline's vriendinnen, ‘laat de dooden toch
rusten! Zij is toch onschuldig aan hetgeen haar vader wellicht heeft misdaan!’
‘Hoe kwam zij er toe een clown na te loopen? Ja ze heeft hem al dadelijk haar
aandacht gegeven!’
‘Och, 't is een kinderachtige streek geweest, anders niet,’ verzekerde een ander,
‘zij wilde zeker zien hoe zoo'n grappenmaker er van nabij uitzag, zonder al die kalk
en roode verf, of hij een gewoon mensch was of niet. Ik kan het mij best begrijpen,
ik zou ook graag die madame Nery eens dichter bij hebben willen zien en dien signor
Alonzo nog liever.’
‘Maar om hem na te loopen en aan te spreken en de hand te geven!’
‘Nu ja, dat is een Oostersche vrijheid; daar is het misschien wel gepast.’
‘Volstrekt niet,’ verklaarde Emilie met klem, ‘daar staan jonge meisjes evenmin
met zulk volk te praten als hier.’
‘Och, ik vind het flauw er zooveel beweging van te maken, maar 't is Angeline's
eigen schuld. Waarom behandelt zij die heele zaak zoo geheimzinnig?’
‘Waarom? Omdat zij zich schaamt; zij, de braafheid in eigen persoon van zoo iets
beschuldigd te worden. Ik ben benieuwd of zij de witte krans nog
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krijgt.’
‘De witte krans,’ en Emilies' stem trilde van boosaardig genoegen, ‘ik zal je wat
anders zeggen. Gisteren hoorde ik mademoiselle Athénais en miss Betty tegen
elkander fluisteren, maar ik kon het toch hooren. Madame heeft Angeline's voogd
gewaarschuwd en zoo zij niet alles bekennen wil, wordt zij weggejaagd.’
‘Weggejaagd, Angeline! hoe is 't mogelijk?’
‘Schaam je Emilie, je over haar ongeluk te verheugen; denk er toch aan, hoe lief
zij tegen je was, toen je hier vreemd en onbeholpen kwam.’
‘Bah ik geef niets om haar liefheid; zij is een valsche slang.’
Zoo druk hadden de pensionnaires het met de arme Angeline, die in haar boeken
en handwerken een troost zocht voor haar verdriet.
Dag en nacht kwelde haar de gedachte:
‘Wist ik maar waar Rudolf nu was: hij moet mij van mijne belofte ontslaan. Als
ik tenminste voor Mevrouw en oom Karel verantwoord ben, dat is het voornaamste,
want als ik van deze school wordt verwijderd dan kan ik mijn studiën niet voortzetten,
de ooms zullen mij wantrouwen en ik zal nog ongelukkiger worden dan hij.’ Maar
er kwam geen brief van oom en zij had geen gelegenheid te vragen, waar de troep
zich nu ophield.
De dag der prijsuitdeeling naderde en madame Bonnier schreef oom Karel een
tweeden brief, waarin zij hem alleen verzocht om een spoedig onderhoud en verder
naar haar eerste schrijven verwees.
Den morgen daarop, zat Angeline in de pianokamer te studeeren, nu en dan wischte
zij een traan uit de oogen en liet de vingers op de toetsen rusten, verzonken in
gedachten, toen Roosje, de jongste meid, die bijzonder veel van haar hield, binnen
sloop; in de eene hand hield zij den stoffer, in de andere een stofdoek en daar in de
aangrenzende kamer miss Betty met eenige élèves aan een groot
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borduurraam zat, veinsde zij druk aan het afstoffen der meubels te zijn.
Zoo kwam zij ook aan de piano en fluisterde Angeline toe: ‘Sta eens op en ga even
in de gang, maar niet dadelijk.’
En zij ging met haar werk voort, soms Angeline een wenk gevende, zonder echter
de aandacht van de anderen op te wekken.
Het meisje, verwonderd over Roosje's raad, speelde haar stuk ten einde en ging
de kamer uit, maar zij durfde niet in de gang blijven en wachtte dus in de kleine
kleedkamer Roosje's komst af.
Deze liet zich niet lang wachten en volgde haar met een zeer geheimzinnig
voorkomen.
‘Is er iemand in de buurt?’
‘Neen, niemand, Mlle Athénais en de anderen zijn in de refectoire en madame op
haar kamer.’
‘Nu, dat komt juist goed.’
‘Maar wat is er toch, Roos?’
‘Ik kwam daar thuis van een boodschap en wilde de achterdeur ingaan, toen ik
achter me hoorde roepen: ‘Zeg 'srei, mansel, hoor je hier thuis?’ ‘Ja, zeg ik, maar
wat gaat jou dat aan?’
't Was een flinke kerel met een zwaren baard en die heel vreemd sprak, Fransch,
Duitsch, Engelsch en Hollandsch door elkaar. Eerst kon ik hem niet verstaan, maar
eindelijk begreep ik dat hij wilde weten of hier een juffrouw Roos, Roza, ik weet
niet wat al meer woonde. ‘Dat ben ik,’ zei ik toen. ‘Zoo, dat treft goed! Ik heb een
brief voor je.’
‘En hij gaf me toen dit papier, maar ik zag aan het adres dat het voor u was.’
Angeline las op een grove, gele enveloppe met hanepooten de woorden geschreven:
‘Mansel Angeline Roos, bij madame Bonnier.’
Er was echter niets in en vragend zag het meisje Roosje aan.
‘En wat verder, Roos?’
‘Dat is niet voor mij, maar zeker voor een der
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juffers hier op school.’ ‘Juist, ze moet pensionnaire zijn.’
‘Als jij apporteert dan krijg je twee frank de moi.’
‘Ik moest er om lachen en hij riep me na in zijn koeterwaalsch, wat weet ik niet,
maar ik begreep er toch wel van, dat niemand anders het mocht weten.’
‘Maar wat wil die man van mij?’
‘Hij staat bij het poortje en wil u spreken. Ik weet er niets van.’
Angeline begreep er misschien ook het rechte niet van, maar zij vermoedde toch
dat het iets moest zijn van Rudolfs kant of wellicht van de ooms.
Zij zette haar hoedje op en verzocht toen Roos met haar mee te gaan, wat deze
bereidwillig deed.
Zij gingen door de keuken en de met dicht klimop overdekte gang, die op het
achterpoortje uit kwam.
Voor de zon, die fel op het achterhuis scheen, waren alle valgordijnen neergelaten
en niemand kon de reeds bovendien door het dikke loof verborgene meisjes bespieden.
Een smal voetpad, aan weêrszijde door het kreupelhout begrensd, leidde van het
poortje, heuvelaf, naar een karreweg die van den eenen kant naar de stad, van den
anderen naar den landweg voerde.
Roos keek eens rond en hoestte en weldra verscheen de vreemdeling, in wien
Angeline onmiddellijk een der paardrijders herkende. Hij groette beleefd, terwijl zij
hem met kloppend hart aanstaarde niet wetende wat hij zeggen zou.
‘Mademoiselle Roze?’
‘Oui monsieur.’
En hij vroeg haar in vloeiend Fransch of zij de zuster was van Piëtro, den clown?
Het geheim, zoo goed verborgen voor hare meesteressen en vriendinnen, ontsnapte
nu als van zelf aan hare bevende lippen en de andere ging voort:
‘Er is een ongeluk met uw broer gebeurd; hij is ziek en vraagt naar u; hij heeft mij
opgedragen u
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te verzoeken, bij hem te komen, nu het nog tijd is.’
‘Nog tijd! O mijn God, moet dat dan ook nog gebeuren? Waar is hij?’
‘In Breevoort, drie uur rijdens van hier. Het rijtuig wacht.’
‘Och Roos, je hoort het nu,’ zoo ging Angeline met doodsbleek gelaat en diep
geschokte stem tot de meid voort, zonder er aan te denken, dat Roosje geen woord
van 't in 't Fransch gevoerde gesprek had verstaan, ‘mijn eenige broer ligt op sterven,
ik moet hem zien. Zeg het aan madame, als je wilt, maar ik ga heen.’
‘De juffrouw moet weten wat ze doet,’ antwoordde Roosje, ‘maar ik zal me er
buiten moeten houden. Madame beschuldigt mij reeds dikwijls genoeg, dat ik het
met de pensionnaires houd en zoo zij dit weet, zal zij mij stellig wegjagen. Ik houd
me onnoozel.’
Noch Roosje, noch Angeline dachten er aan dat er wellicht bedrog in het spel was
en de boodschap geheel uit de lucht gegrepen kon zijn. Angeline was verteerd door
onrust en dacht slechts aan één ding: haar armen broer terug te zien.
Roosje verwijderde zich dus en Angeline volgde haar geleider langs het voetpad
naar den karreweg, waar een kleine tilbury met een vurig paard bespannen wachtte.
Zij stapte in en vond daar een meisje van haar leeftijd, dat wel wat opzichtig
gekleed was, maar er toch zeer fatsoenlijk uitzag en nog vóór zij geheel en al tot
bezinning kwam, legde de paardrijder de zweep over het paard en daar ging het in
gestrekten draf de wereld in.

XXXI.
Nog vóór dat madame Bonnier of de andere dames iets van Angeline's vlucht hadden
bespeurd,
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reed het tentwagentje van Koningsbosch het ijzeren hek binnen.
Oom Karel met een bezorgd gelaat stapte er uit; hij was zeer ongerust geworden
door madame's brief, vooral omdat hij den eersten niet ontvangen had en was dus
onmiddellijk na ontvangst der onheilspellende letteren naar de stad gereden.
Hij werd in het salon gelaten en weinige minuten later verscheen mevrouw Bonnier,
hoogst ernstig en plechtig.
‘Eindelijk dan, mijnheer de Roze! Wat heb ik toch naar u uitgekeken. Ik had u
reeds Woensdag verwacht!’
‘'t Spijt me zeer, mevrouw, maar ik had geen reden om eerder te komen, daar ik
volstrekt niet wist, dat u mijn tegenwoordigheid verlangde.’
‘En mijn uitvoerige brief dan?’
‘Eerst van morgen heb ik uw raadselachtige regels ontvangen.’
‘Hoe! weet u dan niets van de zaak, waarover ik u spreken moet!’
‘Wel neen, volstrekt niet en hoeveel belang ik er in stel, bewijst u mijn komst,
dadelijk na ontvangst van uw verzoek!’
‘Onbegrijpelijk, maar ter zake dan; de geschiedenis is hoogst gewichtig en ik vrees,
dat ik gedwongen zal zijn uw nichtje van mijn instituut te verwijderen.’
‘Wat blieft u? Angeline wegzenden en nog geen week geleden ontving ik haar
drie maandelijksch bulletin, dat als naar gewoonte uitstekend was.’
‘Helaas, helaas! en toch is het zoo.’
‘Maar wat voor belangrijks is er dan voorgevallen?’
Met zeer veel omwegen en smartelijke uitroepen deed madame Bonnier haar
verhaal tot in de kleinste bijzonderheden en drukte op alle moglijke manieren haar
verwondering uit over Angeline's onverklaarbaar gedrag en geheimzinnig stilzwijgen.
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Zonder haar in de rede te vallen, maar met ademlooze aandacht, luisterde Oom Karel
toe, totdat zij eindigde met de woorden:
‘En wat denkt u er van, mijnheer de Roze? Kan u eenige verklaringen geven van
haar gedrag?’
Oom Karel bleef nadenken, toen glimlachte hij en sprak:
‘Wel zeker, die clown zal haar broer geweest zijn.’
‘Haar broer!’ en 't was madame Bonnier of haar de schellen van de oogen vielen,
‘haar broer!’
‘Ik twijfel er niet aan; misschien weet u het en misschien ook niet, dat haar eenige
broer, aan wien zij met hart en ziel gehecht was, sedert bijna twee jaren voortvluchtig
is. Al mijn pogingen om hem, die natuurlijk ook mijn pupil is, terug te vinden, bleven
tot heden toe vergeefs, en nu denk ik dat Angeline reeds dienzelfden avond den
kwâjongen in dien clown zal hebben herkend of wellicht toen pas op straat, maar
wat is in elk geval natuurlijker dan dat zij plotseling haar verloren broer ziende, hem
nageloopen is en met hem gesproken heeft?’
‘Zeker, zeker! Deze uitlegging verklaart alles en verheugt mij boven mate; maar
waarom mij niet de geheele zaak verteld? Goddank, mijn invloed in de stad is zoo
groot, dat een verklaring uit mijn mond, dat de zaak zelve mijn afkeuring niet
verdiend, voldoende zou geweest zijn om Angeline voor alle onaangenaamheden te
vrijwaren.’
‘Ja, waarom zij gezwegen heeft, zullen we nu onderzoeken. Laat mij alleen met
haar, madame, ik twijfel er niet aan of wanneer zij inziet, dat ik het voornaamste
weet, zal ze er geen bezwaar in vinden mij alles te vertellen, en ik beloof u dat u het
op uw beurt zal vernemen.’
Met verlicht hart ging mevrouw Bonnier heen om Angeline te halen en haar bij
haar oom te brengen, maar in de studiezaal was zij niet te vinden, noch in de refectoire
of in de pianokamer, evenmin in
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het slaapvertrek en zelfs niet in den tuin.
Mevrouw's onrust kende geen grenzen meer, oom Karel werd ongeduldig. Heel
veel tijd had hij niet over.
De meiden werden ondervraagd, deze wisten niets van juffrouw Angeline; zelfs
Roosje, die niet zoo teêr van geweten was als het jonge meisje, verklaarde dat zij
haar sinds het ontbijt niet meer gezien had.
‘Dat moet nu nog gebeuren, nu alles opgehelderd is, Angeline verdwenen, o mijn
arm huis! Wat een schande,’ klaagde de arme dame.
‘Hoor eens, mevrouw,’ zeide oom Karel, ‘klagen helpt hier niets: het kind is weg,
misschien wel naar ons toe, ik zal een extra-bode sturen naar Koningsbosch, maar
mijn voornaamste zorg is nu, uit te vinden wie die clown Pietro is. Ik rijd dus naar
de stad en zal mijn best doen te weten te komen waarheen de troep is vertrokken. Ik
zal u dan laten zeggen, waar ik ben, om op de hoogte te worden gehouden van het
geen er aangaande Angeline hier bekend wordt.’
‘Dat zal het beste zijn,’ zuchtte madame, ‘maar, mijnheer, ik bid u mij te gelooven,
dat we steeds alle zorg voor uw nichtje gehad hebben, en dat, zoo lang mijn instituut
bestaat, nooit, nooit zoo iets voorgevallen is.’
‘Ik wil het gaarne gelooven, mevrouw, maar... maar... enfin, daar spreken we later
op ons gemak over als de twee vluchtelingen achterhaald zijn. Tot wederzien!’
En oom verliet het huis, waarin 't hem al te benauwd dreigde te worden, wipte zijn
wagentje in en riep Gijs toe:
‘Naar het stadhuis.’
't Schijnt dat oom Karel daar de verlangde inlichtingen ontving, want hij zond
onmiddellijk Gijs naar Koningsbosch terug met een briefje aan zijn broers en bestelde
een rijtuig naar Breevoort, ter-
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wijl hij daarenboven een boodschap naar madame Bonnier zond om haar het doel
van zijn reis mede te deelen.
Nauwelijks in het stadje aangekomen, zag oom Karel op de markt de tent van het
paardenspel; hij stapte uit, sprak een man aan, die blijkbaar tot de troep behoorde en
vroeg hem waar zijn gezelschap logeerde. - ‘In den Zilveren Leeuw,’ was het
antwoord.
De ‘Zilveren Leeuw’ schitterde op eenige schreden afstand boven een huis van
vrij deftig aanzien, zoodat het oom geen vragen meer kostte het te vinden.
Hij trad de gelagkamer binnen en zag daar reeds dadelijk een tweetal heeren zitten
met fantasie-pakken en gekleurde dassen, die blijkbaar tot den troep behoorden; juist
wilde hij een hunner aanspreken en naar den clown Pietro vragen, toen een binnendeur
geopend werd en een jong meisje met roodbeschreide oogen en verwarde lokken
binnenstormde.
Bij het zien van oom Karel, die juist bij die deur stond en haar verbaasd aanstaarde,
bleef zij als versteend een oogenblik aarzelen, toen snelde zij naar hem toe en wierp
zich aan zijn hals.
‘Oom, oom!’ snikte zij, ‘oom!’
‘Angeline, hoe kom je hier! Kind wat is er gebeurd?’
‘Ach oom, hij sterft; ik geloof dat hij reeds dood is.’
‘Maar wie dan toch?’
‘Piëtro, Dolf, ach ik weet het zelf niet; ik geloof dat ik gek zal worden.’
‘Waar is hij dan?’
‘Boven op zijn kamer! Ik ben reeds een uur daar geweest, alleen bij hem, maar hij
geeft geen teeken van leven en nu wilde ik den dokter nog eens laten halen.’
‘Breng me boven! Ik begrijp er niets van!’
Op een nette kamer op de eerste verdieping gekomen, waar een sterke lucht van
medicijnen was,
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zag hij op het bed een roerlooze menschelijke gedaante liggen waarvan het hoofd in
natte doeken gewikkeld was, doch zoo bleek scheen als ware het van een doode.
Met een oogopslag herkende oom Karel zijn levenslustigen, vroolijken neef.
Angeline was snikkend op hare knieën gevallen voor het bed en jammerde:
‘Hij is toch niet dood, oom?’
Oom Karel voelde Dolf's pols en slapen en schudde het hoofd.
‘'t Is een flauwte, anders niet denk ik, maar wat is hem overkomen?’
‘Och mijnheer,’ zei een vrouw, die nader kwam en de vrouw van den directeur
bleek te zijn, ‘Piëtro is nooit zoo aardig en grappig geweest als bij de eerste
voorstelling, die we hier gaven; hij reed te paard en buitelde daarop, maar dat was
hem nog wat ongewoon; hij viel ongelukkig met zijn hoofd tegen een paaltje, doch
stond dadelijk op en speelde den geheelen avond door. Eerst den volgenden morgen
klaagde hij over hoofdpijn en ging 's middags een weinig rusten; maar toen het tijd
was voor de voorstelling, was hij nergens te vinden, mijn man kwam hem opzoeken
en vond hem in hevige koorts; we lieten den dokter komen en deze sprak van een
hersenschudding. Gisteren begon hij te ijlen en toen hij eens een helder oogenblikje
had, vroeg hij naar zijn zusje en vertelde ons, dat zij in de stad op school was. Daar
we van nacht telkens vreesden dat het met hem zou afloopen, is onze eerste piqueur
van morgen daarheen gereden met zijn dochtertje en heeft mademoiselle Angeline
afgehaald!’
‘Ik dank u wel,’ zei oom Karel, ‘dat u zoo goed voor den zieke zorgt, doch ik
begrijp niet waarom alles zoo geheimzinnig is behandeld.’
‘Och, onze Piëtro bad en smeekte dat niemand er iets van mocht weten dan zijn
zusje, en daarom heeft Alonzo het ook stilletjes gedaan. Na vannacht onophoudelijk
geijld te hebben, is hij vanmorgen in
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een verdooving gevallen, waaruit niets hem kan wekken. Den dokter verwachten wij
ieder oogenblik.’
‘Zou hij beter worden, oom?’ vroeg Angeline telkens.
‘Lieve kind, 't is Onze Lieve Heer alleen, die je broer kan genezen, wees bedaard
en bid Hem, dat Hij onzen Dolf beter laat worden!’
In deze treurige omstandigheden richtte oom geen enkel verwijt tot zijn nichtje
over haar lichtzinnige belofte en overhaaste vlucht; hij begreep dat nu aan niets anders
mocht gedacht worden dan aan Rudolf's ziekte.
De dokter kwam spoedig en Oom Karel vertelde hem in het kort, waarom hij in
dien clown zooveel belang stelde, en vroeg of het gevaar dreigend was.
‘Onmiddellijk gevaar is er niet,’ was het antwoord, ‘maar zijn toestand is toch
zeer zorgelijk.’

XXXII.
Eenige dagen waren verloopen.
De paardrijderstroep had Breevoort verlaten, oom Karel had den directeur ruim
schadeloos gesteld voor het verlies van zijn lievelingsclown, en de kunstenmakers
verzochten als laatste gunst, dat men hen op de hoogte zou houden van hun ouden
kameraad.
Helaas! het ging niets vooruit met Dolf; oom Jozef en oom Anton kwamen over,
maar hij herkende niemand, zelfs Angeline niet, en allertreurigst was het hoe hij in
zijn ijlhoofdigheid allerlei grappen en geestige zetten deed hooren, herinneringen
aan zijn laatste beroep.
Zijn zusje paste hem voorbeeldig op; zij week niet van zijn ziekbed en het bevel
van oom Karel was noodig om haar ten minste 's nachts de noodige rust te doen
nemen.
Oom Karel dacht aan alles; hij had madame Bon-
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nier geschreven om haar het voorgevallene te doen weten, en zoo deed hij ook aan
tante Frémiot.
Angeline wist hier niets van en wie schetst dus haar verbazing toen zij eens de
trap naar boven opgaande, plotseling tante Rudolphine en nicht Lucie voor zich zag
staan. Tante scheen oud geworden en Lucie was nog bleeker dan vroeger.
‘Angeline,’ zei tante met bevende stem, ‘hoe is 't er mee?’
Het meisje gaf tante een kus en antwoordde snikkend:
‘Nog altijd heel erg, tante!’
‘Breng ons bij hem, spoedig, voor het te laat is.’
Lucie daarentegen was opgetogen van vreugde, dat zij Angeline weêr terugzag,
en omhelsde haar recht hartelijk.
Bij Rudolf gekomen, begon tante te snikken; men kon het haar aanzien, dat zij het
niet gewoon was, want in andere omstandigheden zou het zonderlinge gezicht, dat
zij er bij trok, zeker wel den lachlust van beide meisjes hebben opgewekt.
Oom Karel was zeer vriendelijk jegens tante en verklaarde haar, dat de crisis moest
afgewacht worden en het, zoo Dolf beter werd, een groot geluk was dat hij nu weêr
onder den invloed van zijn familie kon komen.
Dien dag kwamen de andere ooms ook over en daar het geheele gezelschap toch
niet in de ziekenzaal kon blijven, bleven Lucie en de beide heeren en soms ook
Angeline of tante in een zaaltje op de beneden-verdieping.
De logementhouder was recht in zijn schik, dat hij zoovele loge's kreeg,
niettegenstaande het zeer onaangenaam was een stervende in zijn huis te hebben;
zijn vrouw was nog steeds vol verbazing, dat die clown zulke deftige familie had.
Tegen den avond sloeg Dolf de oogen op en zag verwilderd rond.
Tante zat voor het raam te breien en Angelientje
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hield zijn hand in de hare.
‘Dolf,’ sprak zij, toen hij tot bewustzijn scheen te komen.
‘Angelientje, ben je daar?’ zeide hij mat.
Nu kwam ook tante naderbij en vroeg klagend:
‘Jongenlief, ken je mij niet?’
‘Tante,’ lispelde hij en stak zijn vermagerde hand uit.
‘Hij komt bij, hij krijgt zijn verstand terug,’ zeide tante verheugd.
Maar hij deed weer de oogen dicht en een oogenblik later vervolgde hij:
‘Ik geloof dat ik erg ziek ben. Tante, vergeef mij! U was zoo goed... maar ik zoo
onverstandig... ik ben genoeg gestraft.’
Tante begon nog luider te snikken, maar Dolf lag weer bewegingloos en eerst
eenige minuten later scheen hij iets te zoeken.
‘Wat is er, Dolf?’ vroeg Angeline, zijn gloeiend voorhoofd kussend.
‘Blijf hier, Lineke, laat mij je hand voelen, dan is het mij of papa en mama aan
mijn bed zitten!’
Toen scheen hij weer in zijn gewone bewusteloosheid te vervallen en het was zeer
stil in de kamer, waarin men niets anders hoorde, dan van tijd tot tijd tante's zuchten.
‘Arme Angeline!’ zeide ze, ‘ben je niet moe?’
Zoo vriendelijk had zij het meisje nog nooit aangesproken.
‘Neen, tante; och, als hij maar beter wordt.’
‘Hij wordt niet beter en 't is mijn schuld,’ snikte tante.
De nacht werd in groote spanning doorgebracht en de dokter bleef verscheidene
uren aan het bed van den zieke. Eindelijk tegen den morgen ging de geneesheer heen.
‘Als hij er bovenop komt,’ sprak hij tegen oom Karel, ‘dan hebben wij het
voornamelijk aan zijn kleine oppasseres te danken. Er zit stof in haar om
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een volmaakte ziekenverpleegster te worden.’
Toen het dag was, kwam de dokter terug en onderzocht nauwkeurig den toestand
van Dolf. Angeline, doodsbleek, uitgeput van vermoeienis en verdriet, zag hem
angstig aan.
‘God zal je beloonen, lief kind,’ sprak de dokter, ‘en je broer doen genezen. Er is
meer hoop dan gisteren.’
‘Hoort u, tante?’ vroeg zij als herlevend.
Voor éénig antwoord sloot tante haar in de armen.
‘Je bent een dapper, flink meisje, Angeline,’ sprak zij, ‘ik heb je altijd verkeerd
beoordeeld.’
‘Gelooft u nu ook, tante, dat ik geen oorzaak ben van zijn vlucht?’
‘Daarvan was ik sinds lang overtuigd.’
Angeline zweeg voortaan over dit onderwerp en deed dan ook niet de vraag, die
haar op de lippen zweefde:
‘Als u er van overtuigd was, waarom het mij dan niet gezegd?’
Oom Karel moest ook de goede tijding hooren, maar hij antwoordde er nog niet
veel op en raadde Angeline aan zich niet te vroeg te verheugen, want dan zou het
verdriet en de teleurstelling des te grooter wezen.
Den volgenden nacht bood Lucie zich aan om te waken en oom Karel wist het
door te drijven, dat Angeline en tante gingen slapen, want zij hadden rust hoog
noodig. Lucie kweet zich goed van haar plicht, die trouwens niet zeer moeilijk was,
want de zieke sliep gerust en zij kon dus menig uurtje ongestoord slapen, maar
Angeline kwam dikwijls op haar teenen binnen en als zij er zich van overtuigd had,
dat Dolf niet erger was, kon zij weer gerust wat indommelen.
Met de beterschap ging het goed vooruit, ofschoon het vrij lang duurde vóór Dolf
zoover was, dat hij naar Koningsbosch vervoerd kon worden.
Oom Karel bood tante Frémiot en Lucie op harte-
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lijke wijze gastvrijheid in zijne woning aan en het was een blijde dag voor allen toen
zij het logement konden verlaten om naar huis terug te keeren.
Vóórdat Angeline echter naar Koningsbosch terugkeerde, bracht zij een bezoek
aan madame Bonnier.
Deze ontving haar recht vriendelijk en hartelijk.
‘Mijn kind,’ zeide zij ‘je hebt mij veel verdriet veroorzaakt en met een enkel woord
had je alles kunnen ophelderen.’
‘Ik mocht niet, mevrouw,’ antwoordde zij met neergeslagen oogen, ‘ik had
stilzwijgen en geheimhouding beloofd.’
‘Men moet geen lichtzinnige beloften afleggen en zoo men ze toch afgelegd heeft,
is men niet altijd verplicht ze te houden. Integendeel, uw plicht ware het geweest mij
of uw ooms in het vertrouwen te nemen en alles te verhalen. De zaak was te gewichtig,
dan dat je die alleen mocht behandelen.’
‘Dat zie ik nu ook in, mevrouw!’
‘Dat doet me genoegen, en ik hoop dat ge in het vervolg omzichtiger zult zijn en
niets meer zoo geheel alleen doen; alles is goed afgeloopen, maar hoe licht kon de
man, die u de boodschap van uw broeder kwam brengen, een bedrieger geweest zijn.’
‘Daar heb ik niet eens aan gedacht.’
‘Des te erger. Je ziet dus in welk een reeks van lotgevallen, verwikkelingen en
onaangenaamheden een enkele geheimhouding je gestort heeft. Had je mij dadelijk
gezegd, dat je in den clown je broeder meende te herkennen, dan zou ik je voogd
gewaarschuwd hebben; deze had dan zijn maatregelen kunnen nemen om Rudolf uit
dat gezelschap te kunnen verwijderen; hij zou niet gevallen, niet ziek zijn geworden.’
‘Maar ik was er niet zeker van; ik had de ooms al willen schrijven, doch toen ik
hem sprak, vreesde hij niets zoo erg als openbaarheid en overtuigde mij dat ik in zijn
belang zwijgen moest.’
‘Lief kind, zooveel reden hadt je toch niet om een
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overgroot vertrouwen te stellen in het oordeel en doorzicht van je broeder! Zie, wat
heb je er nu door gewonnen zijn raad gevolgd te hebben? Geheim is de zaak niet
gebleven, zij is nu publiek geworden, meer dan je allen lief is.’
Angeline boog berouwvol het hoofd, maar oom Karel, die er bij zat, nam het woord
en zeide: ‘Dat merkt u zeer juist op, mevrouw, en niemand ziet het meer in dan
Angeline, maar zij handelde naar haar beste weten en wat zij misdeed, heeft zij meer
dan genoeg geboet, bij het ziekbed van haar broeder.’
‘Ja, daar heb ik van gehoord, en nu, Angeline-lief, over veertien dagen begint de
school; zal je er dan reeds zijn?’
‘Nog niet, mevrouw, zij moet Dolf's geheele herstel afwachten en de dokter heeft
dat op zes weken gesteld.’
‘Dat spijt me zeer, maar ik heb toch iets voor u. Kom even met me mede, Angeline,
en als mijnheer de Roze ons vergezelt, zal het mij zeer aangenaam zijn.’
En zij bracht het tweetal naar het kleine salon; daar lagen op een tafeltje een hoop
fraaie boeken en een witte krans.
‘Je hebt de prijsuitdeeling niet bijgewoond,’ zeide mevrouw, ‘maar je hebt toch
nog steeds recht op hetgeen je toekomt; deze prijzen en de witte kroon.’
Angeline's oogen schitterden van vreugde; zij omhelsde hare meesteres en fluisterde
haar toe, dat zij veel berouw had over haar gebrek aan vertrouwen en in het vervolg
niets meer voor mevrouw Bonnier verzwijgen zou.
Deze verklaring maakte de goede dame recht gelukkig, want zij wist dat zij vaster
op Angeline's beloften kon rekenen, dan die van menig volwassene.
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