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PROLOOG.

Ongetwijfeld worth er hier en daar door een lezer, of zelfs
wel door eene lezeres, bet hoofd geschud over den onhollandschen titel dezer novelle, maar die zondigt zeker niet tegen
den geest van bet tijdperk, dat wij u gaan voorstellen . Want
Media-Noche is een Spaansch woord en een Spaansch gebruik,
als wij u' later hopen duidelijk to maken, en de Spanjaarden
waren toenmaals onze bondgenooten, nadat ze tachtig jaren
tegen ons gestreden hadden, om to bewijzen dat wij oproerige
onderdanen waren ; - eene stelling, die zij bij den Munsterschen vrede van 1648 voor onhoudbaar moesten verklaren, om
later zeer verheugd to wezen dat de Prins van Oranje, behalve
met zijne eigene zaken, zich ook wel met de hunnen wilde
bemoeien. - Zoodat . . . we hadden toenmaals Spaansche soldaten in bet land als vrienden, Spaansche munt in koers, en
zeker ook wel Spaansche woorden.
„Waar' Cats in de mode, ik citeerde enkel Spaansch," zegt
Potgieter, en bet zou one bewijs to over zijn (zoo we geen
ander hadden), om to gelooven dat bet Spaansch in de laatste
heeft dier eeuw nogal in achting was en in gebruik . Vergeef
mij zoo ik een dichter aanhaal als historische autoriteit - men
heeft bet, meene ik, meer gedaan - en schoon bet zeker
wichtiger ware geweest to spreken van een ouden in-folio, then
ik opgeslagen had . . . maar gb weet bet reeds van mij, ik
bezwaar mijne romans nu eenmaal niet met aanteekeningen en
noten, die - ten koste van uwe verveling - voor mjjn onderzoek zouden getuigen ; gelooft mij dus op bet woord - en
hebt vrede met Media-Noche .
Daarbij, de Franscheu ook hebben hot woord aangenomen,
Media-Noche.
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en ieder weet toch hoe de gallomanie toen heerschte over onze
taal en zeden : duidelijker, hoe w j toen gefranciseerd waren .
- Nadat eens de Fransche troepen het halve land overstroomd
hadden, nadat Lodewjk XIV eens den Rhjn wasovergetrokken
met zijne geparfumeerde fatten, die vochten als tempelridders,
en ons nit Utrecht zjne voorwaarden stelde, als een autocraat
aan zijne lijfeigenen - was het Willem IlI wel mogelijk geweest
door z jn veldheers-beleid en door de kracht van z jn degen, hen
weg to dr j ven als kaf voor den wind, van den Hollandschen
grond . Maar daarmede had hij niet even snel de Fransche gewoonten, zeden, ondeugden, maar bovenal niet hunne taal kunnen
wegnemen nit hot midden van een yolk, waar dat alles nu eenmaal wortel had geschoten, ondanks den haat dien men tegen
de Franschen had opgevat, mogelijk wel door dien haat sterker
en dieper ingedrukt dan eenige sympathie het had kunnen doen .
De haat vergeet niet zoo licht, hij heeft een goed geheugen, en
hij hecht zich wel stevig vast aan alles wat op z jn voorwerp
betrekking heeft . Het feit althans spreekt. Geene natie meer gevreesd, meer verafschuwd, meer geminacht zelfs, dan de Fransche in Holland : en toch, geene natie zulken invloed oefenend
op de Hollanders, als juist zij . Daarb j, niet enkel door den
haat, ook door een zachter gevoel drukten de Fransche vormen
zich in . Niet enkel de Fransche legers, ook de Protestantsche
vluchtelingen, die schuilplaats kwamen zoeken tegen geloofsvervolging, hadden Holland overstroomd : en deze althans, als vrienden erkend, als brooders opgenomen, als werkzame leden der
maatschappij met vreugde geherbergd in de steden en in de huizen, - deze althans konden door de macht der gewoonte en van
hot dagel jksch verkeer inwerken op de gemoederen, en hunne taal
overbrengen in de ooren, in den mond der ingezetenen, ja tot
de landstaal doon doordringen, die nog niet zoo gevestigd was,
en gevormd, om er niet door verbasterd to worden . Voegt hierb j
nog, dat sinds Richelieu, de Fransche taal die der diplomatie
begon to worden ; dat het overwicht van Lodewjk XIV op de
buitenlandsche staten haar vooral als zoodanig de besliste zegepraal voorbereidde, en dat de stad Nij mogen, waar w j ons tooneel
moeten plaatsen, op dat oogenblik het vereenigingspunt was der
vertegenwoordigers van bijna alle Europeesche staatsmachten :
dan zal men het toestemmen, dat mijn titel in harmonic is met
mijn onderwerp, beter dan of ik door eene omschrjving tot eene
zuiver Hollandsche uitdrukking van het woord ware geraakt . En zoo
vergeve men mij ook vooruit, in het belang van hot karakteristieke,
menigte van gallicismen, die ditmaal volstrekt onverm jdel jk z jn .
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Ter vergoeding daarvan, bespaar ik u zooveel mogelijk alle
politieke en historieke beschouwingen - waar anders de Nijmeegsche vredehandel wel toe zou uitlokken ; maar om uwent- en
mijnentwil keere ik die verlokking den rug toe . De Nijmeegsche
vredehandel is een wijde doolhof, met fijne kunst van verwikkeling dooreengeslingerd, waarin het licht valt binnen to treden, maar zwaar den weg to vinden, en allermoeiljjkst den uitweg : en tot zoeken hebben w~ ditmaal geen tijd . . . wij willen
ons amuseeren . Wij zullen u dus minder spreken van de a ff'aires
der ambassadeurs dan van hunne personen en gedragingen, op
zeker tjjdstip der negotiation ; maar wij zullen u bovenal spreken
van de ambassadrices . . . . Want - of de zaken zelve, tot wier
bebandeling zij samengekomen waren, al geene moeilijkheden en
verwikkelingen genoeg opleverden, bij het samenzijn en samenwerken van zooveel personen uit onderscheidene nation, meest
alien in vijandige positie en die elkander zoolang reeds als vijanden hadden beschouwd ; wier meesters nog met den degen in
de hand tegen elkander over stonden, of in wier kabinetten intrigen werden voorbereid, die met de vinnigste aanvallen gel~kstonden ; die bijna alien tegenstr~dige bedoelingen to bereiken
hadden en strijdige belangen voor to staan, al schenen ze alien
daar met een zelfde doel ; of er met dat alles niet genoeg elementen van strijd en verwarring waren samengebracht to midden van een vredehandel, - hadden de meeste ambassadeurs ook
nog met zich gevoerd . . . hun huis, dat wil zeggen, then stoet
van edellieden, pages en bedienden, die destijds de onvermijdelijke omgeving vormden van ieder groot heer, en waarvan een
ambassadeur minder dan eenig ander zich kon ontslaan . Maar
ten tweede zelfs hunne vrouwen! Hunne vrouwen, wier gevolg
als men denken kan, noch geringer noch minder omslachtig was
dan dat der heeren . Hunne vrouwen, die hare antipathien en
sympathien hadden zoowel als de mannen, doch bij wie ze zich
in den regel sterker prononceerden, en minder behoedzaam werden
bewaakt, minder voorzichtig gedekt . Hunne vrouwen, die hot
fijne richtsnoer, waarnaar men den pas moest richten, langs de
epineuze en tortueuse (style local) paden der etiquetten, wel behendig wisten nit to spinnen met de teere vingeren, maar die
hot of to nauwer aantrokken tot meerdere belemmering van anderen en van zich zelve, of op eenmaal, naar ingeving van eene
luim of van eene gewaarwording, uit de hand wierpen, om
dwars door de struiken over kloven en heggen heen, to komen
waar ze wezen wilden, of to doen wat zij besloten hadden to volbrengen . Denkt u nog daarbij, dat de ongehuwde ambasadeurs,
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die hunne vrouwen bjgevolg niet konden meebrengen, toch zeker
niet hunne passies thuis gelaten hadden ; dat er, om de ambassadrices or buiten to laten, dochters, zusters, nichten of vriendinnen
in hot gezelsehap waren medegetogen ; - dat deze personen alien genoodzaakt waren met elkander om to gaan, zoo niet op
gemeenzamen voet dan toch op then van gezellig verkeer ; dat
zij hunne vermaken nemen moesten gemeenschappelijk, hunne
feesten niet vieren konden dan onderling ; dat zij daarbb in de
stad Nijmegen beperkt waren tot enge kringen, zoodat ze zich
moeilijk in coterien verdeelen, of in andere kringen oplossen
konden : - dan begrijpt men, dat ik niet to veel zeg met to
beweren, dat met de tegenwoordigheid der dames de kansen
tot strijd en verwarring onder de mannen des vredes vertiendubbeld waren, en het gevaar vermeerderd om to midden hunner overleggingen tot vrede, felle vlammen van twistvuur to
zien uitslaan .
Bij de eerste opvatting schijnt het vreemd, dat de Souvereinen
hun vertegenwoordigers toestonden zich op deze w&e to doen
vergezellen ; alleen het was toen, zoo niet le regne du cotillon,"
althans dat der galanterie . De Souverein die den toon gaf van
hoofsche zeden aan gansch Europa, Lodewijk XIV, voerde
zijne dames met zich tot op het tooneel van den krijg, tot niet
geringe vermeerdering van de oorlogskosten van de bezwaren
der maitres du palais en marechaux des logis . En dat zulk voorbeeld gevolgd werd, was zeer natuurlijk als men indenkt, dat
ambassadeurs, hoe ook volgverig voor de belangen van hunne
zenders, niet volstrekt ongevoelig behoefden to zijn voor het
genot van hot familieleven, of onverschillig voor hunne persoonlijke belangen, die noodwendig Iijden moesten b~ cene al to
langdurige afwezigheid buiten hunne gezinnen . En dat die afwozigheid lang konde zijn, wisten zij vooruit to berekenen, die
alien min of meer met de ontwerpen hunner zenders vertrouwd
waren . En reeds dit eene, dat het maanden lang duurde, eer
zekere Staten hunne gezanten wilden afzenden om de draden
van het mislukte Keulsche verdrag weer aan to knoopen to Nijmegen, terwijl anderen, die werkelijk gecommitteerd waren en
zich reeds in Holland bevonden, maanden lang moesten wachten op paspoorten, credietbrieven en wat dies meer zij, eer zij
Nijmegen in hunne qualiteit konden binnentrekken, -- bewees
reeds genoeg voor alien, die er belang bij hadden, dat er tusschen de opening van den vredehandel en de teekening van het
vredesverdrag nogal ietwat konde voorvallen, en bovenal nogal
wat tijd kon verloopen . Ook zijn er ambassadeurs benoemd, die
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vervangen werden eer z~ nog de reis hadden aanvaard ; andere
zijn or tijdens de onderhandelingen gestorven ; kinderen werden
hun geboren ; leden van hunne familien zijn er overleden ; huwelijken zijn er gesloten : al de meest gewone menscheljjke lotgevallen zijn er doorleefd in een woord, - eer men van 1675 1)
tot 1678 gekomen was, jaar waarin ten laatste die vrede word
getroffen . . . op het papier . Drie jaren levens dus! Pat kon er
in drie jaren levens al niet met menschen en huisgezinnen gebeuren : en niet vreemd is het dus, dat gehuwde lieden die jaren
niet wilden doorleven in zulke scheiding, waar geen vorstelijk
machtwoord het hun verbood . Daarbij hebben wij de bezwaren
dier vrouweljke tegenwoordigheid opgesomd, zij had ook hare
voordeelen, en wij haasten ons die to doen uitkomen . Zij verhoogden, door de pracht die zij ten toon spreidden, den luister van
het huis haars gemaals ; den luister dus ook van hot hof dat deze
vertegenwoordigde, daar men gewoon is den laatste naar den
eerste to berekenen ; daarbij, zij sierden de feesten, zij vervrooljjkten en verfrischten de gezellige bijeenkomsten, die toch moesten
plaats vinden ; zij verbraken daarbjj de al to strenge eenvormigheid
der gesprekken, waaraan haar bijzjjn de officieele kleur ontnam, en
zij gaven daaraan losheid en levendigheid, of ten minste iets aantrekkelijks en pikants, dat zeker die heeren onderling in elkanders gezelschap niet zouden gevonden hebben . Maar er was
meer : de diplomatieke verwikkelingen der verschillende hoven
waren dikmaals van then aard, dat juist die mannen elkander
niet konden bezoeken, die als particulieren elkander het meest
waardeerden, of die zelfs in qualiteit noodig hadden elkander
to spreken . Dan was er een onzijdig terrein noodig waar men
elkander kon aantreffen ; en niets was daartoe natuurlijk meer
geschikt dan de salons der ambassadrices, hoewel het vanzelf
spreekt, dat deze dames niet allen dezelfde behendigheid hadden, om hare gezelschapszaal tot zulk eene loffelijke plaatse
der vereeniging om to tooveren . Sommigen onder haar trokken
aan door persoonljke eigenschappen, anderen door de positie
die haar gemaal hield onder de gezanten, en genen weer, door
de wijze waarop haar huis was ingericht, of door hare verhouding tot de andere dames of tot sommige heeren . Zoo was vooral
het salon der Fransche ambassadrice het meest bezocht, en
voor allen het gemakkelijkst geeindigd als vereenigingspunt . Het
is waar, de Nuntius en mijnheer de Bisschop von Gurek, de
1) Ik reken af, van den tijd, dat Nijmegen was aangewezen als punt van
vereeniging, en van de afzending der Fransche ambassadeurs .
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Keizerlijke gezant, kwamen er niet ; zeker omdat zij de achtbaarheid hunner personen moeilijk wagon konden in den ietwat bonten kring, waar schalkheid en galanterie heerschten en
bet dartel Fransch vernuft den boventoon voerde ; maar uitgenomen daze, vond geen der andere personen van bet gezantschap zwarigheid or samen to komen . Mevrouw de Marechale
d'Estrades, eene schrandere, levendige en geestige vrouw,
die hare studion in hofleven en conversatie-toon had gemaakt
aan bet hof van Lodewijk XIV, onder Madame Henriette
van Orleans en Mevrouw de Montespan, en wie al niet meer,
wist alle regelen der etiquette to handhaven zonder hare
strengheid to overdriven, wist met allen gemeenzaam to wezen
zonder iemand vermetel to maken ; wist de minst aanzienlijke
toch zijn deel eere en opmerking to schenken, zonder iemand
Pat de
der hooghartigsten over onrecht to doen klagen.
dames betrof . . . maar zoover zijn wij nog niet, wij spreken
hier van de heeren, van de ambassadeurs . En bb daze gelegenheid moeten wij bekentenis doen van eene groote font, die wij
alreeds hebben begaan, eene groote font, want bet is cone zonde
tegen de etiquette of liever tegen de eischen van den rang : en
dat in een tijdperk waarin beide, etiquette en rangzueht, zulk
eene groote rol speelden . . . . dat is nauwelijks to vergeven . Wij
bebben namelijk al de personen, bijeen om bb den vredehandel
eene hoofdrol to spelen, ambassadeurs genoemd : bet was ons to
moeielijk om terstond in de algemeene opmerkingen fijnere onderscheidingen to maken, maar toch die bestonden . Er waren ambassadeurs in vollen eigenlijken zin, mediateurs, plenipotentiaire
Ministers en simpele envoyes ; er ware vice-ambassadeurs, die
altijd incognito moesten blijven, omdat hunne hoven niet goedvonden hun de vereischte volmachten to doen toekomen ; anderen, die nooit door hunne collega's als zoodanig werden erkend .
Er waren, wier bezoeken men bf niet aannam, of niet terugbracht ; en weder anderen, die eerst na lange aarzeling besloten
contra-visites to maken ; nog wear anderen, die onmogelijk elkander gemeenzaam konden begroeten . De Franscbe ambassadeur
onder anderen - N .B . om gemak to geven ! - had verklaard,
dat hij ieder die aan zijn huis kwam de hand zou reiken, mits
niet in tegenwoordigheid der ambassadeurs : en daar deze handdruk natuurlijk niet die der vriendscbap zou zijn, maar die der
etiquette, begrijpt men, dat er niet veel gewonnen word bb deze tegemoetkoming
Talloos vele zijn de wenken en observation, die
er werden voorgeschreven op alle punten : en nog voorkwam
men niet alle rangtwisten en eindelooze moeielijkheden, die iede-
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ren stap belemmerden en iedere toenadering tegenhielden . Veellicht z jn er die meenen, dat de persoonl jkheid der afgezondenen
tot dezen toestand veel heeft aangebracht, en dat zulke haarkloverijen zeker waren vermeden door mannen, die op het groote
doel hadden gezien met scherpen en vasten blik, en dus die
nietigheden eigenl jk hadden overzien of v oorbijgega.a n . Integendeel : het waren geene mannen zonder hoofd of karakter ; geene
ziellooze ledepoppen, enkel op ledige plichtplegingen gedresseerd ;
het waren de uitstekendste staatsmannen van bun t jd : daar
ieder der mogendheden to wel hare belangen verstond en to
goed het gewicht van hetgeen er kon voorvallen had berekend,
om aan holle hoofden en blinkende nietelingen zulk een deel
hunner belangen toe to vertrouwen : oordeelt zelf.
Voor Frankr jk zag men or d'Estrades (die Vitry had vervangen), Colbert en d'Avaux : namen die geene verdere bijvoeging
noodig hebben, om to weten wat zij gegolden bebben in hunne
eeuw . Engeland had lord Barclay, Temple Hyde en Jenkins
gezonden, die waardige en behendige partijen waren van de
Fransche heeren . Vanwege de Staten en den Stadhouder, Prins
van Oranje, waren er van Beverningk, de Heer van Odijk en
M jnheer van Haren ; de eerste heeft, wel is waar, geen roem
behaald in dit strjdperk der diplomatie, althans word hij door
een deel z finer tijdgenooten verguisd en verdacht, om het deel
dat hj er in heeft gehad ; maar niemand zal de man den room
ontzeggen van een onzer eerste staatslieden to z fin geweest . Zijne
vorming had hij gehad onder de Witt, en zoo - ondanks zijne
voormalige goede verstandhouding met den grooten Raadpensionaris, op zulke vvbze dat hij zelfs het Eeuwig Edict medeonderteekend had - Willem III hem toch gebruikte, zal niemand
then Vorst verdenken van hier blinde voorliefde to hebben
doen golden, maar moeten erkennen, dat alleen de overtuiging van Beverningks verdiensten, en het vast vertrouwen op
bem, als op een krachtig en scherpziend voorstander van de
waarachtige belangen des lands, hem tot die keuze heeft geleid .
En na hem, sprekende van den Heer van Odijk, die ook zijne
proeven had afgelegd onder de Witt, en van Van Haren, den
bekenden Frieschen edelman, innig aan het Oranjehuis verkleefd,
kunnen w j zeggen, dat de Geiinieerde Provincien goed werden
gerepresenteerd .
Zweden had, nevens den graaf van Oxenstiern, persoon meer
voor de representatie dan voor discussie geschikt, den Heer Von
Olivenkrantz, meer een man van studie dan van vertoon, die to
midden van al het gedruisch en gewoel, het leven leidde van

8
een kamergeleerde, doch van nit zijn kabinet de ziel was van
de negotiatie voor Zweden . Hot Duitsche R~k word vertegenwoordigd door den Bisschop Von Gurck, Mi nheer Straetman,
een persoon meer uitstekende door zijn verstand en talenten dan
door hoogen rang, en den Graaf Kinski, een zwaarmoedig
Bohemer, meer tot ernst en afzondering geneigd dan tot de
beuzelarg van eene nuttelooze etiquette . Pater Ronquillo, een
fijne Jezuiet, en mijnheer Christin, een persoon vol scherpzinnigheid, waren het die den Markies de los Balbases op zijde
stonden in de Spaansche belangen . En na doze alien genoemd
to hebben, zonder daarom de overigen to minachten, zal men
zich overtuigd houden, dat het niet nit kleingeestige beuzelarij
was, indien men zulke kleinigheden der etiquette dus op den
voorgrond plaatste, en alsof zij die ze gebruikten, die vormen
noodig hadden om or hunne eigene nietigheid mede to omsluieren . Neen, maar het was, omdat ieder dier kleinigheden de
maatstaf was geworden van iets groots ; omdat de vormen niet
ledig waren, maar symbool van belangrjjke voorrechten of aanspraken, die men moest doen erkennen of tegenstaan, maar
van de rechtmatigheid om de eischen of aanmatigingen to fnuiken, die daarop nieuwe en hoogere vorderingen zouden gronden . En na dit gezegd to hebben, gelooven wij onze lezers en lezeressen wel genoeg op de hoogte, om uit dit oogpunt de gedragingen der ambassadeurs to beschouwen, als wij ze samen zullen
zien, of die hooren bespreken . En eerst nu durven wij rustig
aanvangen met onze novelle .

t f f 4^4''4 4 4 t ri

HOOFDSTUK I .

Dom Pedro Ronquillo.

Dien eerwaarden heer treffen wij aan tafel, evenals wj eens
den Kardinaal Ximenes hebben gezien ; al moeten wj bekennen dat het middagmaal van dezen Spaanschen pater yr j wat
meer schitterend was dan het ontbijt van den doorluchtigen .
Kardinaal, hoewel de eerste noch in het geestel jke noch in het
wereldlijke tot gel jken rang was gestegen . Het verschil in de
weelde hunner tafel kenmerkte al het onderscheid dat er was,
tusschen den strengen monnik van het begin der zestiende en
den Jezuiet van het Bind der zeventiende eeuw, die al vast van
den geest der achttiende werd aangegrepen ; het onderscheid
ook tusschen den monnik, die aan de verdienste der onthouding
gelooft, en den Weltmann, die levende in de zaken der wereldsche politiek, tevens de genietingen der wereld niet versmaadt . . . en ze geoorloofd acht, haasten wij ons er bij to voegen . Want w j willen u niet in het denkbeeld brengen, dat dom
Ronquillo een man is, die leeft voor z jne zinnen, en die als .
een echte Sybariet zich baadt in tafelgenot, zonder op iets dan
dit to achten : - eens voor altijd had z jn hofmeester order, de
tafel in to richten naar den rang van zijn meester en van bet
hof dat h j vertegenwoordigde, en Monsenor nam dat genot zooale ieder ander groot heer, zonder er veel aan to hechten of
veel over na to denken : vooral niet op dit oogenblik, waarin h j
zat tegenover zijn collega, Mjnheer Christin, wien hij zeer gewichtige communication had to doen, of van wien h j ze booptete ontvangen .
Pater Ronquillo droeg zijn ordergewaad, mijnheer Christin eene
deftige burgerkleeding ; men kon zien, dat z j samen waren op.
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gemeenzamen voet, en dat ze den officieelen toon voor den officieusen hadden verwisseld b j dit diner onder vier oogen ; want
den hofmeester en de bedienden behoeven w j zoo min mede
to rekenen als zij .
,,Ik herhaal het," zeide Mjnheer Christin, ,het bericht van
uw Eerw . affecteert m j ten hoogste. De Markies de los Balbases representeert volmaakt goed . . . . onze Souverein ; maar de
quaestien, die nu aan de orde zjn, wegen zwaar en zijn van tortueusen en diffusen aard ; zuiks dat wj uwe voorlichting nevens
z fine waardigheid zeer hoog noodig hebben ."
„Ik geloof, dat gij u vergist, don Christin : op de hoogte,
waarop de a f fwires nu staan, acht ik, dat men ze beter zonder
mij dan met m j zal kunnen behandelen . . . . zoo men handelt
waaraan ik flog aarzel geloof to hechten ."
,,Werkeljk sustineere ik, dat deze handel na uw vertrek
minder vorderen zal dan ooit, en ik begrijp niet hoe men niet
schroomt, waar men uwe behendigheid kent, in uwe verwijdering
toe to stemmen ."
Pater Ronquillo haalde even de schouders op, en herhaalde
slechts : Juist omdat men mij kent . . . ."
„En den moed niet heeft u to weigeren wat gij verlangt ."
„Men heeft to Madrid wel een anderen moed getoond, tegenover de Koningin-Moeder en de Venezuelo . . . . Daarbij, mijn
invloed als Jezuiet is tegenwoordig gering, als g j denken kunt ."
,, Waarheid is, dat uwe orde weinig verplichtingen heeft aan
don Jan van Oostenr jk . . . ."
,,Hj ook niet aan de orde ; men moet billijk zijn ."
„En men zegt, gij steunt z fine zaak . . . ."
„Ik ben niet van z fine part j," hernam dom Ronquillo snel . . . .
,Toch volgt gij zjjne inzichten ."
„Ik deel ze . . . . ziedaar alles ."
„En het is daarom, dat men u yr jheid geeft van hier to
gaan op een oogenblik, dat uwe tegenwoordigheid zoo hoog
noodig is, om de onderhandelingen tot een goed eind to brengen?"
„Welk eind?" vroeg dom Ronquillo, terwijl hj zijn doordringenden blik op don Christin vestigde.
,Mij dunkt, er kan maar een einde goed genoemd worden,
de vrede," hernam deze .
„Welnu dan, to Madrid weet men, wat gij nog niet weet
ik ben niet voor dezen vrede ."
"G j weet hoe die ons noodiis
g ?"
„Ja, maar h j is anderen ook noodig : en van een zulken,
als then men ons hier gaat n iken, kunnen wij ons nog wel
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eene w jle passeeren . Ik zie daarin slechts de preliminairen van
een nieuwen oorlog, zoo haast Z jne Allerchristelbkste Majesteit
wat orde zal gesteld hebben op zgne financiezaken, en wat tot
adem is gekomen van de vermoeienissen zgner overwinningen ."
„Maar zonder u hebben wij veel meer kans verschalkt to
worden ; d'Avaux is zoo listig en zoo intrigant ; Colbert is zoo
schrander en rekent zoo goed."
,,Gg hebt Fuentes !" viel dom Ronquillo in, terw jl iets als
een ironisch lachje om zijn mond speelde .
„Met then vorderen wij niets b j de Franschen ; ze zullen hem
niet erkennen . . . ."
„Welnu, dat ze hem niet erkennen, dat h j niet vordere met
de Franschen, het zb zoo ! Ik zie er geen kwaad in ."
,Maar toch, het is om vrede to sluiten, dat wij hier zjn : en
iedere dag dat w j wachten . . . ."
„Kan one het verlies van het uitstel vergoeden met woekerwinst . . . . Luister ! Ik ben tegen den vrede, op grond van mededeeling van den Markies de Grana, die m j bew jzen, dat de
jonge Stadhouder. . . . "
Dom Ronquillo zweeg plotseling, en zag z jn majordomo aan,
die eene wijle op de eischen van de tafel had toegezien, maar
zich daarna verwijderd had, en nu terugkeerde met ontstelde
trekken, en zichtbaar in groote verlegenheid .
,, Wat is er, Pantaloon?" vroeg dom Ronquillo .
„Een moeil jk geval, Monsenor," hernam de oude man, zich
eerbiedig buigende : „de eerste secretaris van Uwe Excellentie
zendt m j . . . . hij zelf zou gekomen z jn, dan . . . de overweging,
dat Monsenor op dit uur zich niet met zaken bezigboudt, deed
hem vreezen, dat het hem moeilijk zoude z jn tot Monsenor door
to dringen ; terw jl ik, als de eerste dienaar van uw buis
"
„Tot wij komt, ale g j meent dat het u of m j noodig is, Pantaleon ! dat recht is hot uwe, nu en altoos ."
„En de zaak, waarvoor ik kom, 1 jdt Been uitstel, Monsenor !"
„Maak dan geene omstandigheden, en draag haar voor ."
„Het is dit : de twee ambassadeurs van Frankr jk, M jnheer de
Maarschalk d'Estrades en Mijnheer Colbert zijn in aantocht, en
komen Uwe Excellentie een bezoek brengen . De heidukken, die
de karossen voorafgaan, hebben hen reeds aangemeld ."
,Gig weet het antwoord, dat eens en voor alien geldt : ik ben
niet tehuis ."
„Dat antwoord is de vorige maal gegeven, Monsenor ! alleen
er is nu iets voorgevallen, dat verandering kan waken in uwe
bevelen, als Mijnheer de secretaris oordeelt ."
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„Wat kan er zijn voorgevallen?" vroeg dom Ronquillo met
schitterende oogen . ,,Hebben ze veellicht mijnen edellieden doen
adverteeren, dat zij besloten zijn, aan mgne condition gehoor to
geven, zoodat ik ze kan ontvangen?"
„Neen, Monsenor : het is alleen eene onvoorzichtigheid van
den portier, die in de verwarring, waarin hjj was, voor de tweede
maal personen van zulk een rang to moeten afwijzen, zich heeft
laten ontvallen tegen den heiduk, dat Uwe Exeellentie aan tafel
zat, en dat
"
„Maar wat heb ik to doen met de onhandigheid mgner lieden?" hernam dom Ronquillo : mij n bevel blijft zooals het was :
ik ben niet tehuis ."
„Maar bedenk toch, mgn waarde collega, ze zullen eindigen
met to weten
"
„Zij mogen weten . Gij hebt mg verstaan, Pantaloon ! vererger
de zaak niet door ze to laten wachten . . . . zg kunnen nu voor
mijne deur zijn . . . ."
Toen Pantaloon zich verve jderd had, zeide don Christin met
onrust : „Vergun mg u to zeggen, Monsenor, dat ik daze handelwijs niet begrgp . Gg zijt niet voor den vrede tusschen de mogendheden, dit laat ik daar ; maar zelf zult ge toch wel niet de oorzaak willen zgn van eene voile en openlijke vredehreuk tusschen
de onderbandelaars . En dat kan zoo worden, indien zjj dit refus
om hun bezoek to ontvangen, nu zg u tehuis weten, opnemen
als eene krenking in hun officieel karakter .
„Ze zullen wel wgzer zijn . Ze hebben mij niet erkend in het
mijne : hoe zou ik hen in het hunne kunnen krenken? Zg kunnen niet hier zjn, dan als particulieren, en tegenover particulieren
is dom Pedro Ronquillo volmaakt in zijn recht, als h jj laat zeggen, dat hg niet to spreken is, hoewel men weten kan, dat hij
aan tafel zit . Wat meer is, daar zij mij niet hebben erkend als
tweeden ambassadeur houd ik mijn incognito, als gij weet, en
ben dus eigenlijk voor hen niet hier . Hoe kan men een bezoek
brengen aan iemand, die er niet is?"
„Zij hebben u erkend als blenipotentiaris, en in dat karakter
kondt gij hen zien en met hen onderhandelen : dat zou vele zaken
faciliteeren ."
„voor Zijne Allerchristeljjkste Majesteit : daaraan twijfel ik
niet . Maar daar ik hier ben in de belangen van den Spaanschen
koning, kan ik niet toestaan, dat men lien in eere krenkt, door
zgn gezant de rechten to weigeren, die hem toekomen ."
„Wat mij betreft, ik heb die bezwaren niet . Zg komen tot
mij, ik ga bg hen, het al tot meerdere satisfactie van alien . . . .
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„Heel goed . Maar geven ze u dan de hand?"
„Wel in hot particulier, als goede vrienden, niet als collega."
„Dus ook niet den titel van Excellentie ?"
„Evenmin."
„Gij hebt dan ruimere instruction?" vroeg dom Ronquillo, ,of
minder susceptibiliteit?"
,Dit laatste kan zijn, Monsenor ; ik ben gezonden, om mediateur to wezen ; ik zal niet aanvangen met zelf het eerst de strengen to verwarren, die ik tot taak heb to ontknoopen ."
„Voorwaar, gij zijt beter gescbikt dan iemand anders, om met
Fuentes samen to werken," hernam dom Ronquillo, weer met
wat ironie .
„Zeg veeleer, onder hem to dienen . Want hij is de hoogere
in rang, heeft aanmatigingen, die dit ongelijk doen voelen en
niet vereffenen . Wat er aan zijne erkenning ontbreekt kan de
Markies de los Balbases aanvullen, zoo haast hij het goedvindt,"
merkte don Christin aan, ook met zichtbare bitterheid .
.En ik geloof, dat zal niet lang meer duren : Fuentes wordt
door don Jan van Oostenrijk op den voorgrond geschoven, en
ik vermoed, dat don Paolo . . ."
„In hot belang is van den Admirant ?"
„Neen, maar hij vreest hem, en zal, hem ten gevalle, voor
Fuentes doen, wat voor ons niet noodig is geacht . . . tenzij de
Markies do villa-Hermoza, wien hot regelen der Nederlandsche
zaken voornamelijk is aanvertrouwd . . ."
,,Uitdrukkelijk tegenbevel geeft ."
"En dit, begrijp ik, zal gebeuren ; want ik ga naar Brussel."
„En om zulke reden verlaat gij dozen belangrbken post,
waar uw scherp oog zoo noodig is ?" . . . Vergeef mij, dat is voor
mij niet zeer geloofbaar."
„Neen, ik verlaat niets : ik ga meer dan ooit waken voor de belangen, die hier worden verhandeld . . . nit Brussel : mjne oogen
en mijne armen reiken toch tot hier, waar ik a heb . Daarbij,
ik wil nader zijn bb hot tooneel van den oorlog ; ik wil meer
van nabij kennis maken met den Prins van Oranje . Gij blijft
intusschen hier, en helpt den vrede makers . Maar haast u niet
to veel : integendeel, iederen dag, then men de onderhandelingen rekken kan . . . ."
„Verliezen wij meer in Brabant . . . ."
„taint de jonge veldheer der geallieerden tijd, om van die
verliezen zijne revanche to nemen . En zoo gij het niet gelooven
wilt, ziet hier eon brief van de Grana nit het leger, die hot u
bevestigt."
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,,Zeker, in dat geval is hot onze zaak, ons niet met sluiten
to overijlen," hernam don Christin, na het papier to hebben
doorgelezen ; „maar heeft de Villa-Hermoza op dat punt nieuwe
instruction ?"
„Dat zijn van die instruction, die niet gegeven kunnen worden, maar die men moot raden . Dit is 66k een cijferschrift . :
eon zulk waartoe ons de sleutel niet wordt aangewezen, en then
men zelf moot uitvinden .''
„Uitvinden is gevaarlijk : men kan meenen gevonden to hebben, zich vergissen, en verkeerd lezen ."
„Gij zgt zeer voorzichtig, don Christin, zeer wijs zelfs ; alleen, gij hebt scherpzinnigheid genoeg om to begrijpen, dat ik
u van iets spreke, wat bestaat : en ik zou u krenken, zoo ik
mg bemoeide, u het heele alphabeth voor to zeggen ."
„Ik bid u, doe het toch ! . . . ik heb niet uw trots, en wil
liever wat onbevattelijk geacht worden, dan door to veel vlugheid van bevatting eene onhandigheid doen ."
„Nu dan, om u op den weg to helpen . Gij ontvangt van
tijd tot tgd officieuse mededeelingen van don Luis de Quereda,
eersten edelman van de kamer van onzen welbeminden monarch Karel II ?"
„Gij weet dit?" vroeg don Christin met zekere onrust .
„Dit, en nog iets meer : daarom zeg mg in oprechtheid, drukken ze uit, dat men in hot binnenste van hot paleis zonder
achterdenken en onvoorwaardelijk naar den vrede verlangt?"
,,Neen, dat doen zij niet, dit moot ik erkennen ; maar toch
hot particuliere gevoelen van hen, die den Koning het naastbij
omringen . . . ."
„Het is niet altgd het particulier gevoelen, dat u wordt kenbaar gemaakt . Het is meer, veel meer !" Dom Pedro hief den
arm omhoog, maakte een gebaar met den vinger, als teekende
hij een cirkel of rondom zgn voorhoofd .
Don Christin zag hem aan met do uiterste verwondering .
„Maar hoe kan ik weten, wanneer hot meer is ?" vroeg hij .
„Zoo er iets in den brief ontbreekt, zal u dit ten bewijs zijn,
dat het is wat ik zeg, en dat gg volgen moet ."
„Wat ontbreekt! -- wat kan er aan een particulieren brief
ontbreken, die toch niet legaal is?
,De interpunctie 1"
„Don Christin scheen als uit een droom op to schrikken,
sloeg de handen ineen, bleef eene wjjle nadenken en zeide toen :
,Bg onze Lieve Vrouwe van Atocha, ik heb de laatste maal
zulk eon brief ontvangen ."
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„Ziet g j ?" hernam dom Ronquillo met eenige zegepraal : ik
kan to Madrid z jn, terw jl ik hier ben ; ik kan naar Brussel
gaan en toch hier bljven, met de middelen die ik in handen hob."
„Dat is waarheid : alleen geven ze m j niet wel de zekerheid wat men Binds verlangt . Een brief van don Luis, met of
zonder interpunctie, kan nooit golden voor legale instructie, en
naar doze alleen kan ik handelen . Of heeft de Markies de los
Balbases ook op geljke wijze eene instructie?"
„De Markies ! volstrekt niet . De Markies is het Hoofd van
de ambassade ; h j representeert in volstrekten zin den Boning .
B j hem de interpunctie vergeten ! Zulke omissie tegenover zulke
personaadje! Wel neen, wel peen . Il lui faut les points sur les i,
als de Franschen zeggen ; hj is hier om den vrede to negotieeren ; hij moot geene andere rol spelen : h j poseert als Janus,
en het is volstrekt noodig, dat h j die pose houdt . Maar wij, of
liever g j . . . dat is wat anders
„Neen, Monsenor ! reken daarop niet. Ik zal mg nooit stellen in oppositie tegen de handelingen van onzen eersten ambassadeur, tenz j met een officieel en volkomen legaal bevelschrift in de hand ."
„Maar van zulke oppositie is ook volstrekt geene sprake,
en g j hebt mu wel verkeerd verstaan, als gj meent, dat ik u
zoo lets kon aanraden . Ik meene alleen, nu g j dit alles weet,
en oordeelt dat de zaken hier to haastig voortgaan, of zoo g j
het ziet komen dat twee der bondgenooten, wie ook, zich vereenigen tot eenig afzonderl jk verbond, dat natuurlijk str jdt tegen
onze helangen - zie dan uit naar eene kans, om binnenlandschen
oorlog to stichten tusschen de vredemakers, opdat de gang der
onderhandelingen gestaakt, althans verlamd worde . En bedenk
daarb j, we hebben hier niet enkel ambassadeurs, maar ook . . .
ambassadrices ."
n 0 zeker, zeker ;" hernam don Christin glimlachend : ,als gj
dat bedoelt, daar is hier stoffe to over, om drie Trojes in brand
to steken . Wij heeren behandelen de zaken als zaken, en als
w j ons suseeptibel toonen, is hot qualitate q-ua ; wij passioneeren
ons dus a froid . Maar de dames, de dames ; zj brengen hare
individueele neigingen en gevoeligheden mede in 't spel der
diplomatie, en maken zelfs passie van zaken op zulke wijze, dat
wij met haar b jzijn hier to N jmegen als op een ondermijnden
grond staan, met buskruit gevuld, waarvan de minste vonk tot
eene vreesel jke uitbarsting aanleiding kan geven, zoo niet tot
laaien brand en algeheele ruine."
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„Voor die uitersten behoeden ons de wi sheid en de matiging der heeren ; hernam dom Ronquillo, maar iets tussehen beide
in, zoo'n schot of wat met los kruit, dat niemand kwetst, maar
enkelen onthutst en sommigen versehrikt ."
„lets bij voorbeeld in de manier van het different, dat or
gerezen is tusschen de Gravin d'Oxenstiern en Mevrouw Colbert,
over . . . . gj zult glimlachen . . . over eene kraamvisite, die de
laatste niet schielijk genoeg had afgelegd, wat door de Gravin
word beantwoord, door met zeer veel ceremonie hare eerste
visite aan onze ambassadrice to brengen, en eerst veel later aan
Mevrouw Colbert, die toen halsstarrig weigerde, dit bezoek to
ontvangen ."
„Juist, zoo iets bedoelde ik . En dat is licht to veroorzaken,
inzonderheid voor u . Voor mij, als geestelijke, zijn die soort van
maneges ietwat gewaagd . . . ten minste daar ik geen plan heb,
hier als biechtvader to ageeren, en dus mijne entrees to krijgen
in de oratoires ; en zooals gij weet, een man voor de salons en
voor de boudoirs ben ik niet ."
Don Christin zag hem lang en doordringend aan, en zeide toen
„Ik begrijp nu volkomen, waarom gij afreist ."
„Ik ben gelukkig, dat ik mij eindelijk heb doen verstaan,
to meer daar wj niet veel tijd meer over hebben . Ik wacht nog
stoornis ."
,,Gij hebt toch nog wel tijd, om mid een paar vragen to
beantwoorden ?"
„Vraag gerust . Ik zal antwoorden, zoo good ik kan ."
„Het is dus tusschen de Fransche ambassadrice en de
Spaansche, dat or op een gegeven moment . . . ."
,,Chut, chut! Ik heb mij, meen ik, niet zoo bepaald uitgedrukt : ,nomina aunt odiosa ." Een weinig mythologie is alles
wat wb ons kunnen veroorlooven . Gij hebt zoo straks van den
Trojaanschen brand gesproken ; was dat, omdat gij weet, dat
wij eene Helena in ons midden hebben?
„Eene Helena?" hernam don Christin, zich bedenkende .
„Ik beken, dat er menigte van schoone dames hier zijn, die alien
op lien naam antwoord zouden geven . Hare wedergade in
schoonheid vindt zich veellicbt in de Markiezin . . . ."
,De Quitana," hernam dom Ronquillo . ,Het is uwe schuld,
dat ik den naam nu uitspreek."
„ Maar van eene Paris-geschiedenis weet ik niet, en kan
daaraan nauwelijks gelooven . Die uitnemende schoonheid komt
pas nit hot klooster, en is vbftien of zestien jaar ."
„Maar is het dan niet genoeg dat er eene Helena is, om
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Parissen nit den grond to doen oprijzen ? en to eerder, daar zij
aan een Menelaus is toegewezen ."
„Zij is verloofd ?"
„Zij was het reeds van de wieg af. Om een ouden familietwist to dempen, zeide de Markies de los Balbases zjjne tweede
dochter toe aan den zoon van den president van Kastilie, dat
nu een beer is van dertig jaren . Toen de Markies de los Balbases Madrid moest verlaten, voor zijne ambassade bb den
Keizer, en besloot zijne familie met zich to nemen, was de donna
Lavinia Markiezin de Quitana nog in het klooster, waar zij hare
opvoeding genoot . Men nam haar daarin en voerde haar made .
Zij was toen nog Been dertien jaren ; haar verloofde leefde
nog het vroolijke levee van een jongen edelman . . . en gunsteling van don Jan van Oostenrijk ."
„Gunsteling van den algemeenen stedehouder?" herhaalde
don Christin .
„Ja, dit is zijne positie . Hij gevoelde zich dus niet geneigd,
zijne vrijheid, door het huwelijk met een dertienjarig kind dat
hij nooit gezien had, aan banden to leggen Er ward dus vooreerst besloten de verbintenis niet to voltrekken . Alleen de vredesonderhandelingen werden geopend to Nijmegen ; - de Markies benoemd om daarbij onzen Monarch to representeeren,
moest herwaarts komen, altijd met zijne familie, en de negotiaties hebben nu reeds zoolang geduurd, dat de jonge Markiezin zestien jaar is geworden . De belangen van weerszjjden schijnen nu de voltrekking van het huwelijk to gebieden, en men
vermoedt zelfs, dat het bb procuratie gesloten is, of binnenkort zal worden gesloten . Men vermoedt verder, dat de komst
van den Graaf Fuentes, gehecht aan de part] van don Jan, niet
geheel zonder invloed zal zijn op het lot der jonge Markiezin ."
„De Paris?" vroeg don Christin lachende .
Dom Ronquillo haalde de schouders op .
„Ik geef u de draden in handen, maar den knoop moat
gij zelf maken . Gij zijt bekend met de familie de los Balbases ."
„Ik heb er nog slechts weinig bezoeken afgelegd, maar dat
zal veranderen . Ik ga, van nu aan, de dames meer zien . - De
Markiezin-moeder is niet precies eene Hekuba . . ."
,,Zoomin de los Balbases Priamus behoeft to zijn . . . Wij willen
ook geene tragedie : op zijn best eene comedie a la Moliere.
Gij hebt intusschen uwe Andromache, zoodra gij hat wilt ."
„De Hertogin de San-Pietro ?"
„Juist, eene Spaansche, die bijna eene Italiane is . . . die haar
Hektor welhaast eene Astyanax zal geven ."
Media-Noche .
2
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„Maar dat alles zegt mij nog niet, hoe de Fransche ambassadrices daarin gemoeid kunnen worden ."
„Maar, mijn beste beer collega! gj weet ook dit, dat de
eene vrouw zich immers alt jd bemoeit met hetgeen de andere
doet . Gesteld nu eens, dat de een of andere dolende ridder
nit het salon van Mevrouw Colbert, of van de Marechale d'Estrades, aangetrokken door de zwarte oogen van onze Helena . . .
Maar moet ik dan ook alles zeggen ?"
„Neen, neen, ik weet genoeg, en zelfs geloof ik onder de
hand to hebben . . ."
„Waarl jk, gij ook? Nu, good dat wij bet eens zijn, want
ik hoor daar beweging in m jne receptiezaal ; ik kr jg nu bezoek."
"G b ontvangt nu toch ?"
„Ja, iemand then ik wacht, met wien ik geene omstandigheden maak . . . een jongmensch van mjne kennis, die veel van
Spaanschen wjn houdt en van Spaansche vruchten, en die het
dessert met ons komt gebruiken ."
„Zeker eenige particuliere zaak van u . . . Zal ik m j verwijderen ?"
„Volstrekt niet. Ik wil juist, dat gij samen kennis zult maken . Het schijnt wel wat vreemd, want het is een Fransch edelman, het is . . . ."
„De chevalier Hippolyte Saint-Savornin, particulier secretaris van mijnheer den maarschalk d'Estrades, diende Pantaloon
aan ."
„De dienaar schijnt beter b j u gezien, dan de meester," zei
don Christin met een glimlach, terwijl hij nieuwsgierig uitzag
naar den komende .
„Hij zal mij ook den titel van Excellentie niet weigeren ;"
fluisterde dom Ronquillo .
De chevalier dan trad binnen ; maar eer hj zich nog vanalle
zjne buigingen voor de twee gezanten had opgeheven, had don
Christin tot z jn collega in het Spaansch gezegd, met een veelbeduidenden blik
„Dat was de persoon, op wien ik zooeven dacht."
,He, dat treft ;" hernam dom Ronquillo. „Ik heb hem hierheen bescheiden, om uwe aandacht op hem to richten .

HOOFDSTUB II.
De chevalier Hippolyte de St.-Savornin.

De chevalier Hippolyte do St .-Savornin was volmaakt de Fransche ridder van z jn t jd . Niemand zal, hoop ik zich dus in de
kleur van dit t jdperk vergissen, om na dit getuigenis aan hem
to denken, als aan een Bayard of een Du Gueslin .
H j is geen ridden, die z jne sporen heeft moeten verdienen,
en die eerst zjne proeven heeft moeten doen, voor hj den ridderslag waardig word geacht ; h j is chevalier, dat wil zeggen
jonger zoon nit een voornaam adell jk huis, die dozen titel heeft
ontvangen, als een voorrecht zjner geboorte, en die daarvoor
niets heeft behoeven to doen van wat de oude preux to verrichten hadden, eer zb zich ridder konden noemen .
Niet dat men z jne dapperheid behoeft to verdenken of z jne
vaardigheid met den degen, maar toch hot eigenaardig terrein
voor zjne heldendaden was een ander dan hot hunne ; dat was
niet het slagveld of hot ridderlijke strjdperk, maar wel het
salon, de daps- en schermzaal, het boudoir der dames, de
antichambre der vorsten, en alle overige plaatsen, waar men
meer door blinkende eigenschappen schittert en door uiterljke
voordeelen, dan door degeljke deugden en deftigen heldenmoed. Uiterl jke voordeelen - voorzeker onze chevalier was er
niet van misdeeld, en hj grondde daarop eene grenzenlooze
ingenomenheid met zich zelven, die hem even laatdunkend
maakte jogens anderen, als lichtgeloovig zoo baast het hem
zelven gold ; en bj zjne eigene voorrechten of verdiensten
verwonderde h j zich over niets en scheen niets hem to veel
of to onbereikbaar . Loszinnig, jdel, onnadenkend, was h j
oppervlakkig ondanks zjn vernuft, en zonder diepte of rijpheid
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van oordeel ondanks zjne schranderheid en levendigheid van
bevatting . Z jn hoog zelfgevoel en mateloos zelfvertrouwen
deden hem op anderen nederzien met cone geringschatting, die
niet het gevolg was van eene juiste waardeering hunner waarde
of onwaarde, maar van z jne onkunde en onmacht om verder
to zien dan zich zelven. Ma foi ! - zou hij zeggen - hij had
wel den tijd om aan andere to denken ; hij, die het reeds zoo
drok had met zich zelven to doen golden . Overigens een good
hart, maar eene booze tong ; opgeruimd, altjd in goode luim,
lustig, geestig en spottend met alles, behalve met hetgeen hij
hot punt van eer noemde ; praalziek en bluffend, bovenal op
de gunst der grooten en der vrouwen, en de laatsten niet
sparende, zoo vaak bij door eene optelling van zjne overwinningen op hare deugd of op hare zwakheden zich eere dacht
to geven ; en bij zulke gelegenheid volstrekt niet schroomvallig,
om do hersenschimmen zjner verbeelding of de geheime
wenschen van zi n hart als historische feiten nit to geven ; en . . .
ontrouw aan de waarheid . . . op dit punt, scheen hem geoorloofd, hoewel hij iemand, die hem leugenaar durfde noemen,
zonder aarzeling tot een tweegevecht zou gedwongen hebben .
Zooals men denken kan, duurde hot niet lang, of een personaadje van dit karakter was op gemeenzamen voet met de twee
diplomaten, die hun best deden om hem op z jn gemak to zetten .
Zij gaven hem eene plaats tusschen hen beiden ; zij beijverden zich, hem to doen bedienen van het fijnste en eelste, en zij
sehenen elkander het woord gegeven to hebben om hem to overladen met oplettendheden en voorkomendheden, als waren zij
slechts daar, om z jne begeerten to raden en to voldoen . De
chevalier vond dit natuurl jk, en nam hot aan of hot hem toekwam . Hij hot zich de fijne Spaansche en de zeldzame Portugeesche wijnon wel smaken, die dom Ronquillo hem in vollen overvloed liet reiken : en tusschen dit alles door snapte hij voort met
al do vri postigheid, al do welsprekendheid en al de opgewekte
vrool jkheid, die hem eigen waren, zoo haast hij zich met belangstelling en welgevallen wist aangehoord . Zelfs tegenover zulke
hoorders kon het niet anders, of de twee groote levensvragen
van onze chevaliers, de gelukkige uitkomsten zjner tweegevechten en zjner minnarjen, moesten de hoofdonderwerpen van zijne
pralende samenspraken z jn . Zelfs verdenken wij don Christin,
of h j niet de eerste was geweest, om hem aanleiding to geven
tot het opvatten dier stof, terw jl hij misschien door zijne vragen
of uitroepingen van verwondering tot het uitspinnen daarvan medehielp . Hoe het zij, onze held sloeg dapper door . Onzen held
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w j hem met recht noemen : want zoo iemand, de chevalier Hippolyte de St .-Savornin is een echte romanheld . Ik
mogen

spreek niet eens van z jne kleine gitzwarte mutstats en van zijn
frisch levvndig rood, van zjne prachtige gecrepeerde pruik, die
bij iedere beweging van zijn hoofd de geuren van bet irispoeder
verspreidde ; ook niet van z jne kanten manchettes, van z jn appelbloesemkleurig vest, met gouden bloemen doorwerkt, zelfs
niet van de vuurkleurige linten, die afhingen van z jne schouders .
Ik spreek van zjne innerljke hoedanigheden - en dan, dunkt
m j, is hij wat h j zijn moet : blinkend en onbeduidend, eene gelukkige mengeling van werkel jken mood en snoever j, van opgewondenheid en van overmoedigen levenslust ; een vernis van
gevoel in den omgang met vrouwen, een tintje van sentimentaliteit zelfs, dat hem tot alles geschikt maakte, 66k om zich to
verbeelden, dat h j een wezenl jken hartstocht had opgevat, en
ingevolge die inbeelding to handelen . G j begr jpt hoeveel partij
wij kunnen trekken van zulken held -of eigenl jk niet w j, maar
onze diplomaten, voor wie onze chevalier nu poseerde zonder
bet zelf to weten . En al had hij bet begrepen, hj had er geen
anderen toon om aangeslagen ; hij bewonderde zich zelf to veel,
om niet overtuigd to zijn, dat enkel bewondering en welgevallen hen zoo aandachtig luisteren deed. Hoe had hij kunnen onderstellen, dat hij daarom alleen zoo begeerig werd aangestaard en
aangehoord, omdat men hem gebruiken wilde, en zich overtuigen
moest of hij bruikbaar was voor de rol, die men hem toedacht . Omtrent dit laatste punt waren beiden bet zeker reeds stilzw jgend
eons geworden, toen chevalier, die do inleiding eener nieuwe
anekdote ten einde had gebracht, plotseling zich zelf in do rede
vie], met een : Maar ik ga u vervelen, m jneheeren ! ik heb
reeds zoolang gesproken .
,Gj spreekt zoo goed," voerde dom Ronquillo aan, die oordeelde dat een antwoord gewacht word in then geest .
„Vergiffenis! ik ga veellicht in bet vuur van mijn verhaal
vergeten, dat ik spreek tot een hooggeplaatsten Spaanschen geestelijke, en mijn avontuur
„Eilieve, heb geene zorge : ik ken de wereld . . . . ik leef
or in ; ik ben geene anachoreet, geen Fenelon ."
„Gelukkig, Monsenor!" hernam Hippolyte, met een ernst en
eene aanmatiging, die den prelaat allerkluchtigst moesten sch jnen ; „want mjnheer de Bisschop van Kamerjk wordt verdacht
van Jansenisme, en g j begr jpt, een dienaar des Konings zou
niet vertrouwel jk kunnen samenz jn met een Jansenist."
„Dat spreekt vanzelf," hernam dom Ronquillo, die nu toch
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wat moeite had, om niet to glimlachen ; „maar wees gerust, ik
ben van de orde van Jezus, en zou desnoods van de heilige
Inquisitie zelve getuigenis kunnen vragen voor mijne rechtzinnigheid ."
De chevalier boog zich voldaan.
„Ik wist zulks, Monsenor! maar nu gij van de Inquisitie
spreekt, ik weet niet, of ik, na een avontuur als dat wat ik u
wilde verhalen, in Spanje wel door doze in rust zou worden
gelaten ."
„Werkelijk?" vroeg dom Ronquillo, wat meer ernstig en eenigszins bevreemd . ,Dat voorval betreft dus de religie?"
,In geenendeele, Monsenor! alleen, ik meen to weten, dat
mijneheeren van de heilige officie zeer waakzaam zijn over
de zeden der voorname Spaansche dames, en . . . ."
„Voorname Spaansche dames! . . ." herhaalde dom Ronquillo
uitvorschend . En dat hier to Nijmegen?"
„Zoo is het, viel Hippolyte in, met zekere zegepraal. Daarna
met gemaakte zedigheid het hoofd buigende, ging hij voort :
„Daarom, zoo ik niet volkomen verzekering ontving van Uwer
Excellenties uiterste descretie, zou het mij kennen brouilleeren
met de Marechale d'Estrades ; want haar naijver op de Spaansche ambassadrice . . . ."
„De Spaansche ambassadrice !" riepen de beide diplomaten
tegelijk .
„Mij dunkt, wi hebben een recht, om daarvan ingelicht to
worden," voegde dom Ronquillo er bij ; terwijl don Christin aanmerkte, dat hij den chevalier van Donquichotterie zou verdacht
houden, zoo hij hun niet de volledigste bewbzen gaf omtrent
do waarheid van dit avontuur .
„Welnu dan, mijneheeren, door eene zeer toevallige omstandigheid hoorde ik laatst de mis in de kapel van de Spaansche
ambassade ."
„Mag ik vragen, welke omstandigheid ?" vroeg don Christin,
met eon scherpen blik dock met een glimlacheuden mond .
„ Wat zal ik u zeggen, Monsenor . . . . eene dame had het
verlangd ."
„Hoe, ge zoudt op het verlangen van eene der Spaansche
dames in onze kapel de mis hebben gehoord ?" vroeg dom Ronquillo bijna met toorn .
„Integendeel, Monsenor, op het bevel van eene Fransehe
dame, tot wie ik in betrekking sta, en die professie maakt van
zeer jaloersch to zijn . Zij verbeeldt zieh, dat sommige Katholieke
jonge juffers nit de stad, die verzocht hebben hare religie to
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mogen waarnemen in onze kapel, dozen stap hebben gedaan,
om zich to doen opmerken door de jonge cavaliers van het
gezantschap . Zij verbeeldt zich bovenal, dat ik . . . bijzonder
hot voorwerp zoude zijn van eene aandacht, die zich wat al
to verplichtend uitdrukt : in een woord, zg wil mij de eenige
gelegenheid ontnemen, om met de onbekende schoonen in aanraking to komen . En daar de zaak mij vr~ onverschillig was,
beklaagde ik mijne Hollandsche bewonderaarsters, en volgde
den wil van mijne bevallige tiran, die op dit oogenblik recht
heeft op mijne gehoorzaamheid ."
„Als een volkomen galant man, dat versta ik . . . Maar dit
is toch niet uw avontuur?"
„Vergeef mij, don Christin, alleen zoo is het begonnen . Toen
ik dan in die kapel de mis had gehoord, wilde ik mij terstond
verwijderen ; want ik had geen mood het sermoen aan to hooren . . . vergeef mij de bekentenis, Monsenor, daar ik . . . niet
genoeg Spaansch versta om or door gesticht to worden . Maar
hoewel ik in de kapel op niemand van de aanwezige donna's
bijzonder mijne aandacht had gevestigd, schijnt het toch dat
men mij heeft onderscbeiden, zooals ik de eer hebben zal u
mede to deelen . Nauwelijks was dan de benedictie gegeven, of
ik wilde heengaan ; dan, eene dame, die achter mij op Spaansche
wbze lag nebrgehurkt, rees nu ook op en verzette zich tegen
mijn heengaan met levendige gebaren en met een herhaald
hoofdschudden. Daar zjj de mantilla dicht over het gelaat had
geslagen, kon ik niet in hare oogen lezen wat hare begeerte
was, en moest dus vragen ; doch ik kreeg geen ander antwoord,
dan eene gebiedende beweging, die mg zeer duidel~k tot blijven
noodde . Daar ik nooit de gewoonte heb, de bevelen eener dame
to wederstaan, vooral niet bb het begin eener kennismaking,
bleef ik, en luisterde naar de vermaningen van den pater, die
zeker beteren indruk op mij zouden gemaakt hebben, zoo ik ze
had kunnen verstaan . Zoo ras ik mij met eenige voegzaamheid
kon omkeeren, wilde ik naar mijne belangwekkende buurvrouw
heenzien, dan . . . . zij was er niet meer."
De beide diplomaten begonnen to glimlachen .
,Zeker de eene of andere duena, die een zwak had op den
prediker, en die niet wilde dat gij stoornis zoudt brengen ;"
merkte dom Ronquillo aan, en don Christin voegde er bij
„Neen, chevalier, dat avontuur loopt schraal af."
„Zoo hot dus afgeloopen ware, senores !" hernam doze, een
weinig geraakt .
„Ah, het is dus niet uit !"
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„Tudieu ! zou ik er dan van spreken ? Gunt m j to vervolgen . Vol sp jt over doze teleurstelling nam ik m jn hoed . . . men
had er eon biljet in geworpen, op zulke wijze, dat het mij terstond in bet oog moest vallen ."
„Hoe gj toen met drift de kapel zult verlaten hebben, om de
geheimzinnige missive to lezen !"
„Niet zoo heel driftig, Monsenor ; zooveel zeldzaams had de
zaak niet voor mij ; maar toch . . . ik verwijderde m j en las . .
'
en las wel hot zonderlingste billet-doux, dat mij onder alle in
handen is gekomen, want het begon met den eisch van een
huwelijk . Begr jpt g j dat, m jneheeren, een huwelijk voor de
eerste samenkomst?"
„De beide diplomaten gaven bew js van verwondering ; de ridder vervolgde :
n Ik word opgeroepen, om eene dame van hoogen rang een
belangr jken dienst to bew jzen . Men weet wat dat is, belangrjke diensten aan dames! Om to vernemen wat men van mij
verlangde, had ik m j to laten vinden op hetzelfde uur, op
dezelfde plaats, in de kapel der Spaansche ambassade, tien dagen
achtereen . Zoo de tiende voorbijging, zonder mij verder inlichting to geven, moest ik verzekerd zijn, dat onoverkomel jke hindernissen zich gesteld hadden tussehen het ontwerp der dame met
mij ; terwijl de mogel jkheid bestond, dat z j het mij reeds den
eersten dag zou kunnen mededeelen."
„Ik ben nieuwsgierig naar die mededeeling ; sprak don Christin .
"Z U is nog niet gevolgd," hernam Hippolyte, ,hoewel ik reeds
tweemaal aan de aanwijzing heb voldaan. . . ."
„En gj gelooft dus aan het biljet? gij zult dus volharden?"
,Zonder eenigen twijfel : ik wil hiervan het eind zien ."
,,Maar indien er geen eind is, indien hot eens eene mystificatie ware?"
„Dat is bet niet ;" hernam de chevalier, met rustig zelfvertrouwen . „Ik ken alle nuances van zulke biljets. Dit hier is niet
geschreven, om mij to verstrikken ."
„Hebt g j daar eenig bew js voor ?"
„Allereerst, m jne goede fortuin ; een weinig ook de overtuiging, dat men zich niet tot m j wenden zou, zoo men m j niet
kende ; en zoo men mij kent, weet men, dat de chevalier Hippolyte de laatste persoon der wereld is, door wien zulke aardigheden good worden opgenomen .
„Ik zou u toch wel durven aanraden, zachtelijk en voorzichtig to work to gaan, als hot Spaansche dames geldt ;" sprak
don Christin .
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„Maar in het Bind, wat zegt ons, dat hier van Spaansche
dames sprake is?" merkte dom Ronquillo aan .
„Het biljet . . . doet het m j onderstellen ."
,Was dat in hot Spaansch? ik meende, dat gij dit niet machtig waart, chevalier!" hernam dom Ronquillo, die misschien Diet
veel aan het biljet geloofde.
„In zulke gevallen leest en begrijpt men alles, ware het Kaffersch!" hernam de fat . ,Maar het biljet was Diet in hot Spaansch ;
men had zich de moeite gegeven, m jne taal to schrijven, hoewel ik erkennen moet, dat het nauwelijks naar eenige taal geleek ;
men moest werkel jk m jn raadvermogen hebben, om uit to vinden wat daar geschreven stond ."
„En gj zjt zoo vindingrjk, chevalier!" zeide don Christin .
„Niet genoeg, om een biljet to verdichten dat Diet bestond ;"
hernam deze, al to fier op ziine bonne fortune, om Diet to bew jzen, dat h j waarheid sprak . En hij haalde eene portefeuille
to voorsch jn, zocht onder eene menigte briefjes van allerlei soort
en vorm, die hij met gemaakte onbedachtheid zichtbaar deed
worden ; eindeli k vond hij wat hij zocht, en reikte het dom
Ronquillo toe, die er zich gretig meester van maakte . Hot biljet was alleen onderteekend met een naamcijfer, en er scheen
Diets buitengewoons aan to zien ; toch veranderde dom Ronquillo
van kleur en zag don Christin veelbeduidend aan, terwijl hij
het hem overgaf.
„Ontbreekt er ook veellicht de interpunctie?" vroeg doze .
„Er ontbreekt Dog iets anders dan dit ;" hernam de pater : ,er
ontbreekt het adres . . . ." en hij zag scherp op Hippolyte .
„Maar m j dunkt, dat was yr j onnoodig, b j de zorg, die men
had, om het mb in handen to spelen ."
„Dat is waar ;" hernam dom Ronquillo aarzelend . Daarop na
eenige overweging zeide hij snel, en als ontsnapte hem het
woord, eer hij het wilde
„Alzoo, chevalier, gelooft gij een avontuur to gemoet to gaan
met eene der dames van onzen ambassadeur?"
„Vergiffenis, Monsenor, dat heb ik Diet gezegd ;" hernam de
chevalier, wel een weinig getroffen door het ongewachte dier
wending .
„Hot is ook alt jd beter, zoo iets Diet to zeggen ;" hernam de
pater . ,Alleen, indien het bleek dit to z jn, zoudt gj het dan
toch vervolgen ?"
„Tot op het uiterste, Monsenor !" hernam Hippolyte, fier het
hoofd opheffende, en zijn ondervrager aanziende met oogen
vol vastheid en mood, terwjl hij aan zijne gitzwarte muts-
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tats die zekere kromming gaf, die toen zeer in de mode was .
„Welnu, chevalier, ik vertrek over een paar uren naar Brussel ; ik zal mijne schoone landgenooten niet tegen u kunnen
verdedigen, en al ware dit, gij kunt zeker zijn van mijn stilzwijgen ; ik heb dit alles aangehoord met bet oor van een biechtvader, en met de indulgentie van een man, die de wereld kent ;
gg hebt vooruit mijne absolutie . . . Bb ons to lande eindigt de
legende van don Jean met zijne bekeering ; ik zal eene gelofte
doen voor de uwe . Alleen, uit belangstelling voor u, rade ik u
de uiterste omzichtigheid en discretie, - en zoo gij behoefte
hebt aan raad, vergeet niet, dat don Christin in mijne plaats
blijft, en uw vriend zal zijn, als ik het was ."
Deze toespraak, die zeker nog al hare vreemdheid had in
den mond van een kerkelijk persdon, was tegelgk een beleefde
weak voor Hippolyte, om to gaan . De chevalier ook had to veel
tact, om niet to begrijpen ; hij nam zijn afscheid . Dom Ronquillo deed hem een paar schreden uitgeleide tot aan den drempel der eetzaal ; terstond daarop schoot messer Pantaloon toe,
om bb den jongen vriend van zgn meester de eer van het huis
op to houden .
Niet zoo ras kon de chevalier de antichambre bereikt hebben,
of dom Ronquillo zag mijnheer Christin aan en vroeg :
„Welnu, wat zegt gg ? beantwoordt hg aan hetgeen gij meent
dat wij noodig hebben ?"
„Hij overtreft alles wat ik van hem wachtte ."
„Aan vermetelheid, om de oogen op to heffen tot het hoogste,
ontbreekt bet hem althans niet," glimlachte dom Ronquillo .
„Met uw verlof, Monsenor! dat is vergeeflijk, waar hij overtuigd schijnt, dat men zich tot hem neerbuigt . Alleen, ik voor
mg geloof geen woord van de heele historie ."
„Ik zal nooit zeggen : ik geloof niet . . . . als het de caprices
van dames geldt," sprak de pater. ,Ik heb niet veel ervaring,
maar toch . . . . "
„Altijd eenige," glimlachte don Christin . ,,Gj hebt onze genadige Koningin bestuurd, tjjdens de ontstentenis van pater
Nitchart . . . ."
„Juist daarom wil ik ook niet zeggen, dat ik niet geloof.
Zoo ik geene andere bew jzen heb, dan hot gesnap van een
matamore, en een biljet dat geroofd kan zgn of verdwaald,
maar dat . . ."
„loch welzeker geschreven is door . . . . ?" sprak don Christin
vragend .
„Door eene hand, die beter had gedaan, een secretaris to
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gebruiken, dan zich z66 to verbergen. Hoe het ook zij, mbn
beste collega, houd lien jongen man in het oog, houd hem in
waarde, en gebruik hem zooals ik heb aangegeven, als de nood
dwingt en de gelegenheid zich aanbiedt ; en met niemand van
dit karakter vindt zich die, zoo haast men het wil . Maar overweeg dit, ooze chevalier is een held voor Moliere. : het moet
nooit tot eene tragedie komen, of bb bederft alles, en voor ons
ook zou alles bedorven zbn ."

HOOFDSTUK III.
Mijnheer Christin,

Mjnheer Christin, gekleed in een hofgewaad naar Fransche
mode (die door de meeste diplomaten was aangenomen, tenzij
eenige bepaalde gelegenheid hot nationaal kostuum vorderde),
zat to mijmeren in eene prachtige karos, met vier paarden bespannen, en liet zich door Njmegens straten voeren . Maar zjne
mjmeringen waren niet rooskleurig, als bet gebrocheerd satijn
van zjn geborduurd vest.
Er was reeds meer dan eene week verloopen, sinds bet vertrek van dom Ronquillo . Uit de latere mededeelingen van zijn
hof word bet hem meer en Lneer duidel jk, dat de pater een
scherper en juister blik had geslagen dan hij zelf, op de gezindheid en bedoelingen van bet Spaansche kabinet, of veellicht zelf
de man was, die er z jn gevoelen deed triomfeeren . En hj zag
toch den gang der zaken eene richting nemen, die Ronquillo
hem als gevaarl jk had aangewezen . Eon zulke vrede, als men
vreesde, begon al meer en meer waarschijnlijk to worden . Zelfs beving hem de onrust over de mogelijkheid van bet sluiten van een afzonderlijken vrede tusschen Frankr jk en Holland . De baron Boreel
was opzettelijk nit Amsterdam afgezonden naar Njmegen, met
eene geheime commissie . Amsterdam, in 't belang van den
handel wilde den vrede, quand meme . Mijnheer Boreel was zeer
gehecht aan de belangen van z jne stad ; men onderstelde dus,
dat zijne komst den vredehandel krachtigli k moest voortzetteu ;
en alleen de stellige overtuiging, waarin alle Njmeegsche
onderhandelaars verkeerden, dat de Fransche ambassadeurs
geene effectieve en volledige volmacht hadden van nun Monarch
tot bet sluiten van den vrede, was in staat don Christin eenigs-
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zins gerust to stellen op dit punt. Niet z66 gerust echter was
hij, om zich door schijn in slaap to laten wiegen . Al was hot
hem niet gegund to zien, hjj hield toch de oogen open, wel
besloten tot handelen, zoo haast zich iets verdachts zoude
toonen .
,,Een fraai woord van dom Ronquillo : de gelegenheid
aangrbpen, maar niet veroorzaken - alleen, zoo er nu geene
gelegenheid komt, en de hood dringt, zou hot dan zooveel
schaden, de gelegenheid daar to stellen ? . . . dat zie ik nog
niet in ; had don Christin bij zich zelven gezegd, en op goed
geluk of had hij then morgen eer hij uitreed, een biljet aan
zijn ,cher chevalier" gezonden, om doze bb zich to roepen .
„In ieder geval krijg ik wel iets nit hem, aangaande de
volmacht van de Fransche ministers ; zij zullen hot wel zoo'n
loshoofd niet mededeelen, maar mijnheer le Marechal d'Estrades laat er zich licht iets van ontvallen tegen madame la
Marechale, en madame la Marechale heeft een vertrouwde
noodig, en . . . . onze chevalier moet nog veel meer Gascogner
zijn, dan ik hem schat, of hij deelt eon weinigje in haar vertrouwen .
Inmiddels ga ik Fuentes zien, om to weten wat er met hem
is to ondernemen ; want de Markies de los Balbases is een veel
to groot heer, om bruikbaar to zijn tot eenige andere dan openlijke en officieele handelingen ."
Don Christin achtte zich daartoe niet to groot, en hij had
gelijk . Hij was edelman, maar slechts noblesse de robe, Vlaming
van geboorte, en Doctor in de rechten ; - en don Paolo Spinola Doria Markies de los Balbases was grande van Spanje
van den eersten rang, hoewel Genuees van of komst, en kleinzoon
van den grooten Spinola, krijgsoverste onder Philips II . Alleen,
don Christin, hoewel de hoogste rang, waartoe hij het gebracht
had, die was van raadsheer in den raad van Vlaanderen, had
de noblesse de tote, .anders gezegd, de aristocratic van het vernuft : en dekte hij zich niet met den hoed van het grandeschap,
zijne oogen fonkelden van hot genie, dat ook zijn luister geeft
aan een voorhoofd. Hij bezat alle deugden van een volmaakt
diplomaat ; of die precies alle eigenschappen van een edel mensch
en van een good christen insluiten, is eene tweede vraag, die
wij hier niet to beantwoorden hebben . Hij was meer buigzaam
van geest dan dom Ronquillo, bij wien veellicht geestelijke
trots de politieke lenigheid verstijfde . Hij had eene groote
gemakkeljkheid, om zich in de wereld to bewegen onder
allerlei wisseling van personen en toestanden . Hij had een
onuitputtelijk geduld om zijne kansen of to wachten, wist vast
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to houden, terwijl hj scheen op to geven, vereenigde onwrikbaarheid van wil b j uiterljke volgzaamheid van doen, was snel in
het handelen, als het z jn moest, en behendig in bet uitvoeren,
en omzichtig tevens, en zgn geest voor intrige.. . . maar wg hQpen
u daarvan een staaltje to toonen . H j was b j dit alles, in den
gewonen zin genomen, geen slecht mensch, had geene sprekende
ondeugden of booze driften, was goedaardig, gedienstig, oprecht
in zekere mate, tegenover alle menschen, die buiten bet diplomatisch gebied met hem in aanraking kwamen ; maar hg had
slechts een heerschenden karaktertrek. Zullen wj het eigenschap
heeten, of hartstocht, of was hot ondeugd? Zijn er veellicht, die
haar deugd stempelen, dat zij tot op zekere hoogte ook zgn
kan? . . . by liet zich voortdrgven door eene gloeiende eerzucht .
Die meesteres had hem veel gejaagd, veel vermoeid, veel inspanning afgevergd in haar dienst ; somwijlen zelfs had zj hem
afgemarteld door haar veeleischenden dwang . Maar zg had hem
ook goede wederdiensten gedaan, zj had hem van onbekend
student tot doctor in de rechten, tot raadsheer in den read van
Vlaanderen, van vreemdeling in Spanje tot vertegenwoordiger gemaakt van den Spaanschen Monarch en van de belangen der
Monarchie ; moest hem nog opvoeren tot Kanselier van Brabant,
als z j hem had voorspeld, en zich houdende aan die belofte,
had hg haar niets to weigeren wat die voorspelling kon helpen
waarmaken ; en zeker, hot geed gelukken van „de aff'aires, waartoe
hj word geemployeerd," was daartoe wel de kortste en zekerste
weg. Ook zou h j alles doen wat er gevorderd werd, om die
a ff wires" to doen slagen . En zonder eenig boos opzet, of zonder
iemand kwaad to willen, zou hij toch zeer weinig vragen naar
hetgeen hij ten behoeve van die belangen anderen aandeed,
hetz j dat hij ze Iijden bracht, of schade in geluk en eere . Wi
moeten bekennen, dat monsieur le chevalier Hippolyte de St.
Savornin, van wien hij in dezen partij wilde trekken, minder
dan iemand de persoon was om medeljden op to wekken : en
daarom zeker plooide zich op het gelaat van mjnheer Christin
een glimlach, die cone mengeling was van spot en voldoening,
teen hj aan den chevalier dacht, en vooral toen hg, door hot
portier naar buiten ziende, in eene z jstraat een dier tooneelen
aanschouwde, welke in die dagen to Nijmegen geene zeldzaamheid waren, en waarvan Hoppolyte de held scheen to zgn . Het
was namelgk datgeene, wat men in Amsterdam heden ten dage
een standje zou noemen, doch in Pargs reeds spoedig het aanzien van eene emeute zou krggen ; maar dat inderdaad niet veel
anders was dan eon oploop, een straatgerucht, en dat alleen door
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overmoed, misverstand, onhandigheid of kwaden wil tot iets meer
beduidens kon aanwakkeren . Hot was ditmaal veroorzaakt door
een Dominikaner monnik, die tot de kapel van de Spaansche
ambassadae behoorde, en die zich onvoorzichtiglgk op klaarlichten
dag op straat had begeven in zijn ordegewaad . Onvoorzichtig
zeggen wb, en zoo was hot ; want vroegere voorbeelden hadden
het bewezen, dat de bevolking der Stad Njmegen, onder de
Stadhouderloke en Stadhouderlooze regeering stork Protestantsch, .
zich niet kon gewennen aan het zien van de kleeding der
Roomsche geesteljkheid . Vooral het ordegewaad trok onder de
lagere klasse eene aandacbt, die zeer verre was van welwillendheid ; zoodat zelfs de Nuntius, die een bijzonder voorzichtig en
vredelievend man was, zijn priesterlijk geleide in het eerst to
Keulen had gelaten, om geene aanleiding to geven tot ongelegenheid en verwarring, nadat een persoon van de orde der Jezuieten, die tot het huis van dom Ronquillo behoorde, zich r eeds.
i n werkelijk gevaar had bevonden door een volksoploop . In hetzelfde geval nu beyond zich de Dominikaan, die bf onwetend
was van hot vroegere voorval, of wat overmoedig in het trotseeren van do publieke opinie, en nu den last leed van zijneonbedachtheid. Men had zich rondom hem samengedrongen op
eene wgze, die hem bijna het voortgaan belette . Sommigen van
de ruwsten en onbeschaamdsten nit de volksklasse hadden groven spot en scheldwoorden niet gespaard, en de ongelukkige
Dominikaan, die de taal niet verstond, maar de blikken en ge
baren begreep, wist geen middel om zich van zijne zijde to doen..
verstaan en zijne reohtmatige klachten to uiten over een geleide,
zoo ongewenscht als ongepast, en zgne billijke eischen om bescherming to richten tot die toeschouwers van hot tooneel, wier uiterlijk een anderen stand en meer beschaving scheen aan to dui-den . In zijne wanhopige pogingen, om eon van doze to naderen
en zich van hem to doen verstaan, had de arme vreemdeling
een paar kwajongens, die hem het dichtst waren genaderd, terzijde geduwd, en zeker wel wat onzacht ; althans een hunner •
maakte kennis met het slijk der straatsteenen, terwijl de andere
tusschen den volkshoop intuimelde . Maar die daad van geoor
loofd zelfverweer kon hem duur to staan komen ; want het
geschreeuw van den getuchtigden knaap scheen den overmoedigen als een sein tot aanval en moord . . . en hunne bonding
bleef niet meer schimpend, maar word werkelijk dreigend, en
alleen de tusschenkomst van den chevalier Hippolyte, die
toevallig de dwarsstraat overkruisen wilde, en zich door den
volkshoop belemmerd ziende, met al het Donquichottisme hem,
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eigen, zich een weg baande, en den verdrukten monnik tot
dachtigen bondgenoot word, redde dozen van een groot gevaar,
om hem echter in eene nieuwe moeite to brengen . Want de
chevalier zelf word niet ongemoeid gelaten bj zjne ridderdaad,
maar integendeel was hot nu op hem, dat zich de aanval ging
richten ; en de kans kon niet onzeker zjn, daar de ridder
alleen was tegen tientallen, en had h j een goeden degen, zij
hadden sterke vuisten . In dozen toestand nu zag hem mjnheer
Christin, die dadeljk zjne karos liet stilhouden, zjne pages
heenzond, om to zien wat dit rumoer beduidde, en den chevalier
nit to noodigen do w jk to nemen in zjne koets . Aanbod,
dat de monnik met gretige dankbaarheid aannam, hoewel niet
rechtstreeks aan hem gedaan, terwijl hij zjn best deed, om ook
Hippolyte daartoe over to halen, die niet toegaf dan met
zichtbare spjt, terwijl hij toornige en dreigende blikken op do
menigte wierp, en binnensmonds zich de woorden ,cuistres
coquins," en andere epitheta liet ontvallen, en er wel uitzag,
of hij eens naar hartelust tusschen hen had willen doorslaan .
Do monnik intussehen gaf zich welgevallig over aan de hulp
en hot geleide der pages, en de chevalier moest wel volgen .
Hot yolk, dat men in do laatste jaren had opgevoed in ontzag
voor de ambassadeurs en alle vreemde groote heeren, die to
Njmegen of en aan kwamen, had niet zoo haast opgemerkt, dat
de dienaren van den vreemdeling in do ambassadeurs-koets
zich den monnik en den Franschman aantrokken, of z j begrepen
dat hot zaak was den twist op to geven . De Regeering gekscheerde niet met een vergrijp tegen de personen der gezanten
of van hun gevolg : en dit was ook het eenige middel, om dozen
veiligheid en ruste to waarborgen onder eene bevolking, kwalijk
gezind tegen vreemdelingen in het algemeen, maar bovenal van
vinnigen haat bezield tegen de Franschen en Spanjaarden .
Want de gruweldaden der eersten in hot midden van het land
lagen nog zoo versch in hot geheugen, dat de haat tegen hen
den erfel jken haat tegen den Spanjool evenaardde, in wien het
yolk, ondanks alle traktaten en verdragen, geen oprechten bondgenoot kon zien, en dat nog boven dit alles door gloeienden
religiehaat tegen Paus en Roomsche priesterschap was bezield ;
stemming, die niet verzacht word, maar wel aangevuurd, door
de streng-Gereformeerde predikanten, die toen nog nets begrepen van hetgeen men nu yr jzinnigheid noemt, en dat doze
goede lieden geen oogenblik zouden geaarzeld hebben als lauwheid nit to krjten.
Hoe hot zj, de chevalier en de monnik geraakten nu zonder
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veel moeite in de koets van mijnheer Christin, die hen met hoffelfte goedheid ontving, tegenover zich deed plaats nemen, en
op een toon van opgewekte goede luim tot Hippolpte zeide
,,Ge hadt daar, geloof ik, een famous avontuur, m1jnheer
de ridder . . . schoon ik niet recht heb gezien, wat er voorviel ;
maar ik zag u en then goeden pater in perikel van onder een
volksgedrang to raken, en ik kan niet dan mij zelven en u geluk
wenschen, dat ik zoo ter goeder uur kwam aanrijden ."
„Ma foi, Monsenor, ter goeder uur ook voor die croquants,
die lomperts van Hollanders ; en ik had hun eene lea willen
geven . . . ."
„Die toch ietwat op hot hoofd van den meester zou neerkomen, als ik vreeze . . . . De catastrophe met de heeren de Witt
heeft geleord, dat het niet good is to vallon in de handen van
hot Hollandsche gemeen ."
„De heeren de Witt?" hernam de chevalier, de sehouders
ophalende ; ,Staatslieden, mannen van de pen, en die geene
wapens voerden . . . . maar Uwe Excellentie zal toch niet meenen,
dat een edelman, die zbn goeden degen heeft, zoo'n volkshoop
niet kan doen uiteenstuiven als kaf voor den wind?"
„Zeer zeker, Chevalier, zoo yij hot waart ; van u is alles
geloofbaar . . . alleen, ik bedonk voor u, dat eene to tale zegepraal zelve u groote sehade zou hebben gebracht. (fig weet, hoe
streng de order luidt voor alle edellieden en geheel hot gevolg
der ambassadeurs, om vrede to houden met allen . . . . zonderling met de burgers dozer stad ."
,,Niemand aithans zal zeggen, dat ik het different heb veroorzaakt . . . en nog minder, dat ik den vrede met Spanje heb
tegengewerkt," glimlachte de chevalier . „Hot was om een aanstaanden bondgenoot van mjn grooten Boning bij to staan, dat
ik den degen wilde trekken ; want zoo ik wel heb, is de eerwaarde hoer een Spanjaard ."
„Een Spanjaard?" herhaalde don Christin, den monnik aanziende, „Ja toch, gj hebt gel jk : hot is onze waarde fra Illorenz,
die tot de kapel behoort van one gezantschap . Welk eene onvoorzichtigheid, mijn goede fra . . . . dus op klaarlichten dag u
op straat to wagon! Heeft Monsenor Balbases u dan niet daartegen gewaarschuwd?"
„Bon ik dan denken, dat doze verharde ketters this fel
gebeten waren tegen een gewjjd kleed ; de satan deinst er flog
van terug, maar doze pier vallen er op aan . Stil en rustig ging
ik mijn weg, doe niemand leed, zou hunne kinderen gezegend
hebben, en hunne vrouwen de hand gereikt om to kussen . Ea
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nu zie, hoe die ongeloovige barbaren mj behandeld hebben
m jn scapulier gescheurd, m jn habyt vaneengereten . . . miserere
mei, het krusifiks van mijn rozenkrans afgerukt ! hebben deze
heidenen dan niet eons respect voor hat symbool der Christenheid ? . . . . Gelukkig, dat ik mijn bezoek b j Z jne Excellentie
den Graaf van Fuentes heb afgelegd ; want in dozen toestand
mocht ik voor bedelmonnik aan de dear worden afgewezen . . .
met eene gift."
„En de vertrouwde biechtvader van onze schoone senoras
der ambassade had wel andere boodschap zeker aan het hotel
van den Graaf, dan eene aalmoes to ontvangen, glimlachte
Hippolyte, weltevreden dat h j dus op z jn gemak kennis kon
aanknoopen met iemand, die zulke positie hield .
„De biechtvader der senoras ben ik niet ;" hernam de monnik, zedig de oogen neerslaande ; ,doch . . . een weinigje de vertrouwde, dat wil ik niet ontkennen . . ."
„En de commissie was zeker van vertrouwden aard ? . . ." vroeg
de chevalier ietwat onvoorzichtig .
„Zij was . . . eene zulke, dat ik hat recht niet heb or over to
spreken . . . Daarb j, wij z jn nu buiten alle gevaar en gewoel,
aan het einde van deze straat licht hat hotel van Monsenor de
los Balbases, en uwe Excellentie zal zeker . . . niet ten behoeve
van een armen monnik then weg nemen ."
„Zoker zal ik : ik zou geene rust hebben, zoo ik u nog wear
aan de ongelegenheden van straks blootgesteld zag . . . Ik zal u
thuisbrengen, dat to lichter doenl jk is, daar ik een bezoek b j
uwe senoras wilde afleggen ."
„Uwer Excellenties verplichtend aanbod of to w jzen, zou m j
niet betamen," hernam fra Illorenz, wel in z jn schik op doze
wjze thuis to komen .
„Mijnheer de Graaf was alzoo thuis ?" vroeg don Christin .
„Toen ja ; doch de graaf is uitgereden, terstond na hat gesprek, dat ik de eere had met zijne Excellentie to mogen houden ."
„En ten gevolge daarvan . . ."
,,De Graaf had Monsenor den Markies to spreken . . ."
,,G j denkt dus, dat ik den Graaf vinden zal b j den Markies . . . ."
„Hoogst waarsch jnl jk, Monsenor."
„Dat treft good ; ik was voornemens naar zjn logis to rijden, teen ik den chevalier opmerkte, z jne en uwe ongelegenheid
begreep, en het genoegen had, u mjne hulp to bieden . Daarop
naar den ridder ziende, die intusschen zw jgend in een hook
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van bet rijtuig was gezeten, vervolgde don Christin : Maar hoe
nu, cher chevalier? ge zit daar mijmerend en verslagen als,
een arme zondaar, die voor bet zwartste misdr jf gaat boeten,
en niet als een Cid als Rodrigo, die eene ridderdaad heeft verricht, en wien voorzeker een groot loon wacht ."
„Welnu ja, Monsenor, ik erken bet, ik ben zwaarmoedig ;"
hernam de chevalier met eenen diepen zucht . Voor het eerst van
m jn leven, dat is waar ; maar toch ik ben het ; de verplichting,
om mij tot de hulp van dezen goeden heer to employeeren,
heeft mij alleen eene wble afgeleid . Maar eigenlijk was ik gedrukt, mismoedig,, wanhopend . . . . op het punt om zelfs tot
vreesel jke uitersten to komen . "
,,Werkelijk?" hernam don Christin, terwijl hij met moeite een
glimlach bedwong over de amusante wanhoop van den ridder. Gj zijt dus nog niet veel gevorderd met de zaak, waarvan
sprake was?"
,,Zoo weinig, Monsenor dat ik begin to gelooven dupe to
z jn . Gevoelt gij wat het zegt, Monsignor . . . . dupe . . . . ik. . . . ?''
„Volkomen, mbn beste ridder, volkomen, dat begrijp ik . . . .
En toch . . . . de tjd, die u gesteld was, om geduld to hebben,
moet verloopen zijn? En zonder eene enkele opheldering to
geeen?"
„Volstrekt geene ; ook zonder de hoop, die uw biljet in mij
heeft opgewekt . . . . zou ik. . ."
"Geed . . . . gij hebt bet dus ontvangen?"
„En dientengevolge ging ik naar uw logis, Monsenor ."
„He, dat treft ; ik yang u op onderweg, en hetgeen ik u voorstellen wilde, kunnen wij nu reeds terstond effectueeren, zonderdat eenige preliminairen noodig zijn . Ging dat zoo bb onze
vredesonderhandelingen, uw groote koning zou al spoedig rusten
kunnen van zijne overwinningen . . ."
„Uwe Excellentie had mij iets voor to stellen ;" viel de ridder
in, die geleerd had voorzichtig to zijn als bet Lodewbk XIV
gold .
„Zeker ! . . ." En don Christin fluisterde hem iets in .
„O Monsenor !" riep de ridder met bli dschap . „In waarheid,
het zou m j tot het geluk en bet leven terugbrengen, zoo dat
zijn kon . . . . Doch onder welk voorwendsel?" hervatte hij op
denzelfden toon .
„Hebben wij een ander noodig, dan dit, hetwelk geen voorwendsel is . . . . het voorval van zooeven . 01j hebt met gevaar
van uw leven een dienst gedaan aan een geconsidereerd persoon van het huis . Zoo gij hetzelfde badt gedaan voor een Bo-

36
Iogneesch schoothondje zou men u loonen met de hoffelijkste
ontvangst. Denk u dus, hoeveel danks u wacht bij eene aanspraak
daarop, als die g~ u nu hebt verworven ."
,Gij hebt gelijk," riep de ridder opgewonden . „En op mijn
woord, ik laat mij met geene lichte dankbaarheid afwijzen . Ik
zal volstrekt niet bescheiden zijn . . . want ik bob mine revanche
to nemen voor veel laden ."
„Povero !" hernam don Christin, den vinger dreigende opstekende, met een glimlach . ,G~ meet mij uw lijden vertellen, ik
ben nu toch eenmaal uw vertrouwde ."
,,Zeer zeker zal ik . . . . Alleen" hij duidde met een blik op
den monnik, ,als ik de eer zal hebben van een gehoor in uw
kabinet."
„Zoo zal het zijn, chevalier, na . . . ons bezoek bij de Spaansche ambassadrice . . ."
„Maar ik zie er ontoonbaar nit . MUne kanten en linten zgn
jammerlft gechiffonneerd in het gedrang," hernam de chevalier,
op zijne manchetten ziende, en die in orde schikkende, zoo
geed hij kon .
„O, maar dat is niets! Men zal zien, dat gij nit den strijd
komt ; iedere scheur in uwe kanten zal u eene nieuwe tro fee
zijn . Wij z~n al dicht bij het hotel . Heb de goedheid, mijnen
pages to adverteeren, dat zij den koetsier hebben to waarschuwen ."
Eenige oogenblikken daarop stapte onze ridder Hippolyte,
onder geleide van mijnheer Christin en gevolgd door fra I11orenz, de woning binnen van den eersten ambassadeur van Spanje,
om zone opwachting to maken bij de ambassadrice : eere, die
hem zeker wel wat ongewacht overviel . Maar, als wij weten,
onze chevalier was de man niet, wien eenige onverwachte eere
dus overvallen konde, dat zij hem in verwarring bracht, of dat
hij die onverdiend rekende . Nu zelfs achtte hij zich bbzonder gerechtigd, eene hoofdrol to spelen bij dit bezoek . Ook trad
hj stoutmoedig de zaal binnen, daar hij onder dit geleide niet
in eene antichambre behoefde of to wachten of hij ontvangen
kon worden .
De Markies de los Balbases was niet tbuis, maar de dames
waren alien bijeen . . . Don Christin was eenigszins in hare guest,
om zijn vroolijke luim en om het gemak, waarmede hij zich
bewoog in elken kring, iets dat hem heen bracht over alles,
waarover do Markies struikelde, die niet door deze deugden
blonk . Een zulke collega voor een heer als de hare moest
zeker de dames welkom wezen, die zelve door menige ervaring
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reeds op de hoogte stonden, om er de voordeelen van to waardeeren .
Hoewel hj dus niet meer in de jaren was der conquetes, en
zijn karakter zelf or hem niet toe bracht naar do gunsten der
dames to streven, werd don Christin ontvangen met vriendeljker
blik en oprechter welkomstgroet, dan menig salon-held to beurt
valt van schoone oogen en lippen .
De Markiezin de los Balbases, van geboorte eene prinses
Colonna, was eene waardige vertegenwoordigster van dat oud
en vorstelijk huis, dat zoo rijke historische herinneringen in het
geheugen roept . Zj was nog geen veertig jaar, en iets van de
Romeinsche matrone begon zich reeds to vertoonen in haar
uiterlijk ; hoewel de strengheid er van nog was gematigd door
het wags eener vroegere schoonheid, die wel zeldzaam moest
geweest zijn, om nog zulken zachten en liefel jken stempel to
drukken op het gelaat eener vrouwe, die welhaast grootmoeder
zou zijn . Gitzwart waren nog hare lokken, die op Spaansche
wijze ineengevlochten waren, met meer stijfheid dan bevalligheid, en opgenomen onder een kapsel van zwarte kant en Bitten, waarmede ze in gladheid en kleur wedijverden . Overigens
droeg zb het Spaansch kostuum in voile strengheid, maar ook
in voile pracht. Do zware zwarte zjden stof van haar baleinen
keursi jf was letterl jk onzichtbaar onder hot goud-borduursel en
de edelgesteenten, die het sierden van de punt der keurs tot
op do hoekige uitsn jding van den hals, met goudkant belegd,
waarop smaragden en saffieren flonkerden . De stjve pouff'es,
waarmede de mouwen over den schouder werden bezwaard,
waren van donkergroen satijn, afgewisseld door goud-galon en
gesteenten, en die neerdaalden tot op de polsen, waar de
mouwen eindigden in kanten manchetten . De basquine was
van green satijn, bezet met breede zwarte kant, en de vertugadin
was van eene zware fluweelen stof, met satjnen bandeeringen .
Dit kleed was zeer lang, bedekte de voeten geheel en sleepte
verder eenige ellen over den grond ; hoewel een kleine Moorsche
page bj de hand was, om dit onheil to voorkomen op den eersten wenk der meesteres .
Donna Anna de los Balbases was grooter dan de meeste ingeboren Spaansche dames zijn ; maar hare kleur verraadde toch de
Zuidelijke, en verschilde dus weinig in toon met die eener Kastiliaansche . Hare oogen waren diep donkerbruin ; ze stonden
nu wat koel en wat ernstig, maar ze moesten tech voormaals
geschitterd hebben, als zj wilden, van leven en gloed, onder
hunne gitzwarte pinkers . Hare lippen waren wat verbleekt en
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wat dik, en haar mond ook was niet klein maar welgevormd,
en voegde volmaakt bij de goedige en toch ietwat zinnelijke
uitdrukking van haar gelaat. Hare handen waren aristocratisch
fijn en wit ; zjj hield in eene daarvan een kleinen vederen
waaier, dien zij gebruikte om don Christin to groeten, en daarna om zich een weinig hot gezicht to verbergen, toen de
chevalier aan haar word voorgesteld, en zeer diepe, zeer gracieuse, zeer hoffelijke buigingen voor haar maakte, maar tegeIijk haar met vrij onhoffelijke stoutmoedigheid in do oogen zag,
als wilde hij haar met een blik doorzien . Dit gebaar van de
Markiezin zou ons bijna aan iets zeer onwaarsch~nlijks doen denken bb eene vrouw als deze, dat zij sehuchter was en vreesachtig en licht van haar stuk gebracht - en toch, dat was zoo.
Opgevoed onder de strenge tucht en de afzondering van een
klooster, zeer jong gehuwd met een man als de Markies de
los Balbases, zonder jets van de wereld to kennen, plotseling
overgeplaatst in een vreemd land, aan een vreemd hof, en daar
onder de leiding eener camarera-major als de Hertogin de TerraNova ingewbd in de Spaansche hofgebruiken en de strenge
eischen dier .
etiquette . was or natuurlijk veel geweest, dat eene
jeugdige vrouwe bet vertrouwen op zich zelve moest benemen,
haar uiterst behoedzaam maken in hare gedragingen, haar belemmeren in bet verkrijgen van wereld- en menschenkennis, en
bovenal de levendigheid en den overmoed temperen, waartoe
hare jeugd, schoonheid en rang haar anders licht verlokken
konden . Later was de Markies Gouverneur pro interim to Milaan
geworden voor den Boning van Spanje ; en zeker, toen had zij
zich vrijer kunnen ontwikkelen, maar haar karakter was toen
reeds gevormd . En zoo die verandering van toestand invloed
bad, was hot slechts op bet lot barer oudste dochter, een kind
van zes jaren toen ze naar Milaan toog, en die onder bet oog
van hare moeder werd opgevoed, vriendinnen en speelmakkers
otn zich had, zooveel en zoo vaak zij wilde, uit de kinderen
van den Milaneeschen adel, en die dus gansch andere indrukken en eene gansch andere richting van denkbeelden had ontvangen,
op een leeftijd voor zulke invlooden zoo vatbaar . Al bet levendige en
opgewekte van bet Italiaansche karakter was deze jonkvrouw dus
eigen geworden, en sprak zich nit in haar gansche wezen ; maar tevens eene forschheid, fierheid en scherpheid, die wellicht waren
toe to schrbven aan een ongebogen wil, aan de gewoonte, om
ieder barer wenschen en wenken zonder verwijl voldaan to zion .
Zb, die nooit met eenigen tegenspoed had to kampen gehad,
die nooit met eenig werkelijk ongeluk had behoeven to worste-
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Ion, of ook slechts met de kwellingen der verbeelding in aanraking was gekomen - zij begreep niet, dat er wederstand kon
zijn tegen haar wil en hare wenschen ; en wee dus ook, wie er
zich tegen botsen zou. Veel gelukkiger dan andere jonkvrouwen
van haar stand, reeds door hare opvoeding, was zij hot niet
minder geworden door haar huwelijk . Een huwelijk uit liefde,
en waarbij zich toch alle convenances van rang en fortuin samenvonden . Haar gemaal, de Hertog de San-Pietro, een der
r jkste edellieden van Italie, aanbad zjne jonge vrouw, voor h j
haar ten huwelijk vroeg . Hi was hare eerste liefde ; de Markies
de los Balbases had zich then jonkman reeds vroeg tot schoonzoon voorbestemd, gelijk hij reeds door zijne afkomst tot de familie Spinola behoorde . Zoo had zich dan ook bet jonge echtpaar, zelfs na bet huwelijk, niet van de ouders gescheiden, en
minder dan ooit kon donna Marina buiten hare moeder, nu zij
zelve op het punt stond moeder to worden, - en de Hertog de
San-Pietro toonde zich nu meer dan ooit een liefhebbend en
opmerkzaam echtgenoot voor zijne vrouw . Men ziet bet hem
aan, waar hij achter haar stoel staat, en met de teederste bezorgdheid elk harer biikken en ieder harer bewegingen gadeslaat om wat hij niet kan raden van hare begeerten, ten minste
to verstaan uit den eersten wenk . Z j was daarb j ietwat l jdend,
en had, zoo niet z fine zorge, althans de voile teerheid z finer
trouwe noodig. Behalve een enkelen familietrek, geleek de Hertogin de Sant-Pietro niet veel op hare moeder. Hare groote
zwarte oogen had zij van doze, maar overigens had z j meer do
Italiaansche type van gelaat ; zij was nu een weinig bleek, maar
gewoonlijk wisselde zich een frisch rood of met eon sprokend
en krachtig wit, dat wel geen lelieblank kon heeten, maar dat
haar toch eenigszins de voordeelen gaf eener blonde . Hare
kleeding was minder prachtig en meer eenvoudig dan die der
markiezin, maar met veel meer smaak gekozen ; een licht huisgewaad, half naar Fransche, half naar Italiaansche mode . Men
zag hot haar aan : to Paris opgevoed, in plaats van to Milaan,
zou zij Francaise zijn geweest, zooals ze nu niet meer Spaansche
was . Haar gemaal integendeel was geheel van zjn land, eon
jonge, vurige Italiaan, wiens rang en opvoeding alleen eenigszins
den gloed en do beftigheid van bet zuidelijk karakter temperden .
Eenige vrouwen van het huis der Markiezin waren ook tegenwoordig, evenals de jonge Markies van Sesto, een knaap van
tien jaren, de eenige zoon van den huize . De gansche familie
was dus to zameu, om hot tweede ontbijt to gebruiken, dat, volgens de Spaansche zeden, het middagsrustuur voorafgaat . En
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dat huiselbk samenzjjn was het juist, wat de familie Balbases
onderscheidde van do andere ambassadeurs, en dat haar eerwaardig maakte boven alien . In waarheid, er is (of althans to
then tide was er) bb de Spaansche grooten een familieleven,
dat ieder gezin als tot een kleinen staat maakt, onderling vereend door banden en plichten, die alien heilig achten, en waarbij alien belang hebben, ze dus to houden en to doen houden .
Die band sluit zelfs de bedienden niet nit, meestal vazallen die,
geboren in de huizen of op do goederen hunner meesters, daar
grijs worden, en er zelfs bij huwelijk verblijven ; - of, bij den
hoogsten graad van dienst, zonen van arme edellieden, die in
zulke huizen als pages dienen, om er hunne opvoeding to erlangen ; of zulke arme hidalgo's zelve, die voor den grande,
welke ben beschermt en voor hun onderhoud zorgt, hun degen
veil hebben, den stoet van bet huis helpen vergrooten, en verder die diensten doen, welke een fier Spanjaard, aitijd edelman
in zijn hart, en to fierder naarmate hij armer is, zonder blozen
kan verleenen ; bij voorbeeld de dames tot cavalier to verstrekken, als daar geen ander bb de hand is, of Monsenor partij
strekken bij bet schaakspel, en meer dergel~ke wichtige werkzaamheden .
Men begrjpt, dat bet huis van een gezant vooral rijk voorzien was van zulke utiliteiten ; deze alien nu vormen hot gezin.
En dit geheele gezin was den Markies gevolgd nit Spanje naar
Duitschland, en van Weenen nu weder naar Nijmegen . Voeg
hierb~ nog, dat bet getal geesteljjken, die de kapel vormden van
do Spaansche ambassade, mede behoorden tot het huis van
los Balbases, dan kan men zich een denkbeeld vormen van het
omslachtige dier huishouding, en dan zal men licht begrijpen,
dat fra Illorenz langen tijd afwezig kon zijn, eer men zijn afwezen opmerkte of er zich over ontrustte. Deze zelf scheen het
althans niet noodig to achten, iemand door zijne versehijning
in de familiezaal gerust to stellen ; want niet zoo haast had hij
met een snellen blik de personen daar aanwezig overzien, of hij
verliet het vertrek, zonderdat iemand op z~n gaan of komen
had gelet . Voor don Christin en Hippolyte was dit verdwijnen
geene geringe teleurstelling : het brak hot plan de campagne van
den eerste ; en de laatste, bet voorwendsel van zijne komst
missende, verloor ietwat van zijn aplomb, vooral toen de Hertog de San-Pietro aan don Christin vroeg, of die cavaliero een
edelman van zijn huis was, en deze antwoorden moest met de
waarheid, dat de chevalier Hippolyte de St .-Savornin niets meer noch
minder was, dan particulier secretaris van den marechal d'Estrades .
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„Een edelman van een der Fransche gezanten, die ons zijn
bezoek brengt in uw gevolg! . . . Dat is eenigazins vreemd, don
Christin ! en dat vordert toch eenige opheldering," sprak de SanPietro, terwijl de Hertogin hare groote zwarte oogen op den
ridder sloeg, met iets dat volstrekt geene welwillendheid scheen .
„Die opheldering is licht to geven, Monsenor!" hernam de
Vlaming, terwijl hg eerst nog eens rondzag, of de monnik
niet was teruggekeerd.
Het is werkelijk een zeer bijzonder
voorval, dat aanleiding geeft tot het bezoek van dozen Franschen
edelman . . . ."
„Die zonder dit niet zoo onbescheiden zou z jn, nit zich
zelven zijne opwachting to komen maken aan de dames, voordat hij betere overtuiging had welkom to wezen," viel de ridder in,
weer mood vattende en opnieuw naar de vrouw des huizes
ziende, in wie hij zich hoe langer hoe vaster verbeeldde eene
gestalte to zien, die hem niet onbekend was, hetgeen nog niets
tegen haar bewbst . . . want, als w j weten, de chevalier had eene
zeer phantastische verbeelding .
„Wees zoo goed u to verklaren, mijnheer de ridder1" sprak
de Hertog de San-Pietro hoffelbk, maar toch met zekere stugheid, die de chevalier hoopte to verzachten door het sterk gekleurd tafereel van het gevaar, dat fra Illorenz had geloopen,
en van hetgeen hij zelf had gebraveerd om den eerwaarden man
bij to staan, in wien hij een geestel jke van de kapel der Spaansche ambassade had erkend .
Hoewel dit verhaal de eigenaardige verdiensten had van Hippolyte's vertellingen - levendigheid, vernuft en sierl jkheid van
uitdrukking - en schoon hij zich niet ontzag van zekere dichterljke vrijheden, die den luister van de voorstelling moesten
verhoogen, zoo werd hij toch met een koel stilzw jgen aangehoord dat noch goed- noch afkeuring verraadde, en ten laatste
door geene andere toejuiching beloond, dan door de korte, bitse
vraag der Hertogin
,,Alzoo bezoekt gij onze kapel, senor cavaliero, dat g j fra
Illorenz hebt herkend?" En de blik, then zij nu op hem richtte,
was zoo fel en gramstorig, dat een minder vermetele dan hij er
het hoofd onder gebogen zou hebben . Dan strijd, en strijd met
eene vrouw, was to veel het element van onzen ridder, om hem
to ontmoedigen . Hij begon to gelooven, dat er iets was uitgelekt van zijn avontuur in de kapel, en dat er meer gewicht
werd gehecht aan deze zaak dan bj zelf vermoedde . Zjn avontuur was dus niet meer eene hersenschim, niet meer eene carnavals-grap, waarb j men zich over hem had willen vrool jk
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waken, maar iets degel~ks, iets dat een geheimzinnigen aanvang
had, en zeker nog eenen belangwekkenden voortgang kou hebben, eene werkelijke intrige, iets dus dat hem relief zou geven
in eigene oogen en in die van anderen . . . . Hij gevoelde zich
dus moedig om alles to wagon, en hij hernam, torwijl hij den
fellen blik der Hertogin met een anderen beantwoordde, die
bgna gemeenzaam was
,,Madonna, hoe zou het personeel van de kapel der Spaansche
ambassade mij vreemd zijn? Sinds zeven dagen hoor ik er iederen morgen de mis ."
De chevalier merkte op, dat de Markiezin haar waaier gebruikte, terwijl hij dit zeide, en h~ zag, dat de Hertogin met
eene zekere onrust die beweging opmerkte, en reeds hield hij
zich bereid, om eene tweede vraag van de laatste, die hij verwachtte, met nieuwe stoutheid to beantwoorden, toen er eene
nieuwe afleiding plaats vond, die voor eene wijl aller aandacht
aftrok van den chevalier en zijne zaak .
Hot was dit : de slagdeuren, die eene binnenzaal scheidden
van bet salon, waar de familie to zamen was, werden opengeslagen, twee pages traden binnen ; en do major-domo kondigde
met luider stemme aan het bezoek van don Emmanuel Giovanni,
Graaf van Fuentes, plenipotentiaris-minister en gezant van Zjjne
Katholieke Majesteit.
Dit bezoek bracht natuurlijk aile aanwezenden eenigszins in
beweging, zooals altgd het ongewacht binnentroden van een
voornaam persoon of van een geliefd vriend ten gevolge heeft .
De dames hieven zich even op ; de Hertog de San-Pietro ging
hem eenige schreden to gemoet ; don Christin was met den
meesten spoed aan de zijde van zijn collega, om hem de
hand to bieden ; en al de overigen, die het recht niet hadden,
zich de eer van het bezoek aan to rekenen, gaven toch door
houding en gelaat en plotseling zwbgen bew~s van hunne eerbiedenis voor den bezoeker . Maar onafhankelijk van doze gewone bew~zen der hoffelijkheid, moest de persoon van don
Emmanuel, zoo haast hij zich vertoonde, indruk maken. Hot
was eene van die gestalten, die belangstelling wekken bj den
eersten blik ; of om juister to spreken, die eene zulke opmerking afdwongen, als eene mengeling was van verwondering en
ontzag ; hoe vreemd dat laatste woord ook klinken moge, daar
er sprake is van een jongmensch, van eon edelman, die zeker
zijne dertig jaren pas had bereikt ; - maar eer men aan
zijne jeugd had kunnen denken, had men den indruk ontvangen, en daarna was er niets in don Emmanuel's wijze van
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zgn, om dien weer to doen verliezen . In bonding, in voorkomen, in manieren zelfs en in kleeding, was h~ geheel de Spanjaard nit do 16de eeuw - een der modellen, waarnaar Velasques zijne deftige mannenfiguren heeft vervaardigd - of wel
van een hunner portretten, na eene eeuw ruste plotseling nit
de lijst getreden en met leven bezield . Hot strenge en statige
wart fluweel van zgne kleeding, die de vroegere natiouale
mode niet had verzaakt, deed den ernst z~ner bleekheid meer
uitkomen, en voegde zoo good bb zijne sprekende, statige trekken en bb de melancholische uitdrukking van zjn gelaat, dat
elke andere kleur en tooi voor hem ongepast mocht geacht
worden . Zeker was er coquetterie in de w&e, waarop hij bet
haar droeg, kort afgesneden, om hot hooggewelfde voorhoofd to
moor to doen uitkomen, in tegenstelling van de bgna algemeen
aangenomen mode der golvende allonge-paruiken, die, naar den
aard van wie ze droeg, als dartele lokken heendansten over
de kanten beffen, of in stijve, statige kronkeling neervielen
over de schonders van wie zich sleehts deftig en langzaam
bewoog. Don Emmanuel droeg geene kanten bef, maar een heel
smallen kanten kraag met dubbele plooien, die opgehouden
word door een halsberge of halsring, stjf van edelgesteenten.
Zijne oogen waren grijsblauw, klein, diepliggend, maar scherp,
levendig en schander . Zijne moustache en de spitse kinbaard,
evenals bet haar, waren van een rosachtig blond, zooals Spanjaarden ,blond kunnen zijn, zooals Alba hot is geweest, en sommige vorsten nit hot Spaansch-Oostenrijksche huis . Zijne houding was niet minder stout en vorstelijk, dan van een der fierste
vorsten uit datzelfde stamhuis ; en met het groote ordekruis der
ridders van Calatrava op zijn mantel geborduurd, en met de
keten van de St . Jacobs-orde op de borst, had hij voor een der Spaansche monarchen kunnen doorgaan . . . mits hot slechts niet de tegenwoordige Karel II ware geweest, then hij eigenlgk representeeren moest . De greep van zijn degen, de rosetten op de roodgehielde schoenen en de kniebanden schitterden van flonkerende
gesteenten ; maar die schitterglans was ook het eenige, wat
de eentonigheid van het zwart verbrak . Zijne handschoenen
waren van geel cabretleder, met wapens gestikt en met gouden
franjes gesierd . Hot eenige wat wel wat vreemd en tegenstrijdig
kon schijnen bij de achtbaarheid van doze personaadje, was
dat hij een prachtigen bouquet in de hand hield ; doch daar de
Spaansche heeren en dames or de bestemming van gisten, achtten zij bet ook niet ongepast . . . en wU hebben geene redenen,
stronger to zijn .
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Zoo haast don Emmanuel was binnengetreden, begaf bij zich
naar de vrouw des huizes en de Hertogin de San-Pietro, boog
even de knie en kuste haar de hand, naar Spaansch gebruik .
De oude Markiezin ontving die hulde met iets schuchters en
verdrietigs, dat zij niet kon verbergen, de jonge Hertogin integendeel zeide hem glimlachend een paar woorden in bet Spaansch,
die hem onaangenaam schenen aan to doen ; althans toen hij zich
had opgeheven, boog hij zich iets meer hoffeljjk en iets minder
gemeenzaam dan eene wijle to voren ; - daarop ziende, dat
don Christin gezeten was, nam hij ook den armstoel, dien men
naast dozen voor hem had aangeschoven . Terwjjl do chocolade,
confituren, biscuits en Spaansche vruchten werden aangeboden,
sprak don Christin tot zijn collega :
,Senor Conte, ik had u
dezen morgen een bezoek willen brengen, toen ik daarin verhinderd
werd door een voorval, dat mij hier echter eerder met u samenbrengt dan ik had durven wachten . (En hij deelde bet voorval mede) .
„Als gij ziet, mijn waarde collega, hebben wij hier gelegenheid tot con onderhoud," hernam don Emmanuel . ,Alleen, bet is
onnoodig fra Illorenz to noemen . . ."
,, Voor u, naar ik merk," dacht don Christin . „Maar voor mij
is dat veellicht to meer noodig . . . doch ik wil uwe webbe niet,
verbreken voor ik weet van welk weefsel zij is ." En meteen hernam hij zachtkens :
„Ik sprak er van, senor Conte, omdat er een jong Fransch
edelman in bet geval betrokken is . . . dien ik u wenschte voor
to stellen ."
„Ten uwen gevalle, don Christin, en zoo haast gij wilt . To
corder zelfs, daar ik hier ben, om . . . ." „En hij sprak heel zacht.
„Werkelijk ?" hernam don Christin, ,maar dan verwondert
bet mij, dat de Markies niet hier is, om die rencontre to
leiden ."
„Ik heb hem zooeven gesproken . De markies oordeelde, dat
bet toevallige van de ontmoeting meer verzekerd zou zgn in
zijn afwezen - en dat bet in ieder geval good zou wezen,
zoo hij niet daar was, indien gebrek in de vormen werd gevonden ."
„Zooveel to beter dan, dat ik er bij zal zijn ; ik kan zoo ieta
observeeren zonder mij to formaliseeren ."
De dames hadden intusschen elkander met onrustige blikken
aangezien en somtijds bet oog naar de deur gewend van dezelfde
zaal, waardoor don Emmanuel was ingekomen, als verwachtten
ze van daar nog iemand .
De Graaf meende haar eene langere teleurstelling to moeten
sparen.
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„De Markies de lop, Balbases zal heden morgen Diet verschijnen," sprak hij tot de Markiezin . „Ik had zooeven een onderhoud met Zijne Excellentie in zijn kabinet, en Monsenor verklaarde
mij, dat hij op het punt was nit to gaan, om eene officieuse
visite to brengen aan den Graaf Kinski en aan mijnheer den
Bisschop van Gurck ."
,Ik mist, dat wij Monsenor heden Diet hier zouden zien,"
hernam donna Anna ; ,alleen, ik wacht nog mgne dochter,
senora . . . ."
„Onze waarde Markiezin de Quitana," riep donna Marina, vri
scherp. ,Zij kept het belangrijke van hare persoon, en zeker
daarom neemt zij de vrbheid, zich to doen wachten ."
,Lavinia heeft nu eenmaal de gewoonte, haar tijd to Demon
van komen en gaan," hernam de moeder verontschuldigend ; „en
voormaals is het haar nooit ten kwade gehouden ."
„Ik wist Diet, dat donna Lavinia reeds Markiezin de Quitana
was," sprak don Christin tot den Graaf de Fuentes . „Is dat
huweljk dan reeds gesloten?"
„Neen, Monsenor, dat is het nog Diet," hernam don Emmanuel
met diepen plechtigen ernst . ,Het is alleen de Hertogin, die hier
een weinigje anticipeert op den titel," voegde hij er bij, met
eene poging tot meer losheid, die hem moeite kostte, hetzij nit
zijn aanleg en karakter, hetzij om andere redenen .
„Madonna!" vergunt ge mij, dat ik mijne zuster ga afhalen
nit haar vertrek?" vroeg de jonge Markies van Sesto met kinderljke levendigheid aan zijne moeder .
Donna Anna wenkte hem een haastig neen ! toe.
,,Het is onvoegzaam voor een jong edelman, eene donna in
haar vertrek op to zoeken," voegde de Gouverneur zijn kweekeling toe .
„Het is nu ook onnoodig ; want ziedaar mijne zuster!" riep
de jonge Markies vroolijk, terwijl hij opstond en haastig naar
haar toeliep .
Donna Lavinia, gevolgd van eene duena en een page, trad
met een luchtigen tred binnen, drukte hartelijk de hand van
den knaap, die haar to gemoet sprong, groette vluchtig in hot
ronde de heeren, die zich voor haar bogen, en liep toen heen
naar hare moeder, voor wie zij neerknielde, en die haar een
kus op het voorhoofd drukte .
Deze Spaansche jonkvrouw was werkelijk een model van zeldzame schoonheid ; zij vereenigde het schitterende, sprekende en
levendige der Spaansche met de lelieblankheid eener Noordsche
schoone ; alleen zij was meer geschikt to poseeren als Spaansche
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danseres, dan als eerie Romeinsche madonna. Schalkheid en
levenslust tintelden nit hare groote donkerblauwe oogen, en in
geheel hare fijne, teere gestalte, van hare kleine voeten of tot
op haar aardig wipneusje en frisch lachend mondje, lag eerie
darteiheid en drift, die zeker, zoo haast or gevoel in sprak, zich
als heftige hartstochtelijkheid zou uitdrukken . In breede vlechten
hing het blauwachtig zwarte haar tot op hare knieen neder ;
ware het met kleurige linten doorwoeld geweest, in plaats van
met fonkelende robijnen, ge hadt gemeend, dat zij welbaast de
castaynettes voor u zou laten klepperen en . de fandango voor n
ging dansen : zoo iets luchtigs en trippelends was er in haar gang
en in geheel hare gestalte, en hare kleeding zelve droeg tot de
illusie bij . Zij had goedgevonden alle rijke en zware zi den
stoffen daar to laten, en droeg eene levite van ragfijn wit neteldoek met bloemranken doorweven, zoo kort als eene Spaansche
donna van haar rang slechts durfde, en met breede ruime fontanges bezet, die het nog korter schijnen deden ; daarover droeg
zij losjes eene rood satbnen basquine met zilver geborduurd, en
met breede zwarte kanten . Op de punt van de zwartfluweelen
keurs droeg zij eene groote donkerroode roos, en hare armen
waren alleen gedekt door kanten en prachtige armbanden, zoodat
hot werkelijk scheen, of zij zich de luchtige, bonte, maar boersche
kleeding eener Madridsche manola tot model had gesteld bij
haar toilet .
Donna Anna merkte het op met zeker hoofdschudden, dat toch
door een glimlach van welgevallen word getemperd ; want niets
was in waarheid meer geeigend aan het karakter harer schoonheid, dan eene kleeding, die schitterde door bevalligheid, maar
die ernst en degelijkheid scheen of to wijzen . Do Hertogin de
San-Pietro ook kon niet nalaten aan to merken, hoe de Markiezin
de Quitana scheen to vergeten, dat men niet meer in het carnaval
was, en dat zij de waardigheid van twee der aanzienli kste
huizen van Spanje had op to houden .
„Madonna, mijne zuster!" antwoordde de jonkvrouw : „zoo ik
werkelijk Markiezin de Quitana ware, zou ik aan niemand verantwoording schuldig zjn, dan aan mijn gemaal - en zoo ik nog niets
ben, dan de dochter mijner moeder (zij drukte doze de hand), wil
ik de vrijheid van mijne jeugd genieten, zooals ik het versta, on
zooals mevrouw mbne moeder het mij gunt ."
De Hertogin de San-Pietro boog zich wat spijtig, en begon
met haar gemaal to fluisteren .
Donna Lavinia liet zich neerzinken op een stapel kussens aan
de voeten harer moeder, die met zekeren diepen weemoed op
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haar zag . Eene moeder alleen kon het opmerken, dat de lange
zwarte zijden wimpers der senora voehtig waren geworden, en
dat er eene matheid lag op hare trekken, die zij tevergeefs door
verdubbelde opgewektheid trachtte to bekampen .
Nu naderde haar don Emmanuel met al de drift die zjjne
diplomatieke deftigheid hem toeliet, boog zich diep, en bood haar
zijn bouquet aan . Hot was zichtbaar, dat de fiere, vorstelijke
edelman als door eene huivering bevangen word, toen hij zag,
dat het dartele en vermetele kind noch zgn groet beantwoordde,
noch zjjne gift aannam, en alleen hare groote blauwe oogen
op hem vestigde met zulk eene uitdrukking van onwil en verwijt,
als welke de Koning van Spanje zelf zich nauw tegen hem zou
hebben veroorloofd : en het kostte hem moeite, zonder aarzeling
en met zekere vastheid to zeggen, dat hij zich gelukkig achtte
haar zijne 'opwachting to mogen maken .
„Ik erken, dat Monsenor zich zeer bjjzonder heeft gebaast
dat geluk to genieten," hernam zij met bitterheid, zonder hem
ook slechts de toppen harer fijne vingers to reiken, en terwijl
zij met eene beweging van spijt en minachting den armen
bouquet van haar schoot schudde, waarop hij then had neergelegd om zich eene houding to geven, ziende dat zij die niet nam .
De marchese-moeder meende to moeten tusschenbeide komen .
,Lavinia," sprak zij zacht vermanend, ,bedenk, dat Monsenor
het recbt had gehad, u dezen morgen een bezoek to brengen
in uwe eigene vertrekken, en dat hij de bescheidenheid heeft
gebruikt, to wachten tot ge hier zijt ."
„In waarheid, Monsenor is even bescheiden als edelmoedig
ook kan Monsenor zeker wezen van mijne dankbaarheid," sprak
het jonge meisje, altijd op hem ziende met haar schamperen en
duisteren blik, terwijl zij met hare vlechten speelde, en dus aan
de plechtigheid van den baso-mano ontkwam .
,,Het is mogelijk, dat ik geene aanspraak heb op uw dank . . .
maar ik verdien ten minste niet uw toorn," sprak de edelman,
zich oprichtende, ook met iets als verwjt . Terwijl hij achterwaarts
van haar wegging, had hij eon zijner handschoenen laten vallen,
zooals zij den bouquet .
Hetzj hij het bemerkte of niet, h~ verwaardigde zich niet om
naar een van beiden to bukken ; maar een ander was sneller
en minder fier. Die ander - gij raadt bet, niet waar, mijne
lezeressen! - die ander was de chevalier Hippolyte, wien wij :
al to lang uit het oog verloren, en die zich dus op den achtergrond
voelde gedrongen, zoodat iedere gelegenheid hem goed en gepast
scheen, om zich opnieuw to doen opmerken .
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Sinds w j hem aan zijn lot overlieten, was h j op iets dergel jjks bedacht geweest, en had zich daarom van don Christin
verwijderd, was achter de pages en hidalgo's omgeschoven tot
dicht bij de duena's van de hooggeboren edeldames, en beyond
zich op die wgze, hoewel op verren afstand van de vrouw deshuizes,
toch met haar en hare beide dochters op eene rij . Niets was hem
dus zoo licht als eerst eon paar schreden to doen, en met een behendigen greep bouquet en handschoen beide op to nemen, den laatste
don Emmanuel aan to bieden, die aannam zonder eens op to
zien, wie hem den dienst bewees, wat de chevalier ook niet
wilde, daar hg door eene tweede beweging, met al de galantorie, die hij slechts in zulke daad wist to leggen, zich boog
voor donna Lavinia, en haar een Fransch compliment maakte,
dat eigenlijk de bede was den bouquet to mogen behouden .
Do fiere jonge dame, die den man niet kende en z jne taal
slecht verstond, trok met een glimlachje de schouders op, en
de bouquet, die een oogenblik to voren haar nets waardig
scheen, kreeg nu plotseling zonderlinge waarde voor haar . Met
eene zekere bitsheid, waaruit tegel jk iets hartstochtel jks sprak,
rukte zg de bloemen nit de vreemde, onwaardige hand en
hechtte ze vast aan hare keurs . leder ander zou daarin niets
gezien hebben, dan do caprice eener jonge dame, voor wie bet
verworpene eerst waarde krijgt na het verlies . Maar onze ridder
zag er heel wat anders in ; hg oordeelde, dat hot zone galanterie was, die er den prgs van had bepaald voor de senora,
en hg verstoutte zich dus haar een blik toe to werpen, die zoo
sprekend was, dat het jonge meisje stork kleurde, hetzg van
toorn of van schaamte, en zich omwendende tot eene duena,
luide vroeg, wie of die caballero zjn kon . Tot hare verwondering zag z j de duena verbleeken, sidderen, de oogen nebrslaan,
en niets antwoorden dan eenige stamelende klanken . Toen
herhaalde z j de vraag zachter, en de arme dienares zeide haar
toen fluisterend een paar woorden, die Lavinia, hoe stout ook,
zelve in verwarring brachten . Z j richtte ecbter daarna met
moor vrgmoedigheid, en zelfs met iets uitvorschends, het oog
op den chevalier, die de bon sens had gehad, zich op z jne
vroegere plaats to begeven, maar die toch met onuitsprekelijke
bl jdschap opmerkte, dat men hem gadesloeg.
Nog iemand had dit alles tot in de minste b jjzonderheden
gadegeslagen, en beloofde zich in het geheim hiermede goede
winst to doen - onze diplomaat, don Christin . Hg ook voegde
zich nu bg donna Lavinia, en daar hij geenerlei pretentie
maakte op galanterie, word hg beter ontvangen dan don Em-
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manuel . Lavinia lachte om zijne aardigheden, vermaakte zich
met z jne scherts, die zij beantwoordde, en werd zelfs niet eens
boos, toen hij haar zeide, dat hij geloofde to kunnen raden, wat
zij zooeven aan hare duena had gevraagd .
,,Gjj hebt willen weten wie de beminnelijke jonge edelman was, die daar u zoo plotseling en zoo ongeroepen een ridderdienst bewees."
„Zijne onbescheidenheid trok mijne opmerking . . . dat hij
beminnelijk was, heb ik niet begrepen," hernam zij koel .
„Hg is een van de galanste jongelieden van de Fransche
ambassade, en then ik hier heb heengeleid om hem aan u voor
to stellen . Mag bet geschieden?"
Zij vertrok even het mondje, of zij aarzelde tussehen toestemmen en weigeren .
„Hij heeft fra Illorenz een grooten dienst gedaan," sprak
don Christin zacht .
Zij verbleekte een weinig - en hij vervolgde, altijd zachter
,,Zooeven, teen de fra van een bezoek van don Emmanuel
kwam, heeft de caballero hem behoed voor een aanval van het
Hollandsche gemeen . . . Hij heeft dus wel eenige aanspraak op
uw dank om die oorzaak ."
„Ik smeek u, zwijg van fra Illorenz ;" bad zij met zachter
blik, dan een der overige heeren nog van haar ontvangen had .
„Zal ik u den caballero voorstellen?" hernam hij meer
dringend .
„Mb dunkt, hij heeft zich zelf reeds voorgesteld ; hernam zij,
verlegen naar den chevalier heenziende, die bet reeds had opgemerkt, dat er sprake was van hem, en die vast naderde .
,Hg heeft tech wel eenige aanspraak op dank . . ."
„Als men hem dankt, zal hg weder spreken van zijne diensten, en . . . ."
„Integendeel, hij zal ze met de meeste zedigheid verzwijgen,
mits hij slechts wete, dat men bet begeert ."
„Welnu, dat zal ik hem zelve zeggen," hernam zij met eene
beslotenheid en een moed, die wel bewezen, dat er in dit
jeugdige, moedwillige kind andere eigenschappen ontwikkeld
waren, dan die zij toonen wilde . En werkelijk, wie haar eene
wijl to voren had kunnen bespieden, toen z j met fra Illorenz
samen was na diens bezoek bij don Emmanuel, zou de overtuiging hebben gehad, dat de arme senora reeds zeer vroeg
gedwongen was tot eene verwonderlijke zelfbeheersching, en
dat hare levendigheid, hare dartelheid, hoewel eigen aan haar
aard en aan haar leeftijd, toch nu door haar gebruikt werden als
Media-Noche.
4
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een masker, om de innerlijke diepte van zielelijden to verbergen,
waaronder zij bjna nederboog .
Don Christin dan had met een wenk den chevalier tot zich
geroepen, en doze was nu daar ; - de voorstelling was geschied . De senora richtte het woord tot den chevalier. Don
Christin ging bescheiden ter zide . Hij wendde zich nu naar
de groep, waarvan de Hertogin de San-Pietro het middelpunt
uitmaakte, en vond daar don Emmanuel, die zich nu bij donna
Marina had gevoegd, en die met haar in een vrij belangrijk
onderhoud scheen gewikkeld, to oordeelen naar de strakke en
ernstige houding van den diplomaat, en de onderzoekende blikken die de dame op hem richtte, als wilde zij lezen uit zijne
trekken, wat zijn mond haar niet zeide . Zij spraken beiden zacht
in een radden Spaansche tongval, zoodat de Hertog de San-Pietro
zelf niet kon verstaan wat er gezegd word .
Na de eerste banale inleiding van de conversatie, en nadat de
Hertogin een weinig geschertst had over het slechte succes zijner
galanterie bij donna Lavinia, sprak zij meer ernstig :
„In waarheid, Monsenor, ik kan niet zonder spijt en ongeduld
zien, dat een diplomaat als gjj niet sneller vorderingen maakt
in eene zoo eenvoudige onderhandeling als deze ."
„Het is mij niet duideljjk, welke onderhandeling Mevrouw de
Hertogin eigenlijk bedoelt . . . ."
„Ik dacht, dat de politiek u tot gewoonte had gemaakt, met
een half woord to verstaan . . ."
„Vergeef mij, madonna!" hernam don Emmanuel, even glimlachend . „M jn politiek doorzicht gaat niet tot de oplossing van
raadsels, waarvan ik hot eerste woord nog niet heb ."
„Hoe, Uwe Excellentie zelf zou geene voorkennis hebben van
hot doel, waarom gij hier zijt?"
„Dat is - zoo ik mjne zending wel begrjjp - om mediateur
to zijn bij do vredes-onderhandelingen ."
„Och ja," hernam zij met ongeduld ; ,dat is uwe zending van
wege hot Spaansche kabinet . Maar ik meen de andere, de confidentieele . . . . die, waarin de Koning zelf belang stelt ." Zij zweeg
en zag hem aan : maar door de strakheid en onboweegljjkheid
van zjjne trekken overtuigd, dat ht niet tot erkentenis zou to
brengen zijn door onbepaalde toespelingen, sprak zij op eenmaal,
hem met hare flikkerende oogen als doorborende : „Is hot dan niet
waar, dat don Jan van Oostenrijk zelf belang stelt in het huwelijk mijner zuster?"
„Dat, Mevrouw, dat zal ik niet ontkennen," antwoordde do
Graaf, terwijl zijn hoog voorhoofd stork kleurde. ,Alleen . . . . "
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„En dat de president van Kastilie nu op de voltrekking
daarvan aandringt?"
,Zonder twjfel, dat is waar," hernam don Emmanuel, wiens
gelaat weder de gewone bleekheid hernam .
„En dat de markies de Quitana, die uw boezemvriend is . . ."
„Ja, dat is h j, en ik zal toonen, dat ik in kracht van vriendschap hem niets toegeef," riep de Graaf met vuur .
„Nu dan, wat is meer duidelijk, dan dat gj hier z jt, oin in
zjn naam op dat huwel jk aan to dringen ?"
„Ik geloof, dat ik zoo doe . . . Ik heb den markies de los Balbases nog dezen morgen uitgenoodigd, om den persoon aan to
wijzen, die de bruid moet huwen in de plaats van haar gemaal,
en die haar dan near Spanje moet heenleiden ."
Donna Marina ontstelde zichtbaar .
„haar wij hadden gedacht, dat g j zelf het waart, die procuratie hadt van den Markies, om . . . ."
„Dat is zoo, madonna!" viel hj haar in . ,Maar er is eene
clause bb, die de zaak nu heeft veranderd . . . . bet zou alleen zjn
met volkomene toestemming der senora . . . . "
„En z j heeft onwil tegen u opgevat . . . dat is duidelijk, dat
hebben w j alien begrepen, dat bleek nog zooeven, toen g j haar
uwe opwachting hebt gemaakt . . . en het was niet de eerste keer ."
„Het is zoo dikw jls als ik mj kwijte van den plicht, die m j
tegenover haar is opgelegd in naam van mijn vriend," hernam
hij met eene koelheid en berusting, die yr j zonderling klonk
bb zulke nederlaag .
„haar w j wilden . . . dat g j over dien onwil zoudt zegevieren . . . en bet moet zjn, don Emmanuel, bet moet!"
„Vergeef mij, senora! ik zal geen dwang gebruiken," hernam
h j hoofdschuddend. „Daarom heb ik den Markies, uw vader,
gebeden zjne keus to vestigen op een persoon, die der senora
meer welgevallig kon zjn ."
„De Markies zal niemand kiezen dan u . . . ."
„Zoo zeide Zijne Excellentie . . . maar . . . dan is bet niet m jne
schuld, als deze zaak niet vordert ."
„Luister, don Emmanuel!" hernam Marina vertrouweljk, en
nog meer geheimzinnig zich tot hem heenbuigende . „Ik geloof,
dat er niemand kan gekozen worden, die haar welgevallig zal
zijn, en dien z j zal aannemen . Ik geloof, dat bet niet is de
vertegenwoordiger van haar gemaal, maar die gemaal zelf, dien
zij verwerpt . . . in u ."
„Waarom denkt g j dit?" vroeg h j, nu van zjne z de een
diep onderzoekenden blik op haar slaande .
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"Z j kent den Markies niet, zij kan dus niets tegen hem
hebben . Zij weet, dat z j met dit huwel jk rang, eere, onafhankel jkheid en onmetel jke fortuin to winnen heeft ; z j kan dus
geene reden hebben het niet to wenschen . Z j heeft zich van
hare kindsheid of gewend, van den Markies to hooren spreken,
aan hem to denken, als aan haar toekomstigen gemaal . Vroeger
hebben wij nets ontdekt in haar, dat van verandering in haar
gevoelen getuigde . Alleen sinds wj to Njmegen zjn, is dit
huwelijk haar tegen . Spreekt men haar daarvan met de vroegere
gewisheid - zij zw jgt, wordt onrustig of verklaart zich nog
alt jd yr j : - en nu door toevallige omstandigheden juist de
Markies begint aan to dringen op hot wisselen der laatste formaliteiten, nu bedenkt zj uitvluchten, tracht t jd to winnen, en
zoekt hot ten laatste in een voorgewenden tegenzin in den
man, dien zij voormaals to Weenen wist to onderscheiden, wien
zij achting toonde als een ouderen brooder . . . Zeker in de hoop,
dat - bij gebrek aan een ander persoon van rang, in wien, als
in u, alle condition tot die eere zich vereenigen - de bruidsreize
nog voor langen tijd kan worden ontdoken ."
,Maar is dat dan zoo gansch onverschoonlijk? Op haar zestiende jaar van hare moeder to scheiden, die z j liefheeft met
zulke teerheid, om een man to gaan huwen, dien z j niet kent . . . .
naar een vreemd en ver land weg to reizen . . . ."
„Een vreemd land ? Spanje? . . . don Emmanuel, ik herken u
niet! Haar geboorteland . . . . het uwe. . . ."
,, Haar geboorteland . . . maar hoelang heeft z j er geleefd ?
hoe kan z j het lief hebben ? vooral daar het haar als eersten
eisch de scheiding oplegt van alle betrekkingen, die haar dierbaar z jn . G j, donna Marina ! gj hebt niets behoeven to verlaten, om alles to winnen wat g j wenschtet. Verplaats u in haar
toestand . . . en overweeg dan, of dwang hier goed, hier raadzaam kan zijn, of het niet beter ware to wachten tot de Markies
de los Balbases met z jne geheele familie naar Spanje keert . . ."
„Dat kan nog jaren duren ."
„Dat geloof ik niet . . . over een halfjaar is veellicht do vrede
geteekend, en . . . ."
„Dat zal dan toch niet zijn zonder uwe collega's, m jn waarde
Graaf !" viel nu don Christin hem lachend in de redo . ,Of hebt
ge misschien gansch alleen plenipotentiaire macht, om to siuiten
en to ratificeeren ?"
Reeds een geruimen tjd had de Vlaming dicht nevens de
sprekenden gestaan, zonder zich gerechtigd to achten hen to
storen, hoewel niet zonder een woordje of wat van de conver-
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satie op to vangen . Nu echter was do gelegenheid to goed om
in to vallen, dan dat hij die liet glippen .
Don Emmanuel, die volstrekt niet ontevreden was over de
stoornis, hernam opgeruimd
,,Neen, mijn waarde don Christin! dat verzeker ik u, de
vrede zal niet geteekend worden zonder u ."
„Dat heb ik m~ zelven ook wel beloofd," dacht de Vlaming .
„Maar gij acht then dan werkelijk nabij ?" vroeg hij ernstig .
,Neen . . . ik spreek sleehts bij wijze van onderstelling . . .
van mogelijkheid . . ." hernam do Graaf, die meer uitzag naar eene
kans om hot gesprek of to broken, dan bet to verlengen door
eene politieke diseussie.
„En voordat de mogelijkheid waarheid is geworden, kan er
veel gebeuren . . . en intussehen vervelen zich de dames . . . Was
het zoo iets missehien, waarom don Emmanuel haar met bet
uitzicht op den vrede troostte?" sprak don Christin, in de hoop,
dat het antwoord hem verder zou brengen .
, Ja, zoo jets . . . was het ;" hernam don Emmanuel droogjes .
En mijnheer Christin geeft ons zeker goon ongelijk," zeide
Marina ; „want eigenlbk . . . wat zgn hier onze uitspanningen in
doze kleine Hollandsche stad, waar de inboorlingen geene openbare vermakelijkheden schijnen to kennen, en waar bijna ieder
zich thuis bezighoudt ; - bovenal valt dit af, als men aan
Weenen herdenkt. . . ."
„Gelukkig zijn de vreemdelingen niet verplicht de gewoonten
der inwoners to volgen, en bet corps diplomatique is, dank zij
de voorzorg onzer mogendhoden, talrbk en luisterrijk genoeg,
om zich onderling to amuseeren . . . En als onze dames zich vervelen, en uit spijt daarover zich gaan bezighouden met onze diplomatieke raadselen op to lessen, dan wordt hot noodig, dat
de heeren zich galant toonen en aan de dames eenige afleiding
versehaffen . Dunkt u dat ook niet, don Emmanuel?"
,,Het is zelfs niet eens noodig, bet tot zulke uitersten to
laten komen," hernam doze, de meest gewone hoffeljjkheid schrijft
hot ons voor . . ."
„Zoodat go wel bereid zoudt zijn, bljjken to geven van die .
hoffelijkheid?" vroeg don Christin.
„Zonder eenigen twbfel . . . bij hot minste bewjjs, dat dit
aangenaam kon zijn," hernam Fuentes, donna Marina aanziende .
„Maar mij dunkt, dat kan niet anders dan aangenaam
zijn . . . eene zulke galanterie moet wel worden aangenomen,"
hernam doze met beduidenis .
En wie weet," sprak zij zachter
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tot den Graaf alleen, wie weet of het uwe bedoelingen niet zeer
vooruitzet ."
„In waarheid, veellicht zou een feest mb nuttig kunnen
zjn," hernam deze . „Gij neemt het dus aan, zoo ik u noodige?"
„Ik ? . . . voorzeker ! . . . Alleen, gij weet, ik ben niet de
eenige hier. Daar is de marchesa, mijne moeder, en de toekomstige Markiezin Quitana, wier rang haar ook stem geeft in
den raad ."
„Hot spreekt vanzelf, dat ik met de Markiezin en met
donna Lavinia zal raadplegen, eer ik verder ga," hernam de
Graaf, met zekeren nadruk den titel veranderende . ,Daarom, nu
ik gerust ben omtrent uwe toestemming en medewerking vergun mij u to verlaten, en to beproeven, hoe ik elders zal slagen ."
En zich buigende, wendde hg zich opnieuw naar donna
Lavinia, die echter in een zoo levendig gesprek was gewikkeld
met den chevalier Hippolyte, dat zij den Graaf, die haar naderde,
niet eens scheen to bemerken . Don Emmanuel, gebelgd over
die verontachtzaming, hetzij dan in 't belang van zgn vriend, den
Markies de Quitana, of voor eigene rekening, zag met toorn
en trots op den onbekenden fat, die hem een vrij onbeteekenend
personaadje scheen, en wiens zedelijke gehalte hg terstond op
den rechten prijs kon waardeeren, hetzij krachtens een scherpen
blik en een fijn raadvermogen, hetzij door een geheimen plotselingen tegenzin bevangen, die zich later wel eens als meer
juist verklaart, hoe onbillijk de eerste opvatting ook schijnen
moge . Maar zijn blik deed den snappenden en vleienden petitmaitre niet zwijgen, en hj zag then zelfs met vermetelheid beantwoord ; terwjl de jonge Markiezin geene enkele beweging
maakte, die bewees, dat zij den Graaf opmerkte en wilde aanhooren . Dat was to veel voor hot geduld van den Spaanschen grande .
,,Monsieur!" sprak hij laid en in hot Fransch tot den chevalier,
wien hij van die taal zich hoorde bedienen, hoewel de jonge
Spaansche die veellicht aanhooren kon, zonder daarin zelve
good to kunnen antwoorden . „Monsieur, versehoon mij, zoo ik
u in de rede valle . . . maar . . . ik heb een paar woorden aan
de senora to richten . . ."
„Vergiffenis, Monsenor, ik heb nog niet uitgesproken," hernam de chevalier, met aanmatiging en gemaaktheid.
De Spanjaard voegde hem daarop een paar woorden toe, die
meer van zjjn ongeduld dan van zijne hoogachting getuigden .
Onze held was geenszins de persoon, om zulke woorden, al
kwamen ze ook uit den mond van een worst, met zachtmoedige
lijdzaamheid to verdragen, of zonder antwoord to laten, als had
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hij ze niet verstaan . Ook beantwoordde hij ze op zijne wbze
met de hoffelijkheid van een welopgevoed Fransch edelman tegenover een meerdere in rang, -- maar toch met eene bitsheid
en eene dubbelzinnigheid, die eene geheime dreiging insloot, welke
men voor eene werkelijke uitdaging had kunnen opvatten . En
doze woorden werden zoo form en luid uitgesproken, dat de
chevalier, die dus lange bijna onopgemerkt was gebleven,
nu in waarheid aller aandacht tot zich trok en aller blikken op
zich deed vestigen, hoewel zeker de minste dier blikken van
goedwilligheld getuigden . En het kon bijna niet anders, of er
moest eene uitbarsting plaats hebben ; en zeker zou dat ook
zijn geweest, indien niet het optreden van een nieuwe personaadje
de aandacht had afgeleid en het geheele tooneel een ander aanzien had gegeven.
De major-domo diende aan : Monseigneur do Graaf d'Estrades,
Maarschalk van Frankri k . Andere titels waren hem niet opgegeven
to melden .
Dit bezoek, eene hoffelijkheid van den Maarschalk aan de
Spaansche ambassadrice, was voor haar en voor hare familie
geene verrassing, zoomin als voor Fuentes, hoewel alien er zich
den schijn van moesten geven . Zij toonden dus geene verwondering, dan die om den vorm moest aangenomen worden . Maar
bij onzen goeden Hippolyte was dit gansch anders ; dit bezoek
verraste hem als hagel op een zonnigen zomerdag, en hij had
werkeli k in de eerste oogenblikken de houding, of hij door een
paar eigroote hagelateenen in hot aangezicht getroffen was . Hij
vergat Fuentes, hij vergat de senora, hij vergat alles, en had
zeker liefst gehad, dat allen hem vergeten hadden, toen by met
een snellen zijsprong zich als nit de voeten maakte, en zich
trachtte to verbergen achter de fauteuil van de vrouw des huizes,
daar do kussens, waarin hare dochter was neergedoken, hiervoor
ontoereikend waren. Maar de poging was vruchteloos ; Monseigneur de Maarschalk, zijn patroon, zijn meester, had hem opgemerkt
en bleef hem* gadeslaan met eon scherpen en strengen blik, to
midden van de ceremonieele welkomstgroeten, die hij ontving, en
de beleefdheden, waarmede hij ze beantwoordde .
Dit oogenblik scheen senora Lavinia waar to nemen, om op
to merken, dat don Emmanuel zich in hare nabijheid beyond .
Een minnelgk glimlachje plooide zich om haar mond ; zij wilde
hem toespreken . Dan . . . . de diplomaat was weder geheel zich
zelf, geheel in zijne positie, die van hem eischte, dat hij de gelegenheid waarnam, om een ofcieus onderhoud to hebben met
den eersten Franschen ambassadeur, die hem niet oihcieel wilde
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erkennen ; eerst, omdat h j gezegd werd alleen bij rencontre to
Njmegen to zjn, en niet als de overige gevolmachtigden lang
to voren tot then post was aangewezen, en als zoodanig bekend ;
maar bovenal, omdat zjne volmachten waren van veel latere
dagteekening dan die z finer collega's, hetgeen maakte, dat er
eenmaal verschil kon rjzen over bet al of niet geldige van hetgeen or voor zjne komst tusschen deze en de overige mediateurs
was besloten en vastgesteld . Deze uitlegging van bet voorwendsel, orn hem niet to erkennen, was niet al to gezocht ; alleen
bet was eon voorwendsel en dat men ze zocht, dat men ze
gebruikte, bewees, dat men nog niet gekomen was tot den
vasten wensch en de diepgevoelde behoefte van een eerl jk en
oprecht vredeverbond, anders had men wel over grooter bezwaren heengezien, als bet vervolg hoeft geleerd . Hoe bet zj, in
bet salon der Spaansche ambassadrice elkander als bij toeval
ontmoetende, was d'Estrades niet verplicht, don Emmanuel in
zjn karakter als ambassadeur to erkennen, en doze behoefde
hier op dit punt niet aan to dringen ; terwjl de Maarschalk
hem als Graaf van Fuentes, als grande van Spanjo van den
eersten rang, de meeste eerbewjzen en welwillendheid kon
toonen, hem zelfs den titel van Excellentie geven, en zich verder bemoeien, hem al zulke bl jken van persoonl jke hoogachting en genegenheid to geven, als slechts eenigszins strekken
konden, om den vriend van den vermogenden minister don Jan
van Oostenrjk tot zijn vriend to maken .
Ook bespraken die beide heeren nu met gemak en zonder do
zwarigheden, die elk officieel onderhoud bemoeilijkten, de groote
quaestie zjner erkenning . Onder hetgeen don Emmanuel den
Franschen gezant voorstelde en to overwegen gaf, was voorna1 jk dit : B j de groote omwenteling in bet Spaansche kabinet,
door den val der Koningin-moeder en de herroeping van don
Jan, oom des Konings, die van nu aan geheel Spanje regeerde
naar zjn wil, was bet noodig geworden, dat bet nieuwe
kabinet, door dozen samengesteld, teeken gaf van voorkennis en
instemming met de aangeknoopte vredes-onderhandelingen . De
markies de los Balbases en zijne beide collega's, reeds werkzaam in die betrekking, waren van de keuze der Koninginmoeder en haar kabinet ; maar ze waren niet hetgeen men
noenit hare creaturen", zoodat bet onnoodig was hen to doen
vervangen, en men hun integendeel blijk van vertrouwen en van
goedkeuring wilde schenken, door ze to laten continueeren op
hun post. Zoo had dan Prins don Jan besloten, hun getal
met een collega to vermeerderen, die volkomen bekend was
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met zi ne wenschen, gevoelens en bedoelingen, die volkomene
volmacht had, om in then geest met de anderen samen to
handelen, vooreerst to bekrachtigen wat zij hadden verricht,
en daarna, in vereeniging met hen, voort to varen in hot vredeswerk. Die persoon was don Emmanuel, Graaf van Fuentes, wet
bij rencontre to Nijmegen, omdat hij, to Weenen zijnee, uitgenoodigd was tot die reize, maar tech niet minder wettig aangesteld dan iemand zijner collega's, hoewel later ; - en hoe
kon men eischen, dat hi hot vroeger ware geweest, daar de
algemeene Gouverneur, van wien hb zijne aanstelling moestt
ontvangen, zelf teen nog van hot bestuur was uitgesloten . To
willen dat men zijne volmacht antidateerde, en alzoo gelijk
maakte met die der anderen, was begeeren, dat men geheel
zijne volmacht op iets onzekers, iets onwaars en onwettigs deed
rusten, en dat kon eene oorzaak tot verschil en negatie van de
gemaakte overeenkomsten worden, veel meer dan to erkennen,
dat h~, later toegevoegd, berustte in hetgeen er was geschied .
Hij voor zich wilde eene zoo belachelijke en gevaarlijke verminking zijner geloofsbrieven niet getroosten, noch zich belasten
met hot overbrengen van zulke vorddringen aan don Jan .
De Maarschalk gaf de beweegredenen toe, maar nam de resultaten niet aan . Tot eene beslissing kwam hot niet, en kon het
ook niet komen, daar er tusschen hun tweeon, zooals ze daar
spraken, niets geldigs kon worden beslist. Maar toe , d'Estrades
beloofde, Colbert in to lichten van deze gronden vaIweigering,
en beloofde tevens, dat hij hem wilde stemmen om al,et mogelijke to schikken, en to passeeren wat niet uitdrukkelgk tegen
de intention van hun Koning streed .
Hiermede was dit punt afgedaan, en zij begonnen to spreken
over min belangrijke onderwerpen, gesprek, waarin de galants
Maarschalk welhaast ook de dames wist to wikkelen, aan wie h?)
reeds voor zijne samenspreking met Fuentes zgn hof had gemaakt .
Don Christin intussehen, wien niets was ontgaan, wat zijn
client Hippolyte, Fuentes en senora Lavinia betrof, had zeer
goed opgemerkt, dat er tusschen de laatste en don Emmanuel
iets omging, wat niet precies in verband stond met diens zending
als ambassadeur, doch waarvan don Christin het 4jne wilde
hebben . Hij wendde zich dus tot donna Lavinia, en na eene
korte inleiding sprak hij haar van don Emmanuel's voornemen,
om eene partij to geven aan de ambassadrices .
De jonkvrouw hoorde dit nieuws met zichtbare blbdschap,
maar toch betuigde zij eenige verwondering, dat de Graaf het
haar zelf niet had medegedeeld .

58
„Helaas, senora ! . . . de arme Graaf was niet zoo gelukkig
als ik . . . ge waart ongenaakbaar voor hem . De edele don
Emmanuel heeft hier waarlijk wel meer contretemps, dan hij
verdient . . . met een rang en een voorkomen als bet zijne . Bg
de diplomatie niet erkend, bij de dames niet aangehoord . . ."
„Naar het mij toeschijnt is die arme Graaf, ondanks zijne
contretemps, op dit oogenblik toch wel opgeruimd en in vrij
goede verstandhouding met den Franschen gezant," hernam
Lavinia ietwat spi tig ; „en zoo hij het bb de dames niet erger
'treft . . ."
„Maar bedenk toch, hoe komt hij tot die verstandhouding,
sehoone senora! niet krachtens zijn recht als gezant, maar door
een omweg, door een impromptu, door eene bemiddeling."
„Welnu," hernam Lavinia even nadenkende en een weinig
verbleekende, terwijl zij de woorden uitsprak : „zoo hij zich door
de dames teleurgesteld acht, waarom beproeft hij het dan bb
haar ook niet op deze wi ze ?"
„Vergun mij eene vraag, om uwe meening duidelijk to
vatten, senora, en niets van doze geestige scherts to verliezen,"
sprak don Christin met fijnheid . ,Uwe Edelheid gelooft, dat de
Graaf Emmanuel beter zou slagen ook bij de dames, zoo hij
zich van een mediateur bediende, om in den stijl van den dag
to spreken ?"
„Ik bedoel, dat men zich niet good aanbeveelt in do gunst
der dames, als men zich wapent met kracht van recht ; dat
niets ons meer tegen is dan het vormelijke der hulde, waar men
ons het innerlijke en eenig schatbare daarvan onthoudt . . . en
dat wij in zulk geval de voorkeur geven aan een impromptu,
zooals gij bet geliefdet to noemen, het onvoorziene . . ."
„Het toeval," vulde don Christin aan ; bb voorbeeld . . . eene
toevallige rencontre, zooals die, waardoor don Emmanuel nu met
den Franschen ambassadeur samen is, zoude naar uw oordeel
een beer, die uwe gunst wenschte, beter dienen, dan eene
vormelijke kniebuiging, vergezeld van bouquet en verdere
uccessoires, to midden van eene gezelschapszaal?" Hij zag de
senora niet aan, terwijl hij dit zeide, maar hij wierp even een
schuinschen blik op den bloemruiker, then zij nu in de keurs
had gestoken .
Donna Lavinia kleurde stork, maar glimlachte toch even,
toen zij antwoordde :
„Zoo is werkelijk mijne meening . . . zoo sprak ik in het
algemeene . . . voor anderen, en . . . ."
„En ik begreep het ook niet anders . . . Alleen, rinds ooze
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Graaf wel goeden raad noodig heeft, zult gb mij vergunnen hem
daze lessen van ware wereldwijsheid, uit zoo schoonen mond
opgevangen, niet to onthouden?"
Zij antwoordde niet, maar glimlachte, en zag op don Christin,
met een verhelderden en dankbaren blik .
Don Christin, hoe weltevreden ook, eene intrige aangeknoopt
to hebben, waarvan hij zelf de draden zou vasthouden, wilde
echter weten, in hoever Hippolyte met de zijne was gevorderd ;
en hij sprak, op den ridder duidende, die nu op zijn wenk
weder langzaam to voorschbn kwam
,,Ziedaar een jongen edelman, lien bet ten minste niet ontbreekt aan behendigheid en vlugheid, om hat onvoorziene aan
to grijpen en to benuttigen ."
,Ach, die arme Fransche jonker!" hernam Lavinia, naar dozen
omziende ; „ik vrees toch, dat hij zich eene slechte zaak heeft
gemaakt met het systeem to volgen ."
„Dit is dus alleen goad voor don Emmanuel?" vroeg don
Christin glimlachend.
,De Fransche caballero was to zonderling dringend en vermetel . Het scheelt niet veel, of hg heeft don Emmanuel uitgedaagd . . . en dat kan slechte gevolgen hebben," hernam zij,
als had zij de opmerking niet gehoord .
„Zeker, de jonge Fransche edelman is een van de beste
degens, die wb hier hebben . Maar woes gerust . . . don Emmanuel . . . ."
,,Juist daarom ben ik niet gerust," hernam de jonkvrouw ;
„de stoutheid van den jongen ridder moat don Emmanuel uiterst
vertoornd hebben, en hij zal voldoening vorderen . De heer
d'Estrades zal hem persoonlijk zoo iets niet weigeren, en . . . en
de wetten op het duel, op allos wat naar eene uitdaging gelijkt,
zijn dus gestreng, dat zelfs het dragen van wapenen buiten de
stad is verboden aan de personen van hat gevolg der mediatours, door tusschenkomst van den Nuntius ."
„Maar ik wil van geene tusschenkomst woten, zelfs niet van
den Nuntius," sprak Hippolyte, die nu nabij was gekomen .
„G}e zijt toch goad katholiek?" vroeg donna Lavinia glimlachend .
,,Woes daar zeker van, senora!" verzekerde don Christin ;
„men kan niet trouwer zijn in het bgwonen der mis, dan daze
jonkman het was in den laatsten tijd ."
Donna Lavinia verbleekte, zag beurtelings op don Christin en
op Hippolyte, en beet zich teen de lippen, terwgl zij met moeite
een zucht onderdrukte.
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„Het is good, den dienst der heiligen niet to verzuimen,
caballero!" sprak zij toen . „In het zonderlinge geval, waarin gij

zjt gekomen tegenover don Emmanuel, wiens toorn door u
verzacht . . . niet gebraveerd moot worden . . ."
„Neen, senora, neen ! daartoe laat ik my niet overhalen ."
„Ik begeer hot," hernam zij . En ziende, dat hij zich boog
met de houding van berusting onder haar vuurblik, vervolgde
zij : in dit geval dan, bevele ik u, vooral de bescherming van
St . Jacob in to roepen, zijn vierdag niet to verzuimen, en
vooral niet de hoogmis . . . die met byzonderen luister wordt
gecelebreerd in onze kapel ."
„Deze aanbeveling, senora, zal gevolgd worden of de Heilige
zelf my die had gedaan," hernam hij, zich buigende met galante
onderwerping. Maar in den blik, dien hg op haar sloeg, toen
hij zich oprichtte, lag zulk eene overmoedige zegepraal, dat
donna Lavinia zelve had moeten begrypen, hoe groot eene
onvoorzichtigheid zij belting . Zj vervolgde echter zonder aarzeling
„Intusschen zal don Christin, op onze bede, niets verzuimen,
om den Graaf to verzoenen, en hem een oogenblik van onbedachte drift en heftigheid to doen vergeten . . ."
„Dienstig daartoe zou het zeker zijn, zoo ik don Emmanuel
verzekering mocht geven van uwe verschijning op het feest,
waarvoor hij zich bereidt ."
,,Maar don Emmanuel is ongehuwd . . . . leeft en garron . . . .
en hij zal toch in dien staat wel gevee pretentie maken, dames.
van zulken rang by zich to ontvangen," viol Hippolyte in .
Die aanmerking getuigde meer van des ridders gevatheid en
yverzucht, dan van zijne bescheidenheid . Ook preen don Christin
hem over de eerste, met to zeggen
„Ziedaar werkelijk een bezwaar . Dan ik twjfel niet, of onze
diplomaat zal dit weten op to lossen .
,En de senora bestrafte de laatste, door to zeggen, dat zj de
gewoonte had van to gaan, waar de Markiezin de los Balbases
ging, en dat zy niet gewoon was to hooren twisten over hetgeen
deze voegzaam achtte.
,,Mag ik don Emmanuel dan voorloopig met deze uitspraak
gelukkig makers?" vroeg don Christin .
„Gy verplicht my met ze em mode to deelen ."
„En den uitslag van mijne tusschenkomst by den Graaf voor
uw besehermeling?" vroeg don Christin in het Spaansch : „hoe
deele ik u dien mode?"
_Bii reneontre." glimla.r,htc zii .

61
,,Bg voorbeeld . . . zoo ik dus weet, dat Uwe Edeiheid de gewoonte had 's namiddags bij good weder lucht to scheppen in
hot Valkhof . . . . en het toeval mj derwaarts voerde? . . ."
,,Zou dit eene zeer goede gelegenheid zjn, om mij alles mode
to deelen, wat ik moet weten," hernam Lavinia .
„Bah!" dacht don Christin, ,eene novice is zij niet . . ." terwijl
hij zijn afscheid naw . „Kom, ridder, geef mij uw arm . . . ik zal
zien uwe zaak good to maken bij d'Estrades."
De ridder begreep werkelijk, dat dit nu voor hem wel de
beste manier was, om met eerie goede hooding voor zijn patroon
to verschijnen . Hij volgde dus, na op alle doenlijke wijze zone
spijt en ongeduld to hebben betuigd aan donna Lavinia .
De Maarschalk was juist bezig afseheid to nemen van de
Hertogin de San-Pietro, toen don Christin hem aansprak, Hippolyte toonde, en zeide :
„Ziehier in waarheid eon edelman van uw huis, die uwer
waardig is, Monseigneur ! . . . Hij volgt niet enkel uw weg, hij
gaat u voor . Uwe Excellentie brengt onze ambassadrice een beleefdheidsbezoek - uw dienaar heeft een uur to voren iemand
van haar huis een ridderdienst bewezen . . ." En hij vertelde bet
geval, met de vleiendste kleuren voor den chevalier, die intusschen niet zeer wel to moede was onder den strengen blik van
den Maarschalk .
„Ik had liever gezien, dat een edelman van mijn huis mjne
bevelen volbraeht, dan bb straatrumoer den paladijn to spelen
voor dolende monniken . . . Alleen, daar die persoon tot hot huis
van doze dames behoort," sprak hij, zich buigende voor de Hertogin, ,zal ik hem die daad als verschooning rekenen voor een
overigens onverschoonljk verzuim ."
„Sta mij toe, u to zeggen, Monseigneur, dat wij niet zoo
bijzonder dankbaar zijn voor den dienst van den ridder. Fra
Illorenz verdiende in ongelegenheid to komen ; het was hem
verboden met zijn ordekleed nit to gaan . Monsenor de Nuntius
en dom Pedro Ronquillo hebben dit voorschrift gegeven . . . en
aanbevolen door voorbeeld ."
„Chevalier, gij hoort het : gb hebt u niet eons dank verdiend van de senora's . . . U kennende, ben ik overtuigd, dat gt
vooreerst hierdoor genoeg zijt gestraft." En met dit beschamend
woord wenkte hij den ridder, dat hij hem volgen zou .
Fuentes en Christin ook verwijderden zich onmiddelljk na
hem, zoodat don Christiu nog in de gelegenheid was, om den
Maarschalk tot Hippolyte to hooren zeggen, terwijl hij in zijne
koets stapte
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, Volbreng nu ten minste met den uitersten speed do commissie
aan mjnheer van Odijk : - mbnheer Colbert zou . . . ."
Maar zonder zich al to veel bloot to geven, kon don Christin
niet langer toeven . Don Emmanuel wachtte hem in zjjn rijtuig,
hij zeif had zijne koets en gevolg doen wegrbden .
,,Ei zoo! wisseling van ofjicieuse commissies tusschen mijnheer d'Estrades en mijnheer van Odijk, waarvan niemand iets
weet, dan misschien mijnheer Colbert . Dat is in waarheid zeer
verdacht . . . en zoo ik niet onder de hand had stoffe, om, als
het mu past, to roepen : Troje staat in brand ! zou ik angst
beginnen to krijgen voor een geheimen vrede," dacht de Vlaming,
terwjjl hij zich naast don Emmanuel negrzette .

HOOFDSTUK IV .
Een diplomaat en eene diplomats .

Voor de dames van Nijmegen, maar bovenal voor de aanzien1ijke vreemden, die er zich nu onthielden, en wier groote bezigheid was zich to amuseeren, was to dier dagen bet Valkhof, wat :
het Bosch en Voorhout waren to 's Hage, de Maliebaan to
Utrecht, of, om verder to gaan, bet Park to Londen of de Corso .
to Madrid : - eene wandelplaats, waar de een kwam om den
anderen, meer nog dan om de schoone natuur, die, hoe schoon
ook, bi zulke gelegenheden zelden zooveel de aandacht trekt,,
als de schoone oogen, de fijne voetjes, en bovenal de fraaie kleederen van de wandelaarsters . Maar om welke redenen dan ook,
bet Valkhof werd gewoonlijk druk bezocht, en op then laten
namiddag, waarvan wij spreken, was or werkelijk foule . De hitte
van den Julidag had tot dusverre iedereen thuis gehouden, die
niet noodig had zich to bewegen . Nu de zon zacbtkens daalde
on de gloed barer stralen zich temperde, had ieder behoefte aan
versche lucht ; en waar genoot men die lichter en op aangenamer wijze, dan onder de hooge boomen van de Nijmeegsche
lustwarande !
Onder de personen, die er nu aanwezig waren, hebben alle
mijne lezeressen zeker donna Lavinia medegeteld ; en in trouwe,
do schoone Spaansche zou zich wel gewacht hebben, niet daar
to zjn, geljk Figaro zegt van Rosine : „Elle passera plutdt u
travers cette jalousie, que 'y manquer" . Dat zjj zulk een coup.
de tete had moeten wagen, om er to komen, willen wij niet gelooven ; maar wel verdenken wij haar, van eenige vrouwelijke
krijgslist to hebben gebruikt, om zich van bet gezelscbap hares
moeder to ontslaan . De Hertogin de San-Pietro ging niet veel
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meer nit, en waagde zich vooral liefst niet op de publieke wandeling en aan de vochtige Hollandsche avondlucht, als voor
verwende Zuideljken zelfs de meer zuivere Geldersche wezen
moest . Zonderdat, had donna Lavinia zich van hare scherpe blikken niet kunnen vr~waren ; maar hoe het ook zij, de duena en
fra Illorenz vergezelden haar : en met zulk geleide is de verantwoordelijkheid eener Spaansche moeder gedekt, en de goede
naam eener Spaansche jonkvrouw in geen gevaar. Haar hart? . . .
dat is wat anders . Maar plaats eon heirleger bewakers en bewaaksters om haar keen : ik twijfel of het er beter door behoed
zal zijn .
Wie er intusschen ook was, don Christin beyond er zich niet,
noch kwam er zich vertoonen . Maar dat zal niemand bevreemden, die weet hoe goed een diplomaat hij was, en hoe een
goed diplomaat soms hot best zijn savoir faire toont, door in
den geest, en niet naar de letter, eener overeenkomst to handelen . In den geest zjner afspraak met Lavinia was het zeker,
dat hij niet zelf verscheen om het beloofde antwoord to brengen,
maar dat hj zich vervangen liet door don Emmanuel .
De senora was ook wel zoo goed van diplomatischen geest
doorkneed, dat doze verwisseling haar niet bevreemdde, en
evenmin vertoornde - als men oordeelen mag naar den blik,
dien zij den jeugdigen collega van haar vader toewierp, toen
hij haar aansprak met minder omstandigheden zeker, maar ook
met meer zachte vertrouwelijkheid, dan 's morgens in hot salon.
Toch lag er op zijn gelaat een nog somberder novel van
zwaarmoedigheid, terwijl op het hare een glimp van vreugde blonk.
Eene wijle ging hij zwijgend aan hare zijde voort ; daarop
hood hij haar zijn arm . Zjj nam then niet.
„Wees zoo good, mij eerst eene vraag to beantwoorden,
Monsenor!" sprak zij ernstig . „Hoe zijt gij hier?"
„Het was don Christin . . ." begon hij met zekere aarzeling .
„Gij verstaat mij niet goed . Ik vroeg, in welke qualiteit gij
hier zijt?" hervatte zij .
Hg glimlachte : ,Ook van u die diplomatieke spitsvondigheid ?
Moet ik dan overal stuiten op de klippen mijner wanhopig
valsche positie ?"
„Van staatkunde is hier de vraag niet . Ik weet wel, dat de
ambassadeur van don Jan niet tot mij komt . Maar ik vraae
zijt gij nu hier als don Emmanuel, of . . . als vriend van den
Markies de Quitana?"
„Die beiden zijn in mij onafscheidelijk, Senora!" hernam hg
zacht, maar ernstig .
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,,Zoodat . . . ge komt als de onderhandelaar van zijn huwelijk?"
sprak zij met bitterheid .
,Lavinia!" riep hij, doch hervatte op eens zachter en meer
bedaard : „lk geloof vrijheid to hebben then vooreerst op den
achtergrond to laten ."
Do jonkvrouw antwoordde niet dan door zijn arm to nemen.
De duena en de pater bleven volgen, maar op zeer bescheiden
afstand .
Na eene wijle zwijgens begon don Emmanuel :
„Don Christin heeft mg gezegd, dat gg beloofd hebt, hot feest
bij to wonen, dat ik zal moeten geven ."
„Moeten! don Emmanuel? En wie dwingt u hierin? Althans
niet ik . . . die er van hooren moest, toen het beraamd was . . ."
„Don Christin en de senora Marina hadden mj de belofte
afgedwongen, eer ik er rijpelijk over kon nadenken . Later zijn
er nog menigte van moeilijkheden opgekomen, dan . . . ik hoop
die to vereffenen ."
„Ik heb Been lust meer in dat feest . . . . Marina, die het
opdwingt ! . . ." sprak Lavinia spijtig.
„Dock waarvan donna Lavinia de eere zal hebben, zoo zij die
wil aannemen . Luister, er word cone zwarigheid geopperd, die
gansch niet zonder grond was . Hoewel mijn huis ingericht is
op zoo goeden voet als in den vreemde mogelgk kan zgn, is
het toch altijd dat van eon ongehuwd man, en geene dame van
qualiteit, veel min de gemalinnen en verwanten van wie monarchen
en mogendheden representeeren, kunnen gevoegeljk aan mijn
huis ten bezoek komen."
,,Dat heeft do dwaze Franschman uitgevonden," viol Lavinia in .
„lJit den mond der dwazen hoort men soma waarheden,
waarmede hot good is winste to doen . . . ." hernam don Emmanuel, die nooit den ernst en do deftigheid van zijn karakter
verloochende . „Zoo doe ik . En daar ik, aan de verzamelde
diplomatie een feest biedende, er ook nataurlgk aan hecht, dat
men komt, dat hot opgeluisterd worde door al wat daar schoons
en minnelijks on aanzienlgks is onder onze dames, zal ik donna
Anna de los Balbases verzoeken, haar huis to leenen tot ontvangst mjjner gaston, terwiji hot door mij wordt aangeboden als
eene hulde aan hare jongste dochter . . . in wier naam de uitnoodigingen zullen gedaan worden . . ."
,,En die dus hot recht heeft, uitnoodigingen to zenden aan
wie zij wil ?" viel Lavinia in met levendigheid .
„Zonder eenigen twijfel ."
„Dat neme ik aan, Monsenor ! - o voorwaar dat neme ik
Media-Noche.
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aan ;" riep zij vroolijk . „En wees zeker . . . ." voegde zjj er bg
met kinderlgke schalkheid en dartelheid, „wees er zeker van, dat
ik don Emmanuel ga uitnoodigen, en den Graaf van Fuentes
verbiede in cenige andere hoedanigheid op mijn feest to
komen . . ."
„Daar rekent hij op," hernam deze even glimlachende ; want
do zaak heeft van begin aan Been anderen vorm gehad, dan
then eener galanterie van don Emmanuel aan de dames der
diplomatie ; en hiermede geloove ik, dat zoowel de diplomatische
als de particuliere moeilgkheden ter zjjde zijn gezet . Voor het
oogenblik slecbts . . . en geen van beide zgn daarmede overwonnen," vervolgde hg met een zucht . ,Uwe ontvangst van dozen
ochtend, senora, bewees mg onder anderen, hoe verre wij nog
of zgn van den vrede
„Het bevreemdt mij, dat die ontvangst u heeft bedroefd . . . .
en nog meer, dat zij u heeft verwonderd," zeide de jonge dame
op zoo vasten, fieren en verwgtenden toon, dat don Emmanuel
daardoor smartelijk getroffen word . Er klonk diepe weemoed in
zijne stem, toen hij antwoordde :
,Lavinia! gg doet mg grootelgks onrecht . Maar ons gesprek
over dit onderwerp kan niet voortgezet worden to midden van al
deze wandelaars en hunne nieuwsgierige blikken . . . toch is het
noodig, dat wg bet vervolgen . Vergun mij u naar uwe koets to
geleiden ; wij zijn daar vriger dan hier, en niemand kan het
vreemd vinden, dat de Graaf de Fuentes eon rijtoertje doet met
eene der dames van de Spaansche ambassade ."
Dat was ook zoo ; niemand kon het vreemd vinden - en
donna Marina zelve zou het goedkeurend vernemen, en er uit
besluiten, dat de Graaf een beter onderhandelaar was dan hij
scheen . . . alleen, zoo zg geluisterd had waartoe men onderhandelde . . . Wjj zullen dat voorrecht hebben, de duena en de fra
ook. Maar de eerste, van de wieg aan de onafscheidelgke geleidster van hare zieledochter, - als de sterkgekleurde Spaansche
uitdrukking is voor een bemind voedsterkind - was z66 good
in al hare geheimen ingewgd, dat zg niets nieuws meer kon
vernemen ; en daarbij, hare senora trouw in nood en dood, en
zoo het zgn moest, tot misdaad toe . De fra kreeg zijne plaats
op het uiterste einde der bank, in een rijtuig dat zich niet
op veeren bewoog en dat ton minste acht personen kon plaatsen in versehillende richting . Hot verstaan zou hem dus moeilgk vallen, en hot geregeld volgen van een gesprek onmogelgk ;
daarbg was het een goode eenvoudige monnik, die zeer blijde
was eenig vertrouwen to genieten, en die de rust to lief had,
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om voor meer to willen golden . Ook nam hij deze gelegenheid
waar, om zijn breviaar op to zeggen, en daarna in de zoetheden
van een sluimer in de schemering de ondervondene moeiten van
den dag to vergeten.
De Graaf en de senora, tegenover elkaar gezeten, en zachtelijk
heengevoerd door de schilderachtige Nijmeegsche omstreken, hadden nu hun belangrijk onderhoud voortgezet, of liever aangevangen ; want wij moeten bekennen, dat het was op gansch
anderen toon, dan dien ze zooeven voerden . Tranen althans
blonken er in de oogen der fiere en ietwat bitse Lavinia, en hare
stem zelve getuigde er van, toen zij zeide
,Emmanuel! nog een verwijt van u, na de teleurstelling van
dozen morgen? Raadt gij dan niet, met welke kloppingen des
harten ik uw antwoord wachtte, na mijn schrjven met fra Illorenz . En wat was dat antwoord? Een mondeling aan den fra,
dat gij gewacht werdt bij den Markies de los Balbases, en dat
gij komen zoudt . . . ."
„Ik kwam, Lavinia!" hernam hg met iets als verwijt . . . .
„maar . . . ."
,,Ja, gij kwaamt," viel zij in, ,maar hoe? Als ambassadeur,
als Graaf Fuentes, ale . . . ale de vertegenwoordiger van den
Markies do Quitana 1 . . ."
Ieder dezer titels werd met sterker klem van bitterheid uitgesproken .
,,Mijne duena, die uwe komst had bespied, die u had opgewacht,
nad t gij het kabinet van do Paol verlaten hadt, met d zek rd
heid dat gij, ale ik, do noodzakelijkheid van een onderhoud
moest gevoelen, en die u tot mij wilde geleiden, werd niet eenn
aangehoord ; - dus haastte zich Monsenor om de zaal binnen to
treden, waar hij representeeren moest . . . ."
,,Maar Lavinia, bedenk toch, dit moest zijn ; ik had er u van
verwittigd, of . . . . heeft fra Illorenz u niet . . . . ook eon biljei
van mij overgebracht?"
„Ja werkelijk, een paar regels, waarin gij mij badt, dat it
mij no it wed r bedien mocht van de tus chenkomst der pern
sonen van ons huis, en kennis gaaft, dat gij mij hooptet tf
zien . . . . in het salon tegenover Marina . . . . om van geen(
anderen to spreken ."
„Dit moest nu zoo zijn, Lavinia . Ik moest den Markies, uv)
vader, onderhouden over zaken . Ik moest hem spreken over do
belangen van den Markies de Quitana . Ik moest die aandringen
ik moest hem de middelen aan de hand geven, ze u voor to
draeen . on zulke wiize ale u meer welLyevallia kon ziin . . . Neen
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hef uwe oogen niet op, als pleegde ik onrecht tegen u ; verbijt
niet uwe lippen met zulken spijt . . . dat moest zijn, en het is geweest .
De markies wilde toen, dat ik zelf tot u zou gaan, met u spreken . . . teen reeds, over dat onderwerp . Ik had daartoe geen
mood, wetende hoe weinig gij voorbereid waart. Maar ik mocht
deze vrjheid niet aannemen voor mij zelven . Ik mocht doze
gelegenheid niet aangrijpen in mijn belang . Ik mocht niet aanvangen met zulke trouweloosheid . Ik kan ongelukkig worden,
Lavinia, maar ik kan geen opzettelijk verraad plegen aan de
vriendschap -- aan mijn plicht ."
„En was dat dan ook gees verraad tegen mj, doze teleuretelling, doze krenking?"
„Hadt gij aan dit gevoel van gekrenktheid niet toegegeven
on mijne hulde aangenomen, ik had u teen reeds woorden van
troost en van bemoediging kunnen toespreken, die ik geene ontrouw achtte tegen wie ook . Neen, gij wildet mij niet aanhooren,
gij verdreeft uw zieleleed door scherts en lossen kout."
„Wees dankbaar, dat ik het op mij zelve vermocht, Emmanuel! . . . . of zou eene uitbarsting u liever zijn geweest?"
„Altijd uitersten, arme Lavinia!" sprak hij op eon toon van
zaeht verwijt.
„Kon dat anders?" hernamzij ; ,na een lot als het mijne, met een
karakter ale het mijne, als men geleden heeft zooals ik, ale het hart
wordt verengd en ale toegeschroefd van wanhoop, juist waar het zich
openen ging voor do indrukken van liefde, van geluk . . . Zie, don
Emmanuel, zoo daar ooit blaam op mij moge vallen, dat ik, dochter van een Spaanschen grande, tot listen mijne toevlucht neem,
die beter zouden passen aan eene Fransche intrigante, zoo is
het aan hen, om to blozen, die mij tot zulke wegen dwongen ."
„Ben ik hot, wien ge treffen wilt met dit verwijt?" vroeg
hj wat verwonderd .
dit zelf uit," hernam zij . „Alleen, vergun mij even in
uw geheugen terug to roepen, hetgeen er is voorgevallen . . . Hot
schijnt u ietwat ontdacht . . . ."
Het was weer do vroegere pijnlijk bittere toon, waarop zij dit
zeide .
Hij zuchtte, boog het hoofd toestemmend, met de berusting
van wie weet, dat tegenstand niet baton zal .
Zij hervatte met eene poging om kalmer to spreken
„Gij weet, hoe gij mij vondt in het huis der stiftdames
van St. Ursule, wear men mjj geplaatst had toen mijn vader
zijne ambassade bij het Oostenrijksche hof had aanvaard, totdat ik den leeftijd zou bereikt hebben om aan het keizerlijk
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hof voorgesteld to worden en m jne intrede to doenin de wereld .
Dit was een maatregel, then mijne zeer voorzienige zuster Marina had doorgedreven, overtuigd als zij het bb ondervinding
was, hoe weinig eene opvoeding in den schoot der familie,
onder het oog eener zachte en liefhebbende moeder, het karakter vormt tot die buigzaamheid, waarvan zij oordeelde, dat ik
voorraad moest opdoen, bij de plannen die men met mij had . . .
en die zj voor zich nooit heeft behoeven to oefenen . - Uitgenomen zekere smartel jke overwegingen en het Bemis miner
lievenswaardige moeder, was ik niet ongelukkig in dat huffs,
tot aan mijn vijftiende jaar, totdat gj kwaamt om mg het eenige
to ontnemen, wat men mij had willen laten . . . . mijne rust."
„Wees billijk, Lavinia !" viel hij in, en erkent, dat zoo ooit
iets onwillekeurig was, dit gezegd kon worden van mgne komst
in het stift van St. Ursule ."
,Ja, g j hebt gel jk, het was niet uwe schuld, dat sterke
sneeuwjacht den heirweg onbruikbaar maakte, die u naar Weenen moest voeren ; dat go ondanks die hindernissen uw tocht
wildet vervolgen, om er niets b j to winnen, dan eene wonde aan
den arm en een verbrjzeld rjtuig ; dat ge toen gevolg en
equipage in de armelijke dorpsherberg moest laten, waar het
nauwel jks geplaatst kon worden, en u zelf om hulp en herberg moest aanmelden aan hot eenige adellijke huis in de
nabbheid, het stiftsgebouw der Urselinen . Beide vondt gij er . . . .
met do meeste onbekrompenheid ; men had er do gewoonte,
gewonden en zieken to verplegen . Men had er een vleugel van
het huis afgezonderd, om voorname gasten to ontvangen, die bb
doorreize hier moesten vertoeven, en zich niet geed konden
schikken in eene pachthoeve of herberg. De gewoonte zelfs van
het keizerlijk gezin, om zich hier eenige dagen in afzondering
voor to bereiden tot de viering van hooge kerkfeesten ; de kostbare giften, die er na zulk eon verblgf in zilver, in behangsels, in
tapijten en porselein, ten dank voor die gastvrijheid werden
aangeboden door die hooge personaadjen, maakten dat men uwe
komst als jets zeer gewoons beschouwde, en dat gij uw verblijf
verlengen kondt zooveel gij het noodig dacht, zonder ongelegenheid to geven of bevreemding to wekken . Ik spreek hier alleen van de anderen, niet van mij zelve ; want voor mij waart gij
eene verschijning, die . . . die . . . Maar genoeg, het was voor mij
een nieuw leven, het leven des gevoels en des harten, dat er
ontwaakte . - Hot was, als gij denken kunt, niet de gewoonte,
dat men de gasten, zelfs niet do vrouwelijke, liet verplegen of
dienen door de pensionaires of door de novices ; alleen aan de
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oudste en beproefde stiftdochters was die gevaarl jke taak toevertrouwd . Maar ongelukkig merkte men op, dat gij een Spanjaard waart, dat gij u volstrekt niet wist nit to drukken in de
Duitsche taal - en de zusters verstonden geen Spaansch . Men
vond u daarb j zwaarmoedig, kw jnende, kennel jk I jdende door
gebrek aan gezelsehap en verstrooiing. Men overwoog, dat ik
do eenige Spaansche was onder alle jonkvrouwen ; men kon zich
niet voorstellen, dat een Graaf de Fuentes, een grande van Spanje,
zich do moeite zou geven, om met een jong onnoozel kind to
schertsen . . . en het was aan m j, dat men den gevaarl jksten,
maar toch den zoetsten aller plichten oplegde, met u samen to
z jn, en u afleiding to geven ."
,Scherts! . . . Lavinia, Lavinia! Hoe kunt gj de diepste, reinste
en ernstigste liefde, die ooit een man voor eene vrouw heeft
gevoeld, door zulk een woord beschimpen . . . scherts?"
„De stiftdames in haar eenvoud konden nog veel minder
denken aan ernst, Monsenor! Zjj konden niet weten, hoe juist
dat ontzachel jk verschil van toestand, van leeft jd, van levensbeschouwing en van karakter, dat ons op zoo onmetel jken afstand van elkander plaatste, m j tot u aantrok, en in u voor m j
eene genegenheid-deed ontstaan, die . . . ."
„Die ik in het eerst eene vaderl jke, eene broederl jke geloofde, totdat m b, in het oogenblik dat ik aan scheiden dacht,
plotseling als een licht opging over m j zelven, en ik al de diepte
en al den gloed van cone teederheid begreep, die tot heftigen
hartstocht was gestegen, en de roekelooze onvoorzichtigheid had,
u dit to bekennen . Mjne schuld is groot, Lavinia! daardoor groot,
ik weet het, maar toch . . . ."
„Neen, Emmanuel! Nat u dit geen zelfverwjt zjn . Zoo gj
schuld hebt tegen m j, z j ligt niet hier . Hoe kondt g j weten,
dat eene vjftienjarige jonkvrouw, die gj ontmoet in een kloosterverbl jf waar zich hare opvoeding voltooide, niet meer yr j zoude
zjn om over haar hart to beschikken ; dat anderen haar reeds
met do engste banden hadden omsnoerd, voordat z j begrip kon
hebben van hunne waarde, van hunne kracht . Wat u aangaat,
gij waart yr j, volkomen yr j in alles wat g j zoudt besluiten over
uwe eigene toekomst . De plaats, waar g j m j vondt, verzekerde
u reeds vanzelve, dat ik van goede, edele geboorte was ; gj
wist, dat gj door betrekkingen, door fortuin, door rang ieder
Kastiliaansch geslacht als schoonzoon eeren zoudt, en zooras g j
de bekentenis hadt verstaan m j ner wederliefde, spraakt g j het
woord huwel jk nit ."
„En de gebened jde Moeder onzes Heilands weet, met hoe
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vast besluit en met hoe oprecht een voornemen," hernam hij met
een diepen, doffen zucht . „Ik, die altgd het leven als lets ernstigs
had opgevat, - ik, die nooit als anderen met het heiligste en
reinste gevoel, dat hot leven geeft, bet gevoel des harten, een
spel heb kunnen dri ven, dat sommigen spelen ter wille van
iederen voorbijgaanden indruk, - ik, die niet zooals anderen,
gewoon was mijn hart to leenen voor eene poos, ter voldoening
van iedere luim, maar die het wenschte to geven eens slechts
en dan voor altgd, - ik, die eene waardige moeder had gehad,
ik zocht geene minnares, ik wilde eene gemalin ontmoeten . Uwe
jeugd, uwe teederheid, de geheele overgave uwer vurig liefhebbende ziel, dit alles, meer dan uwe schoonheid, overtuigde
mij, dat ik die vinden zoa in u . Ik vroeg naar niets anders, niet
naar gel~kheid van fortuin, van afkomst, van leeftjjd ; ik vroeg
slechts naar den naam uwer ouders, ten einde aanzoek to doen
om uwe hand ."
,Eene vraag, die voor iedere andere natuurlijk had moeten
zijn, en verblijdend zelfs, maar die mij overstelpte met onrust,
rouwe en zieleangst . Wat ik verzwegen had zonder opzet, zonder
overweging van, wat dit zwijgen u en mij konde zjn, - terwijl
ik mij gansch verdiepte en als verloor in een zoeten droom, die
mij verleden en toekomst beide omhulde, - tooverde die vraag
mij op eens, als met vlammend schrift, voor mijn oog als iets
onherroepelgks. Men had mij in 't ouderlijk huis als kind reeds
verloofd aan den Markies de Quitana, en, had ik er voormaals
al niet veel aan gedacht, in den laatsten tjd had ik het vergeten ."
„vergeten of verzwegen, Lavinia?" hernam hij zacht, doch
op een toon van smartel~k verwbt.
,,Ware het laatste geweest nit groote liefde voor u, zijt gij
het dan, die hot mij moot wijtcn?" hernam zij . „Doch neen, peen,
ik verzweeg het niet, niet met opzet . Willens had ik het verbannen nit mijne gedachten ; niets was er, dat het mij herinnerde . . . . Of zoo mijne woorden u niet meer geloofwaardig
zijn, herinner u, hoe ik bet uitstortte, op eens, plotseling, zonder
overleg, in hetzelfde oogenblik van schrikwekkend herdenken,
dat het tot mb kwam ."
„Dat is waar, Lavinia ! gij krompt ineen onder eene huivering, toen ik sprak van hetgeen iedere jonkvrouw ruste moest
geven, als een man haar van liefde heeft gesproken . En nog
klinken ze mij in de ooren, die doffe snikken, waaronder gij
uitbracht : Mijn vader is de Markies de los Balbases, - en ik
ben toegezegd aan den Markies de Quitana! . . . ."
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„En nog snerpt mg de toon in de ooren van dat vreeseljk
en onbarmhartig woord, dat g j toen uittet : Dan zijn wij geseheiden !"
,,Kon ik, mocht ik anders spreken? - de toegezegde bruid
van een ander to beminnen en hare liefde gewonnen to hebben,
was reeds to veel voor eene ziel als de mijne . Maar toch hadden
daar overwegingen kunnen zijn, die bet mij denkbaar maakten,
mij nog to stellen op de rij der rr '3dedingers nevens den bruidegom . Dergelijke ontwerpen ziet men soms verbroken door
den enkelen wit van de familien die ze opgevat hebben, zonderdat de eigenlbke belanghebbenden daarin worden geraadpleegd ; - verandering van betrekkingen of verschil van politieke denkwbze, wat al niet, verbreken ze voor de voltrekking!
En dat kon ook hier gebeurd zijn, zonderdat men bet a nog
had medegedeeld . . . . Of wet eene partij bood zieh aan, die Dog
grootere uitzichten had, en gansch onbaatzuchtige voorstellen
wist to doen . . . Tegenover een vreemde, tegenover ieder ander
dan den Markies de Quitana, had ik althans niet terstond alien
mood verloren . Maar tegen dezen, juist dezen, die m jn boezemvriend was, bet verraad verder voortzetten, dat ik onbewust had
aangevangen, dit mocht ik niet, dit kon ik niet . . . . dus mocht
ik hem niet z jne vriendschap vergelden ."
„En hoe dan hebt gij mij mbne liefde vergolden ? Model jden hadt gj met den vriend, die tech niet in bet harte kon
gekrenkt zijn, ware bet ook in zijn recht . Zonder barmhartigheid waart gij voor de schreiende geliefde, die gij uit hare ruste,
nit hare kalmte had wakker geschud, en van wie gj wegvloodt
als van eene booze tooveres, zonder een woord van troost of
van hoop ."
„Ik moest vluchten, Lavinia! ik moest bet, geloof mij . En
zoo ik hot deed op eene wijze, die u krenkte en griefde, was
bet, omdat ik in de eerste ontzetting over do ontdekking nauwelbks wist wat ik deed, en maar een enkel vast denkbeeld mij
vervulde . . . dat haastige sebeiding mijn eerste plicht was . Later
vreesde ik uw hartstocht op to wekken door herinnering ; uwe groote jeugd, de weinige deernis, die ik u had kunnen toonen, de schjn van koelheid en ondankbaarheid voor uwe liefde,
waaraan ik mij prijs gaf, zouden, meende ik, bb u samenwerken
tot do genezing eener wonde, die ik hoopte, dat minder diep
zoude zijn, dan ik de m jne wist ."
„En kondet gij dan niet raden, dat gij bet tegendeel hebt
uitgewerkt van hetgeen gij bedoeldet, met die koele edelmoedigheid ; welke helsche furien gb opwektet in mijn jeugdig gemoed ;
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welke radelooze najver mb beving tegen dien vriend, die meer
geliefd was dan ik zelve, aan wien gij mg offerdet, en voor
wiens geluk gj bet mgne veil had? - 0, indien niet reeds bet
besluit, om dien man to haten, sinds lang in mg was gerijpt
zou dat alleen bet reeds in mij hebben opgewekt : - en helaas,
helaas, spijt uw koelheid, ja door die koelheid zelve, nam mijn
hartstocht toe in gloed . Hoe ik van toen aan er tegen geworsteld heb in dat stille verblijf, waar eentonige kalmte mj omgaf,
en uiterlbke vormen van godsdienst mijne eenige afleiding waren . . .
Dit u to beschrjjven, Emmanuel, flu gij daar tegenover mg zit
en mij aanhoort met ongeduld, met koelheid veellicht . . . ."
„Niet dus luister ik, Lavinia, gij weet hot . . . . maar toch,
zwijg bet ; bet wekt uw gevoel to stork op, en meer dan ik
hoorde, is mij niet noodig, om to weten hoe gij geleden hebt,
en om overtuiging to erlangen van mijne schuld tegen u, die
grooter is, dan ik ooit zal kunnen goedmaken. Maar troost en
vergelding moge bet u z~n, to hooren, dat ook ik geleden heb
als gij . . . schoon op andere wjjze . Denk slechts ; - wet had ik
plotseling bet gastvrije verblijf der stiftdames verlaten, tot groote
verwondering en ergernis der goede gastvrouwen ; maar toch
was bet mij niet mogeljk verder to komen dan bet dorp . De
dooi was ingevallen, en de wegen nog meer onbruikbaar dan
voorheen . Ik was verplicht, nog eene wile in bet diepste geheim mij op to houden in de jammerlijke herberg, zonder mij
to durven vertoonen . U zoo nabij, en toch zoo verre ! . . . . Na een
heftigen kamp met mij zelven tot rijp beraad gekomen, achtte
ik bet geoorloofd, eene enkele poging to wagen om onze hereeniging mogelijk to maken . Ik had overwogen, dat de Markies
u niet kende, u niet kon liefhebben ; dat doze verbintenis zoowet buiten zijn wil was beraamd, als buiten den uwen, door
do beide familien . Ik kende hem ; zijn karakter is eon ander
dan bet mijne . Hij neemt bet leven anders op, ziet bet niet
met zulken ernst, en vermaakt zich met zgne jeugd . Ik had
hem zelfs wet eens met zekeren spit hooren spreken over bet
gemis zijner vrijheid in de keuze eener gemalin . Veellicht zou
bet afstaan van zijn recht op uwe hand hem alleen een offer
zijn van de zgde der fortuin ."
„O wat dat betreft," glimlachte Lavinia, „min bruidsschat is
betrekkelijk gering . Marina is de oudste dochter ; men heeft
veel moeten doen, om haar huwelijk met den schatrijken Hertog de San-Pietro mogelijk to maken ; en de goederen van den
Markies de los Balbases komen op mijn brooder, den Markies
van Sesto ."
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„Don Fernando de Quitana is niet geldgierig, ik weet dit ;
maar de oude President van Kastilie kon verwachtingen hebben gebouwd op die verbintenis : daarom moest ik dozen aannemel jke voorstellen doen, en ik deed ze . . . . "
,,G}ij deedt ze," riep Lavinia verheugd . En de uitkomst?"
Don Emmanuel zuchtte.
,,Mijn schr jven aan don Fernando en aan den President kon
niet verzonden worden van nit het kleine dorp . Ik moest wachten totdat ik to Weenen kwam ; ter verzending moest ik mij
wenden tot de Spaansche ambassade . Teen ik mij daar aanmeldde, werd mij een pakket overreikt . . . behalve depeches en
familiebrieven, bevatte het een schrijven van don Fernando . . .
en zonderling, voor het eerst van z fin leven noemde hij u, sprak
van de uitzichten, die dit huweli k voor hem opende, onderstelde uwe opvoeding nu welhaast voltooid, en gewaagde van
z fin besluit, om voortaan zijn geluk en z fine rust to zoeken in
het huisel jk leven . Toen, - g j begr jpt het, Lavinia ! - toen
kon ik m fin brief niet afzenden ."
Z j zweeg ; z j kon Diet toestemmen nit de volheid des harten,
en zj voelde tevens, dat zij niet mocht afkeuren .
„De bevelen van de Koningin-moeder dwongen mij tot een
verbl jf to Weenen . . . eene soort van eervolle ballingsehap, die
zij meer dan een vriend van don Jan oplegde ten tjde harer
macht. Maar ik bleef er met een beklemd gemoed . De Markiezin de los Balbases had mij gezegd, dat zij met het Paaschfeest
hare dochter b j zicb terugwachtte, om haar de wereld in to leiden. Gj kwaamt terug, Lavinia! ik zag u moeder . . . ."
„Wel ondanks u zelven," viel zj in . ,,Gj ontvluehttet en
vermeedt mij, zooveel gij kondt ; maar uw rang, uwe betrekking
dwongen u, in de hofkringen, in de gezelschapszalen to versch jnen, waar ik m fine intrede deed ."
„Schooner waart g j, en bevalliger dan ooit ;" vervolgde h j ;
„want fijne, smaakvolle pracht stelde uwe bekoorl jkheden in een
nieuw, in een voller licht voor mijn oog ; -- en de yr jheid,
die gj plotseling genoot, de nieuwheid der omgeving, en de
vermaken, voor u vreemd genoeg om nog vermaken to zijn,
gaven u eene levendigheid, eene schalkheid, die ik somwijlen
omneveld zag door then weemoed, waarvan ik de oorzaak maar
al to wel doorgrondde ; en de overtuiging, dat ik hot was, die
u dit Teed to dragen gaf, to midden uwer eerste en bljde jeugd,
vertienvoudigde mijn lijden, m fine zelfbeschuldiging . . . en helaas, ook mijn schuldigen hartstoeht. Toch hield ik mij lang
van u verwjjderd, hoe sterker ik mij tot u voelde getrokken ;
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maar welhaast omgaf u een kring van bewonderaars, van vleiers,
van . . . aanbidders als men ze noemt, en . . . ."
„De ijverzucht deed, wat de liefde niet had kunnen doen : zg
bracht u aan mgne zijde ."
„Neen," hernam hij met adel, „peen, Lavinia! dat was het
niet. Ik kende u ; ik vreesde, dat de innerljke wanhoop, die
mg toekionk nit uw vroolijksten en luidsten lath, toch u vervoeren mocht, om in het gevaarljke spel der coquetterie eene
afleiding, eene verstrooiing to zoeken . Ik misleidde mg zelven
veellicht ; maar, naar min helderst bewustzjn, was het niet nit
zelfzucht, niet nit den eigenbaat der jaloezie, maar om uwentwil
was het, dat ik mg naast u stelde als een beschermer, als een
gids, hoewel ik wist, dat ik u zoo . . . mishagen moest . Hot
was . . . om don Fernando, die mij van tijd tot tjjd berichten
vroeg van u, en van wien ik hoopte, dat hg u eenmaal zou
wenschen om u zelve ."
De senora stampte met den voet van drift en ongeduld, terwgl zij inviel :
„Maar don Emmanuel, herinner u, dat gg die edelmoedige rol
toch niet volhieldt ten einde toe!"
Gg hebt gelijk, Lavinia! en ziedaar mgne groote schuld,
mijne misdaad, ale ik die zwakheid noemen moet . . . Ja, het
is zoo, in een oogenblik van zelfvergeten liet ik opnieuw mijn
hart spreken . G hoordet . . . vergiffenis sprak uit uw blik, nit
uw antwoord . Ik kon die goedheid, die bljde verrassing, die
liefde, die ik opnieuw had opgewekt, niet teleurstellen ; ze spanden samen met mijn vurigsten wensch, - en onder de heer.
schappg van doze gewaarwordingen deed ik u eene gelofte ; ik
zou beproeven u vrg to maken van de kluisters, waarmede men
u dreigde ."
„En hoe hebt gg die gelofte gehouden, Monsenor?" viel zg
in, met stijgende bitterheid . „Van toen aan vermeedt gg mj opnieuw, wij wisselden nooit meer een vertrouwelgk woord . In
onzen familiekring zelfs zag men u nooit . . . schoon gj als landgenoot van denzelfden rang dat voorrecht hadt kunnen vorderen . Gelukkig voor mj duurde de foltering niet lang. De Markies de los Balbases, die reeds de benoeming had ate ambassadeur bg de vredesonderhandelingen, moest zich Du naar zgn
post begeven . Hij wilde echter, dat zgn gezin hem naar Ni megen zoude vooruitreizen, opdat hg later, met klein gevolg en
geheel in stilte, zgne intrede kon doen . Zoo leefde ik dan hier,
aarzelende tusschen hoop en vrees, maar toch in vertrouwon op
u, in geloof aan uwe liefde, aan uwe beloften, aan uw mood

76
en uw invloed . Zoo verloopt meer dan een jaar ; ik hoor niets
van u, maar ik word op eens verrast door het gerucht, dat de
Graaf de Fuentes to N j megen wordt gewacht . H j komt werkelijk ; hoop en bljdschap vervullen mjn hart . Hj is om mij gekomen, zegt mj mijne innigste overtuiging . Inderdaad, dat is
zoo ; hij is niet enkel hier met eene zending van don Jan van
Oostenrjk, met een diploma van den Koning van Spanje! hj is
hier ook . . . als vertegenwoordiger van don Fernando de Quitana,
en h j heeft eene volmaeht, om m j to huwen . . . in diens naam ."
De stem der senora, anders zoo liefel jk, zoo welluidend, was
nu dof en bjna heeseh, onder den invloed der smarteljke gewaarwordingen, die haar vervulden . Zij zweeg eene w jle ; toen
hervatte z j met nog scherper toon van verwjjt
„Een oogenblik dacht ik aan eene list, die de liefde u had
ingegeven ; - ik wachtte van u to hooren, dat g j doze opdracht
slechts hadt aangenomen, om haar met to meer zekerheid to
verijdelen ."
Don Emmanuel maakte eene beweging van bevreemding en
afsehrik, maar hij zweeg.
,Neen, Monsenor!" hervatte zij met levendigheid en ietwat
ironie ; „ik weet wel, dat uwe deugd, uwe edelmoedigheid zelfs
zulke gedachte niet heeft kunnen opvatten . . . hoeveel to minder dus uitvoeren ; en dat alleen eene vertwijfelde ziel, als
de mijne, zulke ingevingen kon hebben . Ook heeft de stipte
trouw, waarmede gj alle uwe verplichtingen vervult, de vaste
wil, waarmede gij tot hiertoe elke toenadering tussehen ons
hebt vermeden, m j wel spoedig van die dwaze inbeelding genezen . . . Ook wees gerust ; ik heb alle bitterheid der teleurstelling druppel voor druppel gesmaakt . . . en zoo ik nog de
zwakheid had, u to schr jven en opheldering to vragen van
eene handelwjze, waarop ik van u had moeten verdacht zijn,
het was alleen, om niet blindelings eene zielegrootheid en eene
zelfverloochening to bewonderen, die zeker verdienen in hare
voile grootte gekend en gewaardeerd to worden . . ."
„Ik smeek u, Lavinia, ga niet voort op dozen toon, die
u zelve niet meer p jnigt, dan mij hot hooren ! G j zelve denkt
anders dan g j wel spreekt . Schoon ik het wete en voele,
hoe ik u moot gekrenkt hebbon, en hoeveel beschuldigingen
in u moesten opkomen tegen mj bj zoo langdurige en zware
proeven, als waarop ik uw vertrouwen, uw geloof aan mij
heb gesteld
toch, hot moest zoo z jn, Lavinia, het kon
niet anders . Tot hiertoe had ik noch het recht, noch de gelegenheid u de waarheid to doen kennen, die u zal doen zien, door
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welken zonderlingen . samenloop van omstandigheden en strijd van
plichten ik gedwongen word, to handelen als ik doe . - Na uwe afreize van Weenen had ik werkelijk aan den Markies do Quitana geschreven en hem alles geopenbaard . . . onze ontmoeting, onze liefde. ..
en ik govoelde meer dan ooit vrijheid om hot to doen, zelfs buiten
de belofte aan u . Vergun mij tot later die redenen to verzwijgen ;
zij spraken voor onzer beider wensch, dit zij u genoeg 1 De
correspondentie tusschen Oostenrijk en Spanje gaat niet snel,
ditmaal vooral door den oorlog in de Spaansche Nederlanden ; maar toch zoovele maanden waren er verloopen ; ik ontvang geen antwoord, ik begin to vreezen, dat mijn brief verloren is geraakt . Intusschen valt de groote omwenteling in het
paleis voor, die de Koningin-moeder verbant, het geheele kabinet
omverwerpt, en don Jan van Oostenrijk aan het hoofd der zaken
plaatst . Snel daarop ontvang ik berichten nit Spanje, van don
Jan zelf de minzaamste toezegging en de belofte zijner gunst,
tegelijk met den last om naar Nederland to reizen en met
den Markies de los Balbases samen to werken bb de vredesonderhandelingen . . . en tegelijk de verzekering, dat hij het
huwelijksontwerp van den President van Kastilie voor diens zoon,
den Markies de Quitana, met de dochter van den Markies de
los Balbases volkomen goedkeurt . . . mij de vrijheid gevende,
om de eere aan to nemen, de bruid in den naam van haar
bruidegom to trouwen . . . waarvoor de President van Kastilie
procuratie zendt . Een schreven van don Fernando was er bijgevoegd, dat mij bewjjst, hoe hij onkundig is gebleven van mijn
vroegeren brief. Denk slechts ; - na alles wat ik hem schreef,
dringt hij aan op mijne tusschenkomst om dit huwelijk schielijk
to sluiten . Hij grondt dien eisch op onze oude vriendschap,
op mijne kennis van uw karakter . . . Met eon woord, zoo de
Markies mij dus kon antwoorden op mijn schreven, zou dat de
bitterste en boosaardigste spot zijn geweest, en hij zeif daarenboven moor wankelmoedig en wisselziek van gemoed dan ik hem
ooit had gekend . -- Intusschen moest ik don Jan gehoorzamen,
mij op mijn post begeven, den Markies de los Balbases spreken
over hot verlangen van den Prins, en den wensch van don
Fernando . . . wilde ik eerlijk man zijn, met volstrekte verloochening van eigen belang en eigene wenschen . Daarom heb ik
v66r dien tijd geen onderhoud met u gewild, Lavinia! opdat
niet uw invloed mij schokken zou in het volbrengen van zoo
zwaar eon plicht . Maar nu ik eens met don Paolo over dit onderwerp mij heb verklaard, weet hij, dat er nadere berichten
uit Spanje moeten gewacht worden, eer wij verder gaan . Don

78
Jan heeft mij lief als een zoon ; met den meesten spoed heb
ik hem alles medegedeeld, wat hij niet kon, en voormaals niet
behoefde to weten ; wat mij verhinderde de eere, die m~ was
toegedacht door den President van Kastilie, aan to nemen .
Zen antwoord volgde zoo schielijk mogelijk, ik ontving bet bg
mijne aankomst to Nijmegen . Hij kon zijn vorstelijk woord niet
terugnemen, maar hij had eene voorwaarde bedacht, die ten
minste uitstel mogelijk maakte . De persoon, die uw gemaal zou
vertegenwoordigen, moest gekozen zijn met uwe voile goedkeuring . Wel overtuigd dat gij die niet geven zoudt, heb ik den Markies de Quitana eene verklaring gevraagd' van zijn laatste schrijven, in verhouding tot bet mjjne, waarvan ik hem nogmaals bet
noodigste mededeelde. Die brief zal langs den zekersten weg
worden verzonden over Brussel naar Madrid, met de diplomatieke
correspondentie van dom Ronquillo .
„Dom Ronquillo ?" hernam Lavinia met een glimlach . „Zonderling . . . ik ook heb zijne tusschenkomst gevraagd ter bezorging
van een brief, dien ik heb gericht aan den Markies de Quitana .
De goede pater had de hoffelijkheid bb zijn afscheidsbezoek
zich door mij to laten bewegen tot dien dienst."
„Welnu, zoo hebben wij beiden gedaan, wat in ooze macht
was, om onze scheiding, ons ongeluk to voorkomen, en toch
niets moor dan wij mochten . Dus zal bet zjjn en blijven, totdat
ons lot is beslist ."
.En zoo die beslissing ongunstig ware, Emmanuel?"
„Ik kan ongelukkig zijn, Lavinia! maar ik zal niet handelen
tegen plicht . G~ zult bet mij vergeven, niet waar? . . . en er
vrede mede hebben . . ."
Zij zuchtte, beet zich de lippen, zag hem aan met vlammenden blik, en antwoordde alleen
„Wij zijn noy niet gedwongen, om tusschen uitersten eene
keuze to doen ; dan zult gg de mijne verstaan, Emmanuel . . .
Maar zie, de donker is gevallen, wi zijn weder de stad genaderd," eindigde zg met aarzeling.
„Nog een woord voor wi scheiden . Ik zal morgen de Markiezin de los Balbases komen spreken over bet feest . . . zoo g5
dat goedvindt ."
,,Uitnemend! alleen beloof m
dit eene : doe den armen
jongen Franschman geene moeite aan . De hoffeljjkheid van
d'Estrades zou u licht hiertoe willen verplichten ; maar hij is
min beschermeling, en . . . . ik zal hem wellicht noodig hebben ."'
„Wees gerust ; bet is beneden mij tegen een zulken wraak to
nemen . . . . Maar hoe, Lavinia ! gij een vreemdeling noodig heb-
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ben ? een anderen caballero dan mij ? G j weet toch, dat ik dit
voor u zjn moot van nu aan ."
„Tot diensten
die ik van u niet zou willen vragen, die
iemand van onze natie mb niet zou durven verleenen," hernam
zij met vastheid .
„Ik bid u, senora, begeef u toch niet in het warrige doolhof
van intriges ; - men doolt en men komt er niet uit, dan met
schade, moeite, en soma met schande, oneer en verlies ."
,,Zij het in schade of in eere, dat is alles reeds door mij overwogen, don Emmanuel ! maar het is to laat om terug to treden . . .
Hot eenige wat ik van u vraag, wat ik van u wacht, is - geene
tegenwerking, en . . . ."
Zij waren nu de poort binnengereden . De duena scheen wat
onrustig en wat geergerd, dat don Emmanuel nog altijd bleef ;
zij maakte die opmerking fluisterend tegen hare senora ; de fra
zelf word wakker . Lavinia deed het rijtuig stilhouden, maar don
Emmanuel zeide van meening to zbn, haar to begeleiden tot aan
het huis van don Paolo : - daar nam hij een vluchtig afscheid .
Een persoon, then men niet had opgemerkt, was to paard het
rijtuig gevolgd : onze goede bekende, de chevalier Hippolyte de
St : Savornin .

HOOFDSTUK V.
Mijnheer Christin, de trooster van bedrukten en
de beschermer der verdrukte onnoozelheid .

Mjnheer Christin had wel begrepen, hoe er van zijn onderhoud met den chevalier niets komen zou op denzelfden dag, dat
deze door den Maarschalk d'Estrades was betrapt en flagrant
delit van afzonderlijke alliantie met Spanje ; daarom had hij hem
rendez-vous gegeven voor later ; en daar Hippolyte bet gemakkelijkst over zijne avonduren beschikken kon, had hij hem to
soupeeren gevraagd op den avond van dien dag, waarop men
de uitnoodigingen wachtte voor bet feest der senora Lavinia .
Op dien avond, in do schemering, had don Christin in diep
geheim, zeer incognito, en to voet, een bezoek gebracht bij mijnbeer Olivenkrantz, den tweeden Zweedschen ambassadeur . Nauwelijks had hij eenigc schreden gedaan, of hij zag zijn toekomenden gast eene dier geringere taveernen binnentreden, die
juist niet befaamd waren als vereenigingsplaatsen der hooge
aristocratic. Maar overtuigd, dat bet een dier geheimen betrof
van den chevalier, waarvan hij voor hem geen geheim zoude
maken, zoo hij ze kennen wilde, en voor zich zelven reden hebbende om niet opgomerkt to willen worden, ging de Vlaamsche
beer sehielijk voorb~, en haastte zich thuis to komen .
Zijn kamerdienaar ontving hem met do mededeeling, dat de
jonge edelman, dien hij wachtte, gekomen was, en dat men hem
in zijn kabinet had gelaten, daar men een genoodigden bezoeker niet in eene antiehambre durfde brengen bij bet afwezen
van den beer des huizes.
Don Cbristin achtte bet onmogelijk, dat de chevalier hem toch
nog was voorgekomen ; en daar hij in hem, bij alle de uitstekende eigenschappen die hg hem toeschreef, toch niet do gave
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van dubbelzijn konde onderstellen, was hij zeer nieuwsgierig, hoe
hij hem vinden zou, en hield het er reeds voor, dat hij zich
zooeven vergist had, en een ander persoon voor den ridder
had gehouden . Hij trad dus wat gehaast zijn schrijfvertrek binnen, en vond er werkelijk een jongen cavalier, die zeker bb den
eersten blik op zgn voorkomen veeleer als contrast dan als dubbelman van monsieur Hippolyte kon beschouwd worden . Alleen
bedienden, die wisten dat hun meester een jonkman genoodigd
had, zonder meer, konden er zich in vergissen . Hij was zeker
nog niet lang daar geweest, want hij had hoed noch mantel
afgelegd, was nog niet gezeten en stond in bet midden van het
vertrek, even met de hand tegen een stool gelound, met de
zekere, rustige, onbeweeglijke bonding van een krijgsman op zijn
post . En werkelijk, toen hij, out don Christin to groeten, den
hoed afnam, en den mantel opensloeg, zag daze een fier en
krbgshaftig gelaat, en eene kleeding, die hem als officier van
rang kenmerkte, en wel als Hollandsch officier, gelijk onder
anderen de oranjesjerp bewees, waarin hij den degen droeg .
Don Christin groette hem beleefd, doch kon zich niet weerhouden eenige bevreemding to laten doorschemeren in zijne
ontvangst .
,,Verschoon mij, mijnheer, zoo gij gewacht hebt . . . Men zeide
mij, dat iemand, then ik wachtte, zich hier beyond, en ik vind
een cavalier, wien ik niet de eer heb to kennen ."
„Ik onderstelde, Monsenor, dat ik door u ward gewacht, en
als zoodanig heb ik mij aangekondigd . Ik kon niet weten dat
dit tot eene vergissing aanleiding zou geven . Alleen dom Pedro
had m~ verzekerd, dat ik verwacht ward en een geed onthaal
zou vinden ."
„Dom Pedro? dom Pedro de Ronquillo?" vroeg don Christin
met stijgende verwondering . ,Werkelbk zie ik nit naar berichten van zjjnentwege. Is hij het, die u zendt?"
,,Vergeef mij, Monsenor . Ik ben hier met eene zending vanwege Zijne Hoogheid den Prins van Oranje . En het was op het
verzoek van dom Pedro, dat ik mij belastte met zijne depeches
aan Uwe Excellentie ."
Hij overreikte don Christin een vrij zwaar pakket, dat kennelijk verseheidene brieven inhield.
„Aha!" sprak de Vlaamsche beer, hem aanziende met schitterende oogen, nadat hij er een pear van doorloopen had ; ,het
blijkt dus, dat de wapenen der geallieerden voorspoed hebben,
en dat de Fransche zon ietwat van haar luister ziet tanen, sinds
het gesternte van den Prins van Oranje zich aan den hemel
6
Media-Noche .
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vertoont. Dom Pedro had wet gelijk ; hj heeft or dit reeds vroeg
in gezien ."
„ Wie onzen Prins leert kennen, voelt zich wet gedwongen een volkomen vertrouwen in hem to stellen, en kan
niet anders dan het hoogste van hem verwacbten voor do
toekomst ."
„Ik betwijfel dit niet, mijnheer! eensdeels omdat gjj hetafirmeert, anderdeels omdat de daden van dezen jongen Vorst zoo
wet voor hem spreken, dat men niet anders kan onderstellen,
of hij moot een zoon zijn, zbner vaderen waardig ; en dat geeft
hem lof en Holland hoop genoeg, achtte ik ."
„Zoo denken en spreken hier nu alle welgezinden," hernam
de officier . „En het is to hopen, dat ze het op den duur in hunne
daden zullen toonen."
„Ik onderstel, dat gij in de nabijheid van den Prins leeft?
gij behoort tot zijn staf wellicht?"
„Zoo is het, Monsenor. Ik had de eer, vier jaren lang adjudant to zijn bb Zijne Hoogheid . Min naam is Pieter Johannes, jonker van Rijnsse, en ik ben een neef van den Generaal
Ouwerkerke ."
,,Een neef van den Generaal Ouwerkerke? van then dapperen
Ofhcier, die den Prins laatst het leven heeft gered?"
„Juist, Monsenor!"
„Voorwaar, uw bloedverwant heeft meer dan zijn vaderland
aan zich verplicht met die daad, en de Generaal heeft recht op
do dankbaarheid van allen, zelfs in zgne verwanten ."
„De daad zelve brengt hare eigene belooning met zich . Dat
de Prins behouden bleef, was wet het hoogste loon, dat de Generaal zich voor zijne moedige daad had kunnen wenschen ."
„Ongetwijfeld . Alleen, wie de weldaad ontving, beloont zulks
aan den persoon zelf, zoowel als aan wie hem behooren ."
„Ik heb mij op dit punt niet to beklagen, Monsenor . Mjne
zending hierheen getuigt van de . . . belangstelling Z~ner Hoogheid in mijne fortuin," sprak de Officier met zeker ongeduld .
„Maar heb de goedheid verder kennis to nemen van de brieven,
die ik de eer had u to overhandigen . Dat zal u, geloof ik,
genoegzame inlichtingen geven over mijn persoon en bet doel
mijner komst."
„Uw verlangen is to billijk, mijnheer, om niet onverwijld
door mj voldaan to worden . Alleen . . . zet u op uw gemak, en
gun m~ u eenige ververschingen aan to bieden ."
„Wees gedankt, Monsenor ! ik ben reeds uitgerust en bekomen
van min tocht . Ik had niet het recht mjn eerste bezoek aan
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Uwe Excellentie to richten . Ik heb het middagmaal gehouden
bb den heer van Odijk ."
„Ah ja! . . . sinds hij eindeljk hier is verschenen, neemt die
beer, geloove ik, een zeer levendig deel aan alles wat hier
omgaat. Gisteren nog meet or veel gepasseerd zgn tusschen
hem en de Fransche ambassadeurs . Is het eene onbescheidenheid,
to vragen of uwe zending daarmede in eenig verband staat?"
„Monsenor, ik ben krijgsman en geen diplomaat ; ik kan u
dus op dit punt niet inlichten. Alleen geloof ik Diet, dat het
een geheim is . Ik had eene commissie van den Prins aan den
beer van Odijk ."
„Betrekkeljjk den vredehandel?"
„Dat is mogelijk, maar ik denk niet, dat bet den vrede
bespoedigen zal ."
„Het is to denken, dat zoo jeugdigen veldheer, als den
Prins, to midden zijner gelukkige krijgsdaden, de vrede moot
tegen zijn ."
"Eon veldheer als de Prins ziet niet het eerst en hot meest
op zich zelven en op het belang van zijn krggsroem . Do Prins
van Oranje wil den vrede . Alleen, hjj wil een zulken, waarbij
zijne eere en die van het land ongeschonden blijven ."
„Goede verzekerdheid voor de teruggave der grenssteden
zeker ?"
„Mitsgaders de toetreding van zijne bondgenooten in den
vrede . Zoo Spanje of Zweden opgeofferd worden, zal de Prins
zich in eere gekrenkt voelen, dit is zeker ."
„Maar als de Staten er bb winnen, zal veellicht de Prins de
macht niet hebben het to weren . . ."
De Officier haalde de schouders op, als wilde hij liefst op
dit punt geene uitspraak doen, maar schoof het pakket een
weinig dichter naar don Christin, als met zwijgende noodiging,
om to lezen .
Don Christin begreep dozen wenk, en nam de brieven opnieuw in handen .
De krjjgsman had intusschen den mantel afgeworpen en was
gaan zitten . Hg had eene fiere bonding, en eene gestalte, die,
hoe forsch ook, geene bevalligheid miste ; zijne trekken waren
sprekend en schrander, maar ze spraken van eene vastheid,
die ook wel halsstarrigheid kon heeten . De donkerblauwe oogen
hadden iets opens en eerlijks, maar ook iets scherps en koels,
en over hot geheel had de uitdrukking van zijn gelaat niets
liefelgks noch zachts, maar iets stugs en stroefs, dat vreemden
niet voor hem kon innemen, en dat vrienden zelfs somwijlen
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moest tegen zijn . Hot geheel kenmerkte een dier karakters, die
vertrouwen verdienen, maar die niet behagen, in welke men
noch hoveling noch vleier moot zoeken, en die ook voor de
diplomatie geene groote geschiktheid kunnen hebben, zoo daar
andere diplomatie moot gebruikt worden, dan die van een rond
en ruiterlijk handelen . De zending, waarmede men hem had
belast, was dus zeker niet eene dier fijne, netelige, diep verwikkelde zaken, bij wior uitvoering de slangenlist meer noodig is,
dan der leeuwen mood ; - want Willem van Oranje, hoewel
toen nog niet de volleerde en geoefende staatsman, then hij
zich later heeft getoond, zou toch niet dus onvoorzichtig en
onbehendig zijn in do keuze zijner werktuigen, dat hij een rond
en onbuigzaam krijgsman zond, waar een sluw en behendig
staatsman gevorderd wierd .
Zonder gezocht schitterend to zijn, was de kleeding van den
Hollandschen heer toch eene zulke, die bewees, dat hij niet onverschillig was voor zijn uiterlijk : - en noch zijn voorkomen
noch zijn leeftijd maakten die aanspraken ongerijmd . Wij weten
bet, een gelaat, dat mannen door zekere fierheid of stoutheid
tegenstaat ; een oog, dat schittert van wat al to vermetelen
trots, zijn veelmalen de zekerste en minst betwiste aanspraken
op vrouwelijke belangstelling en gunst . En zoo het ware, dat hij
een weinigje toilet had gemaakt, met oogmerk om op de zuster
of de dochter van den heer van Odijk indruk to maken, dan
gelooven wij, dat het geene verloren moeite zou geweest zijn ;
maar hij had zeker andere ontwerpen in het hoofd, als wij hooren zullen .
Don Christin, die zich nu met stipte aandacht gezet had om
zijne brieven to doorlezen, hervatte daarna :
„Ik begrijp nu genoeg van uwe positie, jonker van Rijnsse,
om u reeds terstond mijne goede diensten aan to bieden, zoowel bier als later to Madrid. Ik gevoel, dat uwe zaak to delicaat
is, om vragen to richten aan u, maar ik moot bekennen, dat
zelfs na de inlichtingen, die men mij geeft, eenige ophelderingen van u zelf niet overbodig zouden zijn ."
„O, wat dat betreft, Monsenor, ik ben bereid u alles mede
to deelen wat mij zelven betreft . Gelukkig kan ik dit, behoudens alle respect voor den Prinse van Oranje ; want hoewel ik
kan ophouden mijn Vorst persoonlijk to dienen, zal niets mg toch
beletten, zijn goede en getrouwe onderdaan to bljven ."
,,Dat is nobel van u gedacht, mijnheer! en to eerder durf
ik eenige aanspraak maken op uw vertrouwen . . . want als gij
weet, eene alliantie met Spanje brengt u to dezer dage niet of
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van uwe plichten jegens uw vaderland of uw Vorst .. . . En menigeen heb ik in nood of bedruktheid met raad en draad bijgestaan, dit durf ik u verzekeren, maar geen van alien, die aan
mij, als aan een vertrouwd medicijnmeester, hunne kwalen hebben blootgelegd, heeft het zich ooit beklaagd . Mijne artsenjen
mogen niet altjd onfeilbaar zjn, niet altjd baat geven, maar
zj worden niet door een onkundige bereid, noch door verradershand geboden . . ." sprak don Christin met kennelijke oprechtheid,
die bewijs seheen van zjne goede trouw tegenover zjn hoorder .
Alleen, of alien wie hij zeide to dienen, zonder uitzondering,
op diezelfde zuiverheid van hulpe konden rekenen, dat is voor
ons nog twijfelachtig : - de chevalier onder anderen zal veellicht
gelegenheid hebben het tegendeel to ondervinden . Hoe het zij,
was er iets in don Christin, dat van Rijnsse werkelijk tot vertrouwen uitlokte, of wel beyond hij zich in een toestand, die
hem geene keuze liet tot weigeren, althans h j hervatte ernstig
„De personen, die m j geraden hebben, om mij tot u to
wenden, hebben mij vooruit verzekerd, zoo van uwe bekwaamheid als van uw goeden wil. Geloof dus, dat ik u niet een half
vertrouwen zal sehenken, wat hier erger zou zijn dan een volkomen zwijgen ."
„Hoe jammer, dat ik dozen avond juist niet geheel vrb ben
en m jn tijd beperkt is," hernam don Christin, halfluid en als in
zich zelf ; daarop zich wendende tot den heer van Rijnsse : Wanneer wenscht g j voorgesteld to worden aan den Markies de los
Balbases ?"
„De chevalier Hippolyte de St . Savornin . . . ." diende de
kamerdienaar aan, en liet den aangekondigde onverwijld binnengaan, als het recht was van een genoodigde.
Terwijl don Christin opstond om hem to ontvangen, antwoordde
de Officier vragenderwijs
„Zoo het zijn kon . . . morgen?"
,Het zal zijn," hernam de diplomaat zachtjes en als met
schrik . Daarop noodigde hij hem op luiden en gullen toon, hot
avondmaal to blijven houden, terwijl hij er bb voegde : „Deze jonge
edelman zal ook m jn gast zijn . En zonder zich in het minste
to storen aan de verwonderde en verdrietige blikken van den
chevalier, of aan den trek van strakke en koele bevreemding,
die zich plotseling teekende op het gelaat van den Hollandschen
heer, stelde hij de twee jonge mannen aan elkander voor, met
hunne namen en titels - iets, wat kennelijk geen van beiden
bijzonder in elkanders welwillendheid deed rijzen .
Zonderling was het, maar wellicht het gevolg van het stork
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sprekend contrast, dat zj vormden, hoe die twee mannen in
hetzelfde oogenblik eene antipathie opvatteden tegen elkander,
die slechts een paar seconden wederz jdsche besehouwing noodig had, om to ontstaan en volrijp to worden, - zooals menig
anderzedelijk onkruid, dat in de ziel neervalt en ras en welig
opschiet .
Jonker van Rjnsse bedankte voor de uitnoodiging van don
Christin, om aan z jn souper deel to nemen, onder de ware of
voorgewende reden, dat h j zich nog moest gaan verzekeren van
een geed logies, hetwelk h j in de herberg, waar h j in der haast
was afgestapt, niet had kunnen vinden .
„Doe m j dan het genoegen, morgenochtend bj m j to komen
ontb jten," hernam don Christin, ,W g hebben nog veel to bespreken, eer wj het bewuste bezoek afleggen, en . . . men is vroeg
in dat huis ."
„Werkelijk is men vroog aan de Spaansche ambassade,"
sprak de Hollandsche officier, met een blik op den chevalier,
als wilde hij dezen met de kennisgeving van dat plan trotseeren .
,,Ongetwjfeld . . . vooral als het zaken geldt," hernam don
Christin, ook met een blik op den ridder, en als scheen h j
verdere ophelderingen voor dezen to willen verm jden .
„En acht gij, dat ik terstond na m jn gehoor bj don Paolo,
tot de dames zou worden toegelaten?" vroeg jonker van Rjnsse
met onverbiddel jke openhartigheid .
,Dat zal . . . afhangen van de dames zelve, onderstel ik,"
antwoordde don Christin, terwijl hij zich hield, of hij moeite deed
zijne verlegenheid to verbergen, hoewel hij zich toch verplicht
zag van Rijnsse een uur to bepalen voor den volgenden dag.
Daarop nain deze z jn afseheid, na de st jfste en minst zichtbare aller buigingen tegen den ridder, die van z jne z jde eene
gemaakte nonchalante bonding aannam .
„Nauwel jks echter had zich do dour achter van Rjnsse gesloten, of Hippolyte barstte nit in een vloed van vragen over den
persoon, die do belangstelling van don Christin in zulke mate met
hem decide, en bovenal in eon vloed van klachten over do verdachte
bijzonderheid, dat deze Hollandsche edelman willens scheen
de dames van de Spaansche ambassade een bezoek to brengen .
„Ik kan niet ontkennen, dat dit zijn voornemen is . Alleen,
wat zegt dit u, en hoe kunt gij dit hem ten kwade duiden, mijn
waarde chevalier!"
„Maar Monsenor ! heb ik dan niet gehoord, dat g j, gij zelf
beloofd hebt, then laatdunkenden Hollander, dien adjudant van
den Prins van Oranje, bj den Markies de los Balbases in to leiden ?"
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„Dat is waarheid ; want hij had een aanbevelingsbrief aan
mij van machtige hand . Maar wat is daar tegen ?"
„Wat daar tegen is? Dat hij toegang zal verkrijgen in dat
huis, dat hij in de gelegenheid zal zijn de dames zijn hof to maken ."
„Welnu?" vroeg don Christin uittartend . „Ik begrjp niet, hoe
gij u dit kunt aantrekken ."
,,Maar begrijpt gij dan niet, Monsenor, dat ik de hemelsche
Lavinia aanbid, dat zij voor mg het voorwerp is geworden van
een ernstigen hartstocht, dat zjj op het punt staat mj tot den
gelukkigsten aller stervelingen to maken . . ."
Kom, kom, chevalier! nu zegt gij toeb waarlijk al to ongeloofbare dingen ."
„Door mij haar vertrouwen to schenken . . ." voegde de chevalier er bij, stork kleurende, en wel eene uitwijking zoekende .
„Welnu, daarin zal de adjudant van den Prins van Oranje
u toch niet hinderen ."
„Hm, hm! die adjudant van den Prins van Oranje ziet er
wel uit als iemand, die ook op andere veroveringen peinst, dan
die in Brabant en Vlaanderen."
„Bah, chevalier! gij vreezen voor een mededinger?"
„Tudieu, Monsenor, wat zal ik u zeggen? . . . . zoolang er
slechts galanterie in het spel is, zoolang hot harte alleen is
gee'feureerd door de lichte aanraking eener amourette heeft men
schroom noch vreeze, en twijfelt men veel meer aan de fortuin
van een medeminnaar dan aan zijne eigene . Maar als het hart
werkelijk is getroffen, als een gloeiende en onmetelijke hartstocht
zich meester heeft gemaakt van de gansche ziel, dan . . . dan . . .
ik beken dat het eene zwakheid is, die ik voor het eerst gevoel . . . maar dan begint men to vreezen voor alles, voor ieder,
voor eene hersenschim, voor zi ne eigene schaduw in 't eind ."
„En . . . is dat dan zoo met u? Zijt gij inderdaad door een
grooten hartstocht overweldigd?" vroeg don Christin op den toon
van de naiefste onkunde .
„Ik vreeze . . . dat het zoo begint," hernam Hippolyte, comisch-tragisch . . . de oogen ten hemel heffende en de rechterhand
aan de linkerzijde brengende, op de plaats waar het hart gewoonlijk wordt aangeduid .
„voor de donna Lavinia, Markiezin de Quitana?" vroeg
Christin verder op den vorigen toon .
„voor de hemelsche, de ongelijkbare Lavinia . . . en daarom
bid ik u, zeg mij, wat zoekt die vreemdeling in hot huis van
haar vader?"
„Maar, mijn beste chevalier! gesteld dat hij bet mij ver-
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trouwd had, zou ik dan het recht hebben, het u mede to deelen ?"
„ Ik dacht dat w~ . . . . geallieerden waren," hernam de ridder
wat verslagen .
„Maar, chevalier, dat belet immers geen afzonderlijk verbond
met een derde . . . . dat leert go wel van uw ambassadeur," hernam don Christin, hem scherp onderzoekend aanziende .
„Van mijn ambassadeur? hoe komt gij daarop, Monsenor? De
ambassadeur, mijn meester, is tegenwoordig in zjnediplomatiekehandelingen wel zoo rond en onzijdig, als maar eenigszins mogelijk is ."
„En in zjjne correspondentie met den pensionaris Fagel . . . ?"
„Die gaat niet door mij . . . . ik ben particulier secretaris ."
,,G j stemt toe, dat eene zoodanige correspondentie bestaat?"
„Als gij het toch weet. . . . "
„Maar daar gj den marechal niet voor den hoofdleider houdt
van den toekomstigen afzonderlijken vrede, gelooft gij dan, dat
Colbert hierin sterker drijft of . . . . ruimer volmachten heeft?"
„En zoo ik dat wist, zou ik dan vrbheid hebben, het u to
zeggen Monsenor ?"
„Juist als gj niet weet, moogt gij uwe onderstellingen mededeelen aan een vriend . . . ."
„Die een afzonderlijk verbond maakt met mine tegenpartjj ."
„Ik zie we], mijn jonge vriend, wij hebben beiden behoefte
aan een verdrag, na onze discussie van zooeven . Zeg mg wat
g~ denkt van de volmachten, die Monsieur Colbert heeft boven
do andere ambassadeurs . . . . en ik zal u zoggen wat ik geloof
van de verschijning van onzen Hollandschen officier aan de
Spaansche ambassade ."
Hippolyte bedacht zich eene wale . Daarop sprak hij met
zekere wichtigheid
„Ik verraad noch mijn Koning noch mijn vaderland, als ik
u zeg wat ik gis . . . dat mijnheer Colbert meer weet dan anderen, of althans meer durft doen .
„Mijnheer de St . Savornin, ik bewonder uwe scherpzinnigheid,
want dat hebt gj niet ontdekt langs den gewonen weg
of
is het eene verspieding?"
„Ik deel u mede wat ik onderstel, Monsenor . . . maar vergun
mij, do wijze hoe ik tot die onderstelling kom, voor mij zelven
to houden ."
Don Christin had zeker liever andere bewijzen gehad dan
het persoonljk vermoeden van den chevalier ; maar hij begreep,
dat hij dozen niet in een luim van vertrouweljkheid had gebracht, en eerst opnieuw zijne spraakzaamheid moest opwekken .
Hg zeide dus
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„Zoo ben ik u schuldig, mijn vermoeden mede to deelen
omtrent de plannen van jonker van R jnsse
maar ik ben
eerl jk genoeg to bekennen, dat hot enkel vermoeden is, door
geen bewijs gestaafd ."
H j zweeg, in hope dat de chevalier door eene onbedachtheid
een antwoord zou geven, dat hem inlichtte . Maar Hippolyte was
zoo opmerkzaam en gespannen naar hetgeen er volgen zou, dat
hij er niet aan dacht, hem in de rede to vallen . Don Christin
moest dus vervolgen .
„Ik vermoed dan, dat de adjudant van den Prins in hot huis
van don Paolo komt met hoogere eischen dan gij . . . . maar ik
hob alle redenen to gelooven, dat h j niet slagen zal .
„Hoogere eischen dan ik . . . . en hij zal ze durven ontdekken . . . . hij zal beproeven . . . ."
„Maar ik zeg u, hg zal niet slagen . . . . naar alle waarschijnlijkheid ten minste ."
„Men waagt niet zonder eenige kans . Hot is reeds to veel,
dat hij waagt ."
„Hoe nu, chevalier! wj hebben dus gansch geene uitzichten,
dat wij die van anderen zoo groot achten?"
„Neen, neen, gij hebt gelijk ; aan zich zelven to twijfelen . . .
is het begin van eene nederlaag ."
„Ik ben blijde, dat ik u weder u zelven zie ; - nu durf ik
u herinneren, dat mijn major-domo zooeven heeft aangekondigd,
dat ons souper wachtte . Mbn kok is wel Been Vatel, maar toch,
het ware zoo wreed jegens hem als jegens ons zelven, eene al
to groote onverschilligheid voor z jne kunstvoortbrengselen aan
den dag to leggen ."
En met deze woorden voerde don Christin z jn gast naar eene
kleine binnenzaal, waar de geuren van een keurigen maaltjd
hen tegenkwamen, terwijl het gezicht alles beloofde wat er in
dozen kon verlangd worden, en uitlokte om door hot derde
zintuig, den smaak, tot de overtuiging to komen, dat de beide
andere geene valsche beloften hadden gedaan .
De chevalier was niet een van die karakters, wier smart of
toorn, hoezeer hij ze zelf ook exalteerde, lang rancune hielden
tegen een goed souper en exquise wijnen . Ook hadden beide
op hem al spoedig hunne gewone uitwerking, en het was eerst
aan het dessert, dat don Christin, die hem intusschen heel goed
had weten of to leiden, hem nu zelf weder terugbracht op de
dpineuse quaestie .
„Maar, mijn waarde chevalier, zoo ge naijverig zbt, als go
u straks getoond hebt, op den eersten vreemdeling den beaten,
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van wien hot nog niet eens gezegd is hoe hj ontvangen zal
worden, hoe denkt gj dan over den Graaf de Fuentes, die naar
het sch jnt toch eene gewettigde positie heeft bij de Markiezin
de Quitana?
,,Gjj weet, hoe diens versch fining mij voor eene wijle in gloed
heeft gezet . . . maar dat is nu voorb j .
„Voorb j, en waarom ?"
„Juist omdat hot eene gewettigde positie is. . . . Meent g j, dat
eene dame van het karakter van donna Lavinia zich dwang zal
laten opleggen ?"
„Daar hebt gj gel jk in ; door dwang verkrjgt don Emmanuel niets van haar ."
„En g j hebt immers gezien, hoe z j hem ontvangen heeft ?"
„Dat is waar. Maar ik meen gehoord to hebben, dat z j . . ."
„Op zekeren middag een r jtoertje met hem gedaan heeft, in
gezelschap van eene duena en een pater - beide personen, die
althans mine vijanden niet z fin . Maar begr jpt g j dan niet, dat
is eene openl jke, eene officieele gunst, die hem geworden is, om
een officieusen eisch aan hem to doen in mijn belang . . . waar
ik baar in zekeren zin wel van ontslagen zou hebben, maar die
to meer bewijst, hoe zij belang stelt in mij ."
„Z j had eigenl jk mij opgedragen, om bemiddelaar to z fin
tusschen u en don Emmanuel ."
,,En . . . z fi t g j geslaagd ?"
„Nogal vrij wel . G+j begrijpt wel," sprak hj, ,ik kon moei1 jk een duel aannemen met. . ."
„Met . . . ?"
„Ik meen in m jne qualiteit als ambassadeur, en zjno uitdaging zou, om die qualiteit, den chevalier in moeite kunnen brengen . Zeg hem dus, dat ik niets van zjne drift heb begrepen,
noch die heb opgemerkt ."
„Palsambleu . . . dat is eene edelmoedigheid, die . . ." hernam
de chevalier, stork kleurende en zich de lippen verb jtende, die
ik liever ondervond van ieder ander dan van een ambassadeur,
wien ik geene rekenschap kan vragen van zjne goedheden . . .
en minst van alien van don Emmanuel de Fuentes ."
,,Deze heer is anders niet van de lankmoedigsten, dat verzeker ik, en er moot dus eene bjjzondere reden z fin, waarom hij
u spaart. . ."
„En juist om die b jzondere reden moot ik zjne edelmoedigheid
accepteeren, die m j anders onuitstaanbaar zou z fin . Want ik
weet, dat ik donna Lavinia mishagen zou, zoo ik in dozen mij
to ver liet vervoeren door eene opvatting van drift en eergevoel ."
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„Wel gezien," hernam don Christin met een onmerkbaar glimlachje." En to eer is het u noodig, don Emmanuel niet tot
vijand to hebben, daar ge toch zeker volgaarne deel zult nemen
aan de partij, die h j geeft . . . ?"
„Monsenor, Monsenor, gg drukt op de pijnlijkste plek mijner
wonde . . . dat is mij juist eene onduldbare grieve . Ik zal de
partij niet bijwonen . . . ziedaar mijne wanhoop!" riep Hippolyte, die met mismoedigheid bet glas fijnen Portugeesehen wijn,
dat hj opgevat had, weder neerzette, zonder het aan de lippen
to brengeu .
„Wear denkt gij aan, chevalier! gij niet op het feest van den
Graaf de Fuentes, waar gij met de schoone Lavinia zult samen
zijn, en waarvan zij de koningin zal wezen?"
,,Gj begrgpt wel, Monsenor, dat ik niet in gebreke zou blijven er mij to vertoonen . . . zoo ik er maar bet recht toe had .
„floor, mij dunkt toch, dat het de jonge senora zelve is, die
do uitnoodigingen zal doen . . . en daar gij zeker zjt van hare
goedheid, van haar vertrouwen . . ."
„Maar wat bast mij dit tegen de bevelen van den Maarschalk ?"
,,De bevelen van den Maarschalk! Heeft Monseigneur d'Estrades u verboden, de Spaansche ambassade to frequenteeren?"
„Zoo is het, Monsenor ! . . . en zoo ik hier ben, is het wel
in hot diepste geheim. Ik heb zelfs wel maatregelen moeten
nemen, om m jn alibi to kunnon bewgzen, zoo er dezen avond,
terwijl ik nog hier ben, naar mij gevraagd word ."
„Die maatregelen hebt gij genomen in eene kleine taveerne,
niet ver van mijne wooing. . ."
„Juist! een mijner vrienden, die bb den Graaf d'Avaux is,
heeft er zgn logies . M jn bediende bl jft daar, om mij hot rein
to geven, en cas d'alerte ."
,,Maar dat is waarlijk zoo good als eene nieuwe oorlogsverklaring aan Spanje, in plaats van een stap tot vrede," hernam
don Christin lachende .
Of ziet dit verbod eigenlijk slechts op
hot huis van den Markies de los Balbases ?"
„Ik heb maar al to veel reden om to gelooven, dat het verbod zich uitstrekt tot mijne liaisons met al de Spaansche ambassadeurs ."
. . van dom
„Waarheid is, gij hebt relation met ons alien
Pedro of tot den Graaf Fuentes ingesloten . . . hoewel doze veel
moor van hostilen dan van officieusen aard zullen zijn ."
„En ziedaar nu mbn ongeluk . . . de Maarschalk heeft dat
ailes gecombineerd en gecommentarieerd op zijne wijze . . . heeft
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explicaties gevraagd, die ik naar m fin beste vermogen heb gegeven, doch die Z fine Excellentie niet voldoende schenen, en
nu . . . nu wantrouwt h j m j . H j verdenkt mg van hoogverraad
jegens de belangen van Frankr jk en de waardigheid der Fransche
ambassade, en van intriges veellicht tegen z fin persoon . . . en
de hemel weet waarvan. . . Maar dit is de slotsom ; h j houdt
m fi voor den schuldigsten aller geheimschr fivers ."
,,En hij zegt u dat, chevalier! . . . en gij laat u dat zeggen ?"
„Volstrekt niet . . . zoo mi nheer de Graaf d'Estrades mij jets
van then aard had gezegd, zou hij niet meer mijn meester z fin,
en ik zou z fin huis hebben verlaten, om hot recht to hebben
hem revanche to vragen . Maar uit den koelen, korten en strengen toon, waarmede hj mg verbood, buiten zijn weten en zonder
z fin wil, bezoeken to brengen in het huis der vreemde ambassadeurs, zonderdat het was in z fin gevolg, bleek het mij genoeg,
hoe hij mg verdenkt, en in welk licht hg m fine escapade van
gisteren bl jft beschouwen, ondanks al mijne betuigingen ."
, Waarl jk, men zou haast zeggen, dat het licht van den
Maarsehalk duisternis was . lemand als u to verdenken van de
affaires der ambassade verraden to hebben . . . een jonge galante
cavalier, die niets zoekt dan het vermaak, die aan niets denkt
en van niets spreekt, dan van zjjne minnarijen . . ."
„Niet waar, het is eene dwaasheid ! Maar the fare? eene
opinie veranderen, die zich zoo gevestigd heeft . . ."
„Dat zal moeilijk z fin, tenz j men do sprekendste bew jzen
kan toonen van het tegendeel ."
„Zoo is het . En die denk ik to leveren, als de Maarschalk
zelf m j maar niet al to veel in den weg is ."
Maar w j z fin wel dwaas, in dit verbod voor u eene hindernis to zien voor het b jwonen der part j . Niet zonder den
Maarschalk moogt g j er gaan, maar toch wel met hem moogt
g j ten huize van don Paolo versch jnen . . . en g j begr jpt, dat
de Fransche ambassadeurs niet vergeten zjn op de ljst der
genoodigden ."
„Dat spreekt vanzelf. Maar ziedaar juist m fin ongeluk . . .
ze zullen niet komen ."
„Waarom vermoedt g j dat, chevalier? vroeg don Christin
snel, en in spanning, hoewel hij de vraag met zekere achteloosheid deed ."
„Het is geen vermoeden . . , het is gewisbeid . De marechale
heeft hot mij gezegd ."
„Heeft z j ook laten doorschemeren - waarom ?"
„Alt jd om hetzelfde bezwaar : don Emmanuel is niet erkend."
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„Maar het is de Markiezin de Quitana, die de invitation
doet . . . hot is aan het huis van het hoofd der ambassade, dat
het feest zal plaats bebben . Zal men dan nooit haenstappen
over die spitsvondige scheiding ?"
,,Het blgkt van neen . Gig zult het zien, Monsenor ! noch de
Graaf d'Estrades, noch mgnheer Colbert zullen verschijnen . . . en
mbnheer d'Avaux evenmin, zoo hij hier ware ."
„Maar dan ware het voor onze eere beter, dat de inavitaties
niet gedaan wierden," liet don Christin zich onwillekeurig ontvallen .
„Om 's Hemels wil, Monsenor, bewerkt dit niet . Wien anders
dan mij zoude men de schuld geven, zoo dit voornemen vooruit
bekend werd ."
„Dat is zoo . . . en men zou de onbillijkheid hebben, u to
beschuldigen, de affaires van de ambassade to verklappen,"
hernam don Christin meesmuilende .
„Daarbij," hervatte Hippolyte, „de marechale zal komen en
al de andere dames."
„En kunt gij dan niet komen in het gevolg der marechale?"
,, Wat zal ik u zeggen ?" sprak Hippolyte met zekere gemaakte
verlegenheid. „Ik zou het aan haar moeten vragen . . . als eene
gunst, en . . . hot is juist zulke gunst, als zij mg weigeren moot
en weigeren zal, ware hot ook zelfs ter wille van den Maarschalk, die gansch niet accommodant is . . . wien zij redenen heeft
dozer dage zeer to ontzien, en die behalve het politieke ook
een privaat wantrouwen jegens mij heeft opgevat."
„G}ij geeft het dus op?" vroeg Don Christin .
„Ma foi, peen . . . ik zoo iets opgeven? dat heb ik nog nooit
gedaan, en zal dat ook nu niet . Daarom neem ik mgne toevlucht tot u, om raad en om hulp ."
„Die zijn u verzekerd, waar ze iets vermogen . Mijne diplomatieke betrekkingen nemen to dozer dage niet veel tijd . Ik
kan mijn leven wgden aan alle bedroefden of verdrukten, die
tot m jj komen," hernam don Christin met een glimlach . , Zeg
alleen . . . wat gij van mij verlangt ."
,,Allereerst uw raad . . . want ik weet nog niet wat ik u
vragen zal ."
o Wil ik u op den weg helpers?"
,,Parbleu, Monsenor, als gjj die goedheid hebben wilt . . .
want ik beken het, ik zie hier weinig licht, een zulk geval is
mij nog nimmer voorgekomen . Betrof hot een duel of eene schaking, gij zoudt mij rgk in hulpmiddelen zien, maar ik hob hier
slechts de keus den Maarschalk openlgk to trotseeren, of . . ."
,Of mevrouw Colbert als bondgenoote to nemen."
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,, Gjj verspreekt u, Monsenor ! g j bedoelt de margchale. . ."
„ Ik bedoel wat ik zeg . . . mevrouw Colbert ."
Hippolyte haalde de schouders op, en zag hem aan als iemand,
die tevergeefs moeite deed, om to begrjpen .
„Zeg m j oprecht, m jn jonge vriend, hoe dunkt g j, dat de
margchale het zoude opnemen, als zj u door bemiddeling van
eene andere op het feest zag versch jnen ?"
„Het zou or van afhangen, wie die andere was ."
„Mevrouw Colbert bij voorbeeld.
„Hm, hm, dat zou moeil jkheid geven . Het is waar, op mevrouw Colbert kan zj niet najverig zijn . . . wat mjn persoon
betreft ; maar, als gj weet, tusschen vrouwen is er meer dan
ggn punt van jaloezie. Er heerscht tussehen die twee dames
eene zekere rivaliteit van eerzucht, die 't niet minder gevaarl jk
is op to wekken . Gesteld, mevrouwe Colbert wilde m j in haar
gevolg nemen, hoe zou de margchale zich gekrenkt gevoelen
over die desertie !"
„Als gj haar beduiddet, dat het gesehied was om met haar
samen to z jn . . . Of z jt g j niet zoo zeker van haar, dat dit
argument baten zal?"
,,Zonder eenigen twjfel," hernam de chevalier, eenigszins verlegen, maar z jne verlegenheid onder een schalken glimlach
verbergende . ,Als ik het haar kon doen gelooven . . ."
„Eene vrouw, die werkelijk bemint, gelooft altijd . . ."
,,En donna Lavinia?"
„Die . . . die zal immers tevreden z jn, als z j u ziet, en als
gij haar vertelt, welke hindernissen gj overwonnen hebt, om
tot haar to komen ."
„Dat is zoo . En toch . . . een ander zou u zeggen, dat de
zaak ondoenlijk ware . . . ik zeg, zi zal gedaan worden . Alleen,
er bestaan nog twee hoofdbezwaren ."
„En die z jn ?"
„Eerst de toestemming van mevrouw Colbert zelve."
„Maar m j dunkt, ridder, voor een jongen edelman, die zoo
gezien is b j de dames, kan dit geen bezwaar z jn ."
„Ja, b j jonge dames, en bij dezulken, die pretentie maken
op galanterie . Maar mevrouw Colbert . . . dat is wat anders . . .
dat is eene degel jke, eene ernstige vrouw, de vrouw van m jnheer Colbert, in ggn woord . En met deze, ik beken het, met
deze heb ik nooit relatien gehad . . . ook, ter wille der margchale, heb ik haar zelfs een weinig verwaarloosd ."
„Welnu, dan is bet nu de rechte tijd, om dat verzuim geed
to maken door dubbele attenties."
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„Gij hebt gelijk, riep de chevalier opgeruimd en op eens
als met nieuwen mood bezield. En wie weet, of juist de lange
verwaarloozing zelve hier niet een middel wordt om to zegevieren. Alleen . . . . het andere bezwaar . . ."
„Welk is dat ? spreek !"
„De Maarschalk. Hij is reeds tegen mij vergramd, en hat
is onmogelijk, dat daze dquipde hem niet ter oore komt . . . en
zoo hij verneemt, dat de naam van Colbert daarin gemengd is . . ."
„Maar het enkele overtreden van zijn bevel is immers toch
reeds een waagstuk ?"
„Dat zevenvoudig gevaarlijker wordt, zoo bet den schijn
heeft, of ik mij aan Colbert aansluite ."
„Het is toch altijd een collega ."
„Zooveel to erger ."
„Te erger? Bestaat er dan zoo iets als . . . voorrangstwist ook
tusschen daze heeren?"
„lets veel meer gevaarlijks dan dit . Luister . . . ik weet ook
niet, waarom ik u niet een volkomen vertrouwen zou schenken . . .
Mijnheer d'Estrades is naijverig op het grooter vertrouwen, dat
mijnheer Colbert schijnt to genieten van het hof, en op het
dieper inzicht der zaken, dat hem gegund is ."
„lets dergelijks hebt g j mij reeds gezegd . . . . Ik vroeg toen
bewijzen ."
„Bew js er voor is . . . althans voor den Maarschalk scheen
het dit . . . de afzonderl jke onderhandelingen, die monsieur
Colbert voert met den heer van Beverningk en met den heer
van Boreel, die pas hier is, en die beiden stark voor den vrede
geporteerd z jn, als gj weet ."
„Dat wordt ten minste algemeen ges-ustineerd . . . ."
„Welnu dan ." De Maarschalk verlangde in een particulier
schrjven, die samenkomsten bj to wonen, of voor het minst
kennis to hebben van hetgeen er besproken ward . Mijnheer
Colbert deed antwoorden, door mondelinge boodschap van z jn
secretaris, dat de Maarschalk onmiddellijke mededeeling zou
ontvangen van alles wat er verhandeld was, zoo haast daze onderlinge gesprekken een officieel karakter aannamen, of tot
eenige merkbare verandering van zaken leiden konden . En toen
do Maarschalk bleef aanhouden, en zich zeer ontevreden toonde
over de zending van den secretaris, is mjnheer Colbert zelf
tot hem gekomen, en heeft gezegd, dat hij recht had zoo to
handelen als hg handelde, en dat h j zich bb den Boning zou
weten to verantwoorden, terw jl hij hem zelven verweet conferentien en missiven to wisselen met den beer van Odijk, waarvan
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h~ (Colbert) onkundig werd gehouden - iets dat de Maarschalk niet loochenen kon . Waarop monsieur Colbert met veel
ernst en vastheid vorderde, dat hem opening zou worden gedaan
van hetgeen daar besproken werd, en toen monseigneur met
toorn en heftigheid weigerde, toonde mbnheer de Markies hem
een zeer klein, zeer slecht geschreven biljet, maar dat zeer
authentiek moest zijn, want mijn fiere heer boog het hoofd,
kleurde stork, en zeide, met eene stem, dof van verkropte woede
„Het is good, mijnheer, gj begrbpt wel, dat ik niet aarzelen
zal to gehoorzamen . . . Gij triumfeert voor ditmaal," voegde
monseigneur er binnensmonds bij, terwijl zijn collega zich
verwgderde . ,Daarop werd ik met eene mondelinge boodsebap
naar mijnheer van Odbk gezonden . . . waarvan de overbrenging
ietwat vertraagd werd door mijne toevallige ontmoeting van
fra Illorenz . . . en hot verdere, dat gij weet ."
Don Christin was nu joist op het punt, waar hg zgn wilde,
en het eenige, wat hij nog weten moest, was, den inhoud to
kennen van die boodschap aan den beer van Odijk . Eene rechtstreeksche vraag waagde hb nit voorzichtigheid liever niet.
,,Nu begrijp ik volkomen uwe aarzeling, om u in het gevolg
van mevrouw Colbert to komen vertoonen . Hot is tusschen die
twee collega's nu eene veete, meer verholen, maar niet minder
fel, dan tusschen de meest vijandelijke mogendheden . . . en de
minste schrede, die gij deedt aan de andere zede, zou voor
hoogverraad golden . Maar ik bedenk daar iets . Na het verbod
van mijnheer de Maarschalk, en uw vast voornemen om u
daaraan niet to houden . . . want dat is uw vast besluit, niet waar?"
„Zoo onwankelbaar, als mijne trouw aan de schoone Lavinia ."
„Na dit besluit dan . . . . zal het u toch moeilbk zijn . . . vrede
to houden met den Maarschalk . . ."
„Dat is waar!" riep de chevalier verrast . „Daar had ik nog
niet aan gedacht."
„En of die vredebreuk wat vroeger voorvalt, of wat later,
dat zal uwe zaak niet verergeren . . . denk ik."
,, Volstrekt niet ! . . . het is waar, ik ben, wat mijne bevordering aangaat, afhankel~k van monseigneur, waar . . ."
„Maar in hot Bind . . . zijt gij niet aan hem verbonden door
den wil des Konings, en houdt gij uw ambt bij den Graaf
d'Estrades Diet bij Koninklijke aanstelling .
„Dat is, helaas, maar al to waar ."
,Neon, dat treft nu gelukkig. Nu staat het aan u zelf den
heer to dienen, then gij wilt ."
donkt aan u zelven veellicht, Monsenor! en ik dank u
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voor de goede bedoeling . . . Alleen, ik ben Franschman, edelman en man van eer, als zoodanig kan ik, na geattacheerd to
zijn geweest aan een onzer ambassadeurs, niet bij een vreemden
gezant, van welke Writes ook, of van welke natie, in dienst
treden, zonder misdadig to worden tegen min koning . . . .
althans niet, voordat or eenige vrede gesloten is, die deze mogendheid met mijn vaderland vriendschappelijk verbindt ."
„Dat is nobel gedacht en good gezegd, mijn jonge vriend .
Maar het was er zoover af, dat ik u tot zulken stap zou verleiden, dat ik zelfs schroom zou hebben u to accepteeren, zoo
gij u zelven hadt voorgesteld, ook nit vreeze van grooter different to brengen onder de mediateurs . Maar iets anders is het,
dunkt mij, zoo gij bb de Fransche ambassade blijft . . . en alleen
van ambassadeurs verwisselt . . . Of oordeelt ge Colbert een to
strengen meester?"
„Bah, wat dat aangaat, zou ik het wagen . . . bj monseigneur is ook niet alles couleur de rose . . . en de inval is heerlijk.
Ik zou vrij wezen van alle i verzucht, van alle vertrouwelijke caprices ." ,Alleen," voegde hij er bij, met een meer bedrukt gelaat,
„ik weet nit goede bron, dat het mijnheer Colbert is geweest,
die zich verzet heeft tegen mijne benoeming als effectiven gezantschaps-secretaris . . . hoewel mevrouw de Thianges voor mij
bij den Koning had geIntercedeerd . Na die mislukking word
ik aan den Maarschalk toegeschikt als particulier secretaris,
door de zorge van de Hertogin de Montespan, die aan hare
zuster beloofd had, dat ik de reis naar Holland zou mededoen in het gevolg van de ambassadeurs . . . Maar nit die
eerste tegenwerking besluit ik, dat mijnheer Colbert mij ook nu
niet zal nemen ."
„Integendeel, nu zijt gij hem meer waard dan toen . Ghebt
ervaringen meer, en zelfs . . . gij brengt hem geheimen aan, die
hun wicht in goud waard zijn ."
,,G+eheimen . . . ik?"
,,Altgd weet gij hem veel to vertellen, wat hij niet weet, en
toch belang zal hebben to vernemen ."
„Dat is zoo . . . onder anderen omtrent . . ."
,,Die boodschap van mgnheer van Odijk ."
,,Och ja . . . maar dat betrof niet veel bezonders, naar hot
mij toescheen . Dat was enkel, om mijnheer van Odijk to waarschuwen, zich niets tegen mijnheer Colbert to laten ontvallen
van den inhoud van het laatste biljet, en dat voortaan de schriftelijke mededeelingen niet letterlijk moesten opgevat worden,
maar veeleer in ongekeerden zin, tenzij ze met het laatste mon7
Media-Noche .
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delinge onderhoud volkomen eensluidend waren. Ziedaar alles ."
„Dat is niet weinig, ridder . . . ik verzeker het u ;" hernam
don Christin, die met scherpe aandacht geluisterd had. En ik
zou u bijna mijn woord kunnen geven, dat Colbert u aannam,
alleen in de hoop, van op dit punt meerdere inlicbtingen to
verkrijgen ."
„Maar . . . zou dat geen verraad zijn tegen monseigneur?"
„Gij blijft immers bij de Fransche ambassade? en daarbij . . .
zoo monseigneur nu zelf eens verraad pleegde . . . tegen zijn
plicht . . . tegen zijn Koning, tegen Frankrijk ?"
,Daarin hebt gij geljjk, en in dat geval, ma foi . . . in dat
geval zou ik hem toonen . . . dat ik . . . Frankrjjk liefheb ."
„Dan zou bet immers plicht zijn hem of to vallen ."
„Maar ik kan toch mij zelven niet aanmelden tot . . ."
„Dat zou ook volstrekt ongeraden zijn . Laat mij in dozen
uw gids zijn . . . doe niets zonder mij . . . intusschen zie ik voor u
to werken . Gjj vangt niet aan, met hetgeen anders bet begin
moest zijn, met den marechal to verlaten ; - het is beter, dat
hij zelf met u breekt en u ontslaat .
„Ja, dat voel ik ook, en dat zal hij ook wel niet in gebreke
blijven to doen, zoo ik het feest der Markiezin de Quitana hob
bijgewoond in bet gevolg van een ander dan hem zelf .
„Juist zoo . Ga van nu aan uw hof maken aan mevrouw Colbert . . . . zj voert u op de partij . . . De marechal wordt boos en
ontzegt u zijn huis, zijne bescherming . Gij klaagt uw nood aan
mevrouw Colbert : gij geeft to kennen, dat gij Been onbruikbaar
secretaris zoudt zijn ; gij last doorschemeren, dat gj dingen weet,
waarnaar mijnheer Colbert met recht nieuwsgierig zal zjn . Als
vreemdeling in Holland, stelt gij u voor in moeilijken toestand,
na de bescherming van den Maarschalk verloren to hebben .
Mevrouw Colbert verzuimt niet, dit alles haar gemaal over to
brengen, en . . . en . . . meer zal mijnheer Colbert niet noodig hebben, om to weten, dat gij er niet tegen hebt aan zijne zijde over
to gaan . En wat zijne vroegere tegenwerking betreft, ongetwijfeld was dat alleen, omdat anderen u op den voorgrond stelden . Nu
hij bet zelf is, die partjj kan trekken van uwe diensten en bekwaamheden, verandert hij zeker van opinie ."
,, Wel gezien, is dat zoo," hernam Hippolyte overtuigd . „ Ik zal
uw raad volgen, maar ik brouilleer mij met mjne vrienden en
beschermers to Versailles, met den Koning zelf ."
„Integendeel . . . . gij ziet immers we], dat Colbert meer bet
vertrouwen en de gunst van uw Koning heeft dan de Maarschalk, en dat niemand hot u ten kwade zal duiden, zoo gg
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die zijde kiest, waar de zon hare mildste stralen heenwerpt .
ledereen zal uwe levenswjsheid prjzen en do helderheid van
uw blik waardeeren . Wat de aanleiding tot uwe verwisseling
van beschermheer aangaat, niets is onschuldiger : eene yalanterie,
eene liefdeshistorie . . . en Lodewjk XIV zal wel do laatste zjn,
u daarover hard to vallen."
„Gb vergist u, Monsenor . . . de Koning is zeer strong op hot
punt van ergernis en ongeregelde zeden ."
„Werkel jk? . . . Ik beken, dat ik dit niet had gedacht," hernam don Christin met een satirieken glimlach, then h j moeite
had to bedwingen .
En in waarheid, de chevalier sprak dat woord ter goeder
trouw en zonder ironie . Als men van misdadige verbintenissen
en ongeregeld leven sprak, dacht men er niet aan, dat Lodew jk XIV zelf hot voorbeeld gaf ; - dus was hot hem gelukt
zich buiten den kring der gewone menschen to plaatsen, en z jne
handelingen boven het bereik hunner vergeljking en hunner
beoordeeling, en zijn persoon boven den maatstaf, waarmede
hij zelf hen, en zij elkander gewoon waren to meten . Lodewjk
XIV was voor zjn yolk, wat de mythologische Dondergod was
voor de oude heidenen . Zoo min zij zjne bliksems in hunne
hand wisten, zoo min achtten z j zich gerechtigd zjn voorbeeld
to volgen en nit zijne uitsporigheden yr jheid to nemen voor de
hunne . Niemand achtte zich gerechtigd to doen wat de Koning
deed, of in dozen of to keuren, wat hij zelf in anderen niet
veroorloofde .
Dus de Franschman . Don Christin, half Vlaming, half Spanjaard, voolde niet geheel als zijn gast ; vandaar zjn glimlach,
then de chevalier nu toch begreep .
„Ma foi, Monsenor, wat wilt g j ? hot is de Koning !" hernam doze .
„Gij hebt gelijk, antwoordde don Christin . En hot is daarbj
een groot man . Hij moot hot zjn, om zulke pose als de zijne to
houden bj zijne onderdanen, ondanks alles . . . mijnheer de chevalier! doe m j bescheid ; ik drink de gezondheid van uwen Koning ."
De chevalier, die na zijn souper, en vooral na zijn dessert,
niet heel veel w jn moor noodig had om to duizelen, schonk
zjn bokaal vol tot den rand, om den ambassadeur op dozen
toast bescheid to doen terw jl hij zeide
„Als gij dozen weg gaat, m jne heeren van Spanjo, zullen wij
welhaast vrede hebben ."
„Ja," hernam don Christin, wat schalk ; ik begin nu ook to
gelooven, dat wj naderen ."
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HOOFDSTUK VI .
Waarin men meer verneemt omtrent den
adjudant van den Prins van Oranje .

Jonker van R jnsse begaf zich des anderen morgens op het
afgesproken uur naar mijnheer Christin, doch vond then diplomaat in z jn kamerrok, met een bonnet op, die hem dicht over
het voorhoofd was gehaald, in een woord, als iemand, die volstrekt geen plan heeft nit to gaan, en die zich overgeeft aan al
het comfort en de achteloosheid van het te-huis-zijn . Tegen jonker van Rjnsse verklaarde h j zich ongesteld . . . ergo ongeschikt
om uit to gaan . . . en zijn woord to houden, omtrent de voorstelling aan don Paolo de los Balbases .
De waarheid was, onze staatsma .n was aangegrepen door eene
dier plotselinge kwalen, die een voorzichtig diplomaat alt jd ter
goeder ure tot zjn dienst heeft, als hj een plicht moet verzuimen, of eene afspraak wit ontduiken .
Don Christin had overwogen, dat hij jonker van Rijnsse niet
moest verzellen b j den Spaanschen Ambassadeur, en hij kon
deze verandering van plan moeiljk als iets willekeurigs voorstellen, en Dog minder bekentenis doen van de redenen, die er
hem toe brachten . Hg zeide dus eenvoudig
„Ik 1 jd somwijlen aan hot podagra . . . ik heb . . . dozen nacht
eene hevige attaque doorgestaan, en ik moot mij van de voorstelling excuseeren . . . maar g j zult er niets bij verliezen . . .
ik heb een paar woorden aan don Paolo de los Balbases geschreven over u . Z jne Excellentie wacht u, hij is de beleefdste
persoon van de wereld, en zal u ontvangen als den zoon zjner
ziele," zooals wij Spaanschen ons uitdrukken . Daarb j . . . g j
z jt de Spaansche taal volkomen machtig, en hebt mij dus . . .
als tolk niet noodig ."
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,,Neen, maar toch als mediateur . Gij weet, bet is eene uiterst
teedere en subtiele quaestie, die ik heb voor to stellen, en ik
had wel raad noodig bij hetgeen ik don Paolo moet vragen en
antwoorden ."
„En mij is het juist noodig, onwetend to blijven van hetgeen
er tusschen u beiden verhandeld wordt . Ik heb daarvoor mijne
redenen, die ik u later zal zeggen . Mijne karos is tot uw
dienst. Oordeelt gg twee paarden genoegzaam, of . . . wilt gij op
meer ceremonieuse wijze dat bezoek brengen, en zal ik er vier
laten voorspannen ?"
„Wat mij aangaat, ik zie niet, waarom ik niet zou kunnen
loopen . . ."
„Neen, dat zou daar gansch geen goeden indruk geven .
Bedenk tech, gjj komt bij den rijksten edelman van Spanje, die
het zich niet verbeelden kan, dat iemand anders dan lakeien of
heidukken de voeten gebruikt, om over straat to gaan .
„Zoo zal ik rijden, Monsenor!" viel van Rijnsse in met zeker
laconisme, dat eenigszins getuigde van ongeduld over de teleurstelling .
„Gij zult wel doen," hernam don Christin . „Maar het is nog
geen tijd . Gij hebt juist nog eenige oogenblikken, om mij de
mededeelingen to doen, die gij beloofd hebt."
„Vergeef mij . Monsenor, ik ben op dit punt van voornemen
veranderd ."
,Maar, mijnheer, ik had uw woord ."
„Maar, Monsenor, ik had het uwe ."
,Kan men tegen ongesteldheid?"
„Ook berust ik in uwe onmacht, Monsenor !" hernam van
Rijnsse met een glimlach . ,Alleen, daar Uwe Excellentie mij
toch niet dienen kan, zie ik niet in, waarom ik mijn verleden
en mijne toekomst in uwe handen zou geven ."
„Ik u niet dienen? en waarom niet? omdat ik tehuis blijf?
Maar, stijfzinnige jonge man, bet is juist om u to dienen, dat
ik zoo handel ."
„Ik zou bewijzen noodig hebben, Monsenor, eer ik nu kon
gelooven," sprak de Hollandsche beer stroef .
„Onder anderen de jonge Fransche edelman, die zich verbeeldt smoorlijk verliefd to zijn op donna Lavinia ."
„Donna Lavinia P Dezelfde als . . . de Markiezin de Quitana?"
„Juist . . . dezelfde, waarop gij uwe hoop hebt gesteld ."
De jonge Hollander verbeet zich de lippen, maar zweeg, terwijl don Christin vervolgde
„Ik wil mij then fanfaron niet tot vijand maken, door u al
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to openlijk to patrocineeren in dat huis . . . rinds ik weet, dat h j
na jverig is op u . Ik goof m j liever den sch jn van hem to dienen ."
„Daar het m j uiterst moeil jk toesch jnt, zelfs voor een
diplomaat, twee zoo l jnrecht str jdige zaken voor to staan, late
ik aan den Franschen ridder liefst het voile recht . . . dat vroegere
bekendschap met u hem geeft ."
En de jonker van R jnsse stond op, en wilde werkelijk
heengaan .
„Ik zie wel, halsstarrige Hollander, dat gij mjj van nu aan
mistrouwt, en zw jgen zult. Maar een goeden raad zult gj toch
wel van mij willen aannemen ."
De adjudant van den Prins bleef staan en wachtte . Don Christin vervolgde :
„Als g j sir William Temple bezoekt, zwijg dan van uwe
reis naar Madrid ; want ik geloof, dat die heer van hetzelfde
gevoelen zal z jn als gij, dat hot namel jk uiterst moeil jk is,
twee verschillende heeren to dienen : den Prins van Oranje en
den Koning van Spanje ."
„Monsenor, houdt gj mij voor een verrader?" riep do Hollandsche heer, terwjt een donkere gloed z jn gelaat overtoog
en de aderen zwollen op z jn voorhoofd .
„Volstrekt niet . Ik bond u alleen voor iemand, die op het
punt staat twee verschillende zaken voor to staan," hernam don
Christin met een sarcastischen glimlach .
„ Ik ben nu wel verplicht u alles to zeggen," hernam teen de
jonge krijgsman, terwjl hij zich moedeloos liet neervallen op
den stool, waarvan b j zooeven was opgestaan . „De halve waarheid, die g j weet, zou m jne eer b j u in verdenking kunnen
brengen ."
,W j zouden sinds een uur de beste vrienden van de wereld
zjn, zoo gj daarmede begonnen waart ."
„Als ik u gezegd hob, Monsenor!" begon van Rjnsse op
verdrietel jken toon, was ik sinds geruimen tjd in persoonl jken
dienst van Z jne Hoogheid den Stadhouder ."
„En nu z jt gij op hot punt van then dienst to verlaten?"
„Met voorkennis en toestemming van Zijne Hoogheid zelve,"
hernam de Hollandsche edelman fier.
„Werkel jk ? dan is het vreemd, dat Zijne Hoogheid u niet
veeleer aan Engeland afstaat, dan aan Spanje. En zoo hot niet
dom Ronquillo ware, die m j over u had geschreven, zou .ik
meenen, dat er verwarring was ontstaan tusschen Karel II in
London en Karel II to Madrid ."
,,Neon, Monsenor, die verwarring heeft hier niet plaats . Ik
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moet worden aanbevolen aan don Jan van Oostenrijk, door
bemiddeling van don Paolo de los Balbases . . . en daarvoor
waren redenen ."
,,Gi maakt mij zeer nieuwsgierig, want die redenen moeten
wichtig zijn ."
„Redenen van religie . Ik ben Katholiek, Monsenor ."
,,Nu, dat is in Engeland tegenwoordig niet meer eene misdaad . . . men zegt, dat Koning Karel Stuart . . ."
„Neen, maar in Spanje is bet eene noodwendigheid, en . . . en . . ."
„O, ik begrijp . . . bij den Prins van Oranje is dat eene fout ."
„Ten minste eene bindernis, om zijn vertrouwen to verwerven en to behouden, zooals ik geloofde bet to verdienen ."
,,Zulk een vooroordeel . . ." hernam don Christin, de schouders ophalende. „En toch is het ontwijfelbaar, de Prins van
Oranje belooft een groot man to zullen worden ."
,,Monsenor! de Prins is vijf-en-twintig jaar, doch hij is reeds
een groot man, hij bezit reeds alle eigenschappen van een
vast karakter en gerijpten geest, of hij boven de veertig ware .
Alleen . . . en de jonge edelman verbleekte en scheen willens
uit een vol gemoed to spreken, doch plotseling hield hij zich
in, en zeide eenvoudig : Alleen, het valt niet altijd gemakkelijk
een groot man to dienen, vooral dan niet, wanneer hij al den
gloed zijner ziedende driften ; al de bruisende begeerten eener
onmetelgke eerzucht ; al wat het jonge hoofd en het jonge
hart in vlam moet zetten, nit redens overleg en bedwang van
plicht weet to verkroppen en in to toomen door eene bovenmenschelijke zelfbeheersching en zelfverloochening, op zulke wijze,
dat geen mensch bekwaam is iets daarvan to raden of to ontdekken . . . totdat ten laatste de natuur zich wreekt . . ."
„Dat versta ik, dan moet de uitbarsting geweldig zijn als
die van den Vesuvius . . ."
„Neen, als de Hekla wiens vuurgloed over bet ijs zelf, dat
hem dekt, nog to vreeselbker heenbruist ."
„De geschiedenis van alle tijden : geen groot man voor zijn
kamerdienaar, en veellieht evenmin voor zijn adjudant ."
„Zoo iets was het inderdaad," hernam van Rijnsse, het hoofd
buigende .
„Gij hebt alzoo getwist over St . Pieter en Kalvijn, - en
als een echt geloofsheld, als een martelaar, als een man nit de
zestiende eeuw en nit den tachtigjarigen oorlog, hebt gij geen
kamp willen geven . Dat is vroom en groot van u, Jonker van
Rijnsse, maar . . . vergeef mij . . . wijs was bet niet ."
,,Getwist, Monsenor! . . . wij hebben nooit een woord over
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den godsdienst gesproken ; en daar ik den Prins somwijlen volgde
naar de preek, of hem ter zijde bleef als de Iialvinistische veldpredikers sermoenen hielden voor het leger . . ."
„O he, gij hadt dan een verdrag gesloten met uw biechtvader of . . . met uw geweten ?"
„Met geen van beiden, Monsenor . . . van zulke verdragen
houde ik niet . Zonder een ijveraar to zijn, een man van den
tachtigjarigen oorlog, of roeping to gevoelen tot hot martelaarschap, heb ik toch to veel zelfstandigheid, om, voor wie of om
wat ook mijne overtuiging to verloochenen, zoo daar sprake goweest was van die to verdedigen . Ik heb in de Kerk, waarin
ik ben opgevoed, waarvoor mijne voorouders hun goed en blood
plachten veil to hebben, gevonden wat mij noodig was . . . en
van haar afvallen op een tijdstip dat zij oogenscbgnljjk in nederlaag is, komt mij voor als eene laaghartigheid . Maar tegelijk zie ik niet in, hoe ik mijne hoogere belangen schenden zou,
zoo ik, in gehoorzaamheid aan een wettigen meester, somwijlen
de eene of andere opwekking ten goede mede aanhooren, zonder
daarin voor mij zelven eene daad van godsdienst to erkennen ."
Hot verwondert mij nu niet, dat gij do belangstelling hebt
verworven van mijn collega, dom Ronquillo, die or ook wel zoo
iets op gevonden zou hebben, als h~ ter preek wilde gaan . . .
Maar genoeg, ik ben geen Groot-Inquisiteur . . . De religie-ijver
heeft u dan toch ten laatste schade gedaan ?"
,,Zoudt g~ hot gelooven, Monsenor ! de Prins heeft nooit eene
enkele syllabe tegen mij geuit, die m~ kon doen onderstellen,
dat mjn verschil van religie met de zjne hem bekend ware . . .
tot op zekeren dag, toen eene dier heftige vlagen van stork uitbarstende drift, waarin hij zich zijns ondanks somwijlen lucht moot
geven, mij de zekerheid gaf, dat hij hot altijd geweten had, ja
zelfs m~ to dier oorzake altijd had gewantrouwd . En ik, die
meende in zjne gunst to zijn . . . in zoover hj iemand in gunste
kon hebben . . ."
„Bij Onze Lieve Vrouw del Pilar, die jonge Vorst kan hot
tot de heersehapp~ der wereld brengen bij zulke heerschappij
over zich zelven."
„Niet toch bij zulke terugwerking daarvan . . . ten minste
zoolang hij met vr~e menschen to doen heeft en niet met gekochte negerslaven .
„Maar ik zeg u, de Prins van Oranje is een man om voor
to knielen ."
„Dat gunne ik u, mijnheer, maar onthoude liefst mij zelven .
Ik wit noch hot hoofd noch de knie buigen voor een mensch,
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ware het een vorst en m fin meester . . . juist in die oogenblikken, waarin hij door zelfvergeten zich beneden m j heeft geplaatst . . ."
„En g j verliet toen zijn dienst?"
„Toen nog niet. De uiterlijke aanleiding van zijn toorn was
een verzuim in m fin dienst, waardoor papieren van het hoogste
belang in het ongereede waren geraakt . De Prins hield ze voor
verloren, mijne onoplettendheid voor een opzettelijk verduisteren, en z fine uitdrukking : dat is een werk van den Jezuietschen
Papist . . . zeide mij genoeg . - Wel kwamen de papieren weer
terecht en mijne onschuld aan den dag, maar in bet Bind . . .
bet was een verzuim van mj geweest, en toen de Prins eenige
woorden sprak, ter verschooning z finer heftigheid, was ik schuldig hem vergiffenis to vragen voor m fine achteloosheid . O ! had
ik toen een enkel woord van goedheid of mildheid van hem
mogen hooren, hoe zou het mij goed z fin geweest, hoeveel kwaads
ware voorkomen . Maar helaas, eene koude stroeve uitspraak
was alles, waarmede hij m j verschooning toezeide . Zfin gelaat
bleef marmerkoud, de strakke wenkbrauwboog bleef gespannen,
langs den stalen mond gleed geen glimlach van goedheid . In
daden toonde hij mij daarna toch het gevoel van zijn ongeli k
tegen mij, en zoo bleef ik - ten deele nit noodzakelijkheid,
want ik ben zonder fortuin, en geheel afhankel jk van den
Generaal Ouwerkerke, mjjn oom, - maar ten deele ook uit aanhankelijkheid aan zijn persoon ."
„Dat geloof ik, men verlaat een zulken veldheer niet, zonder zich tweemaal to bedenken ."
„En zoo was het . Maar er was iets in mij omgegaan, dat
m j in hem den mensch bet liefst vergeten deed, en mij boven
alles op hem deed zien, als op den dapperen voorganger, den
uitredder van mijn vaderland . Daar, in den strjd, was ik hem
altbd zoo nabu als het zjn kon, mij zelf vergetende, om slechts
hem to zien, hem to volgen, om veelmaals to sidderen van zorge
over dat hooge voorhoofd, waarin de vreeze nooit kreuken rimpelde . . . En toch, zoo haast was niet de hitte en de overspanning van den str jd voorb j, en bet oogenblik der ruste en der afwisseling daar, of ik was dankbaar, dat h j mij ontsloeg : - dan
keerde ik mij van hem of en vermeed zijne nabijheid, zooveel
de plieht het toeliet, om niet zijn scherp oog op mij to voelen rusten, en niet zijne strakke trekken to zien, die voortaan
slechts iets als tegenzin en onwil in mij opwekten . Een onverwinnelijk gevoel van schroom en bitterheid had zich van mij
meester gemaakt, en, als ik m j verbeeldde, er waren in z fine
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ziel gewaarwordingen, aan de mijne gel jk, tegen m j ontwaakt .
Hot scheen m j toe, als ware zjn toon schamper, zjn bevel
korter en meer koud, z jne blikken meer laatdunkend dan immer voorheen, en dan ooit tegen anderen. Nu h j zich uitgelaten had, in mij den ,JezuYetschen Papist" to zien, kon hot
Diet anders, of zjn innerl jke weerzin moest er door zjn toegenomen en zich b j w jlen door uiterlijke bewijzen lucht geven .
Ik beken, dat ik althans geene kracht had, om de herhaalde
bewijzen daarvan to loochenen, en in j na iedere nieuwe overtuiging in moeil jker toestand en p jnl jker spanning to bevinden
tegenover den vorst, then ik moest hoogachten en pleeg lief
to hebben, en tegen wien zich toch iets als haat in mij verhief .
Daarb j, ik had niemand, wien ik dit leed kon vertrouwen,
en daarom beklemde het mij de borst des to meer, en werd
het er zwaarder door en bitterder . En toch geloof ik, dat ik
Dog mijn leed zou gedragen hebben, zoo or Diet iets voorgevallen ware, dat . . . dat Been gewoon soldaat, veel minder een
of tier, die edelman was, en adjudant van een Prins, zich mocht
laten welgevallen ."
En jonker van Rjnsse wisselde van kleur door de heftigheid
z finer aandoeningen, terwjjl deze herinneringen zich bij hem
verlevendigden .
„Mijnheer van R jnsse, g j kunt u voor m j uitspreken in
voile gerustheid ; - na hetgeen ik gehoord heb, vindt gj in
mij een toehoorder, zooals g j u moot wenschen, die wederz jds
uw karakter en dat van den Prins genoeg weet to waardeeren,
om beseheiden to zjn waar hj de gevolgen eener botsing zal
aanhooren . Alleen, het is volstrekt noodig, dat ik weet hoe g j
met den Prins staat . . ."
,Het is mij nu behoefte geworden, daar ik eens ben aangevangen . Ik zal nu Diets meer terughouden, Monsenor . Op
zekeren morgen dan, dat Zijne Hoogheid eene conferentie bad
gehad met M jneheeren de gedeputeerden to velde . . .''
„Vergeef mij, dat ik u in de rede val . Ik heb in den loop
van m fin verbl jf in Holland meer van die ambtenaren hooren
spreken, maar zonder to begrjpen, waarin toch hunne functie
eigenlijk bestond ."
„Ambtenaren zjn hot . . . Diet. Zij staan zoo wat gel jk met
de leden van den Venetiaanschen Raad van Tienen of van
Drieen, die den doges of den veldheeren ter zjde worden gegeven op hunne krjgstochten ."
„Aha, ik versta u . Wichtige personen voor het belang van
den Staat, waar lastig voor het Hoofd van een leger ."
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„Zoo blijkt hot . Meermalen brachten discussion met dezen
den Prins in eene slechte stemming ; en zeker was er ook ditmaal een en ander gepasseerd, dat hem zwaar viel to verduren,
zonderdat hij het wilde laten blijken ; althans toen hb het vertrek binnenkwam waar ik hem opwachtte, scheen Zijne Hoogheid mij in het eerst niet op to merken, en wierp zich op den
eersten stool den besten, terwijl hij met haast zich den ringkraag
afwierp, de bef loswrong het overkleed ontknoopte, als was
hem alles to eng geworden en zijn gemoed tot stikkens toe vol .
Ik zag naar hem been, de hemel weet bet, met een gevoel van
me6warigbeid ; - ik begreep wat hij geleden moest hebben,
eer hij in zulken toestand was . Zijne oogen fonkelden, zjjne
lippen waren wit, en hot weinige bloed, dat zgne teere aderen
vult, was hem ziedend naar hot voorhoofd gestegen . Vooral
sinds zijne herstelling uit de kinderziekte lijdt hij meer dan
voorheen, en ik kon niet nalaten, den blik onafgewend op hem
to richten . . . maar ongelukkig verstond hij de beteekenis van dit
aanstaren verkeerd ; hij las er kwaadwilligheid in veellicht, zoo niet
leedvermaak . Hoe bet zij, hij richtte zich plotseling op, nam zijne
fierste en kalmste hooding aan, en bewees alzoo, dat hij nog kracht
en zelfbeheersching gonoeg had, om zich to verbergen ; maar
dat hij dubbel verbitterd was, dat hij bet moest, dat de mate
van zijn geduld was uitgeput, ondervond ik to jammerlijk ; hij
kon niet spreken, hij maakte een gebaar met de hand, dat ik
uitlegde als een bevel, om tot hem to naderen . . . hot bleek
hot tegendeel . De Prins stootte mij van zich, met zulke heftigheid en tevens met zulke kracht, dat ik achterwaarts tuimelde .
Onder den indruk van den schrik maakte ik onwillekeurig eene
beweging ter zelfverdediging . . . ik sloeg de hand aan den dogen.
De Prins zag hot, en juist zoo iets scheen hem noodig, om tot
eene uitbarsting to komen . Zij was verschrikkelijk, zij duurde
kort als eon bliksemslag, maar was then in volheid van gloed
en in snerpende vernielingskracht gelijk. Willem stiet twee of
drie beschimpingen tegen mij uit, die telkens klommen in bitterheid en in kortheid. Ik was mij zelven niet meer . Ik vergat
alles, eed en plicht en eerbiedenis, het al was vernietigd in
mijne ziel, en niets, niets leefde daar meer, niets heerschte er
op dat oogenblik, dan bet wrang gevoel der beleediging, dan
de snerpende smarte der beschimping - die eischten voldoening . . . en ik trok werkelijk het wapen tegen den man zelf,
van wien ik hot aanvaard had tot zijn dienst en verdediging ."
,,Diavolo, dat was erg!"
,,Onberstelbaar, als gij denken kunt ; doch ik was mij zelf
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niet, om iets to overwegen . Wat den Prins aangaat, niets brengt
hem dus snel tot zich zelven als iets dat naar gevaar zweemt ;
- bet blinkers van staal was genoeg, om hem zijne gausche
koelheid to hergeven ; terstond was hij zich zelven meester . . .
„Gij weet niet wat gij doet, gij doet wat ge wis niet wilt," sprak
hij koel en met gezag : ,steek den degen op eer iemand komt ;
men mocht radon wat gij hadt onderstaan ." - Daarop wendde
hij zich van mij af, en beval mij to gaan . Ik ging in radeloosheid, als gij denken kunt . Mijne tong had geweigerd het woord ;
verqiffenis! nit to brengen, mijne knieen wilden zich niet buigen ; ik vermocht niet de houding van een smeeking aan to
nemen, zelfs niet waar mijn beleediger mij eerbied afdwong door
zielegrootheid en edelmoedigheid beide . Ik vlood tot mijn oom,
den Generaal Ouwekerke, wien ik alles mededeelde, en die
van mij eischte dat ik mij zou beschouwen als in arrest, tot
wij van den Prins hooren zouden . Twee dagen daarna bracht
hij mij de vergiffenis van Prins Willem III, en zelfs een paar
woorden van goedheid en van verontschuldiging in zijn naam .
Maar de Generaal begreep, als ik zelf, de onmogelijkheid, dat
ik langer in dienst kon blijven bij den Prins . Als edelman was
ik beschimpt, als officier was mijne eere geschonden, en als
onderdaan en adjudant was ik toch to schuldig, om ooit weder
met opgerichten hoofde den Vorst to kunnen naderen. Hij zelf
kon mij niet langer onder zijn oog houden . Zijne Hoogheid
gevoelde echter van zijne zijde zijn ongelijk genoeg, om mijn
afscheid in to kleeden als eene gunst, en niet als eene ongenade. Ik heb mijn titel behouden, en ik word hierheen gezonden met eene confidentieele commissie aan mijnheer van Odijk
en aan sir William Temple, vanwege den Prins . Toch begreep
ik volkomen, dat mijne militaire loopbaan in Holland versperd
was . In burgerlijke betrekking heeft men hier geene vooruitzichten, tenzij men tot de Kerk van den Staat behoort, en in mijne
familie zelve kon ik steun noch toevlucht vinden, daar mijne
moeder, door haar huwelijk met een Katholiek edelman, op een
oogenblik waarop hare verwanten zich veroorloofden van godsdienst to veranderen, zich deze allen tot vijanden heeft gemaakt.
Mijn vader was daarbi zonder vermogen en heeft mij niets nagelaten, dan hot kleine landgoed in Noord-Brabant, waar hij gewoond heeft en gestorven is, en dat nog bovendien door de
Franschen is uitgeplunderd, nadat zij er een tjjdlang waren
ingekwartierd ; terwijl de akkers onbebouwd liggen en do weiden zonder vee zijn . . ."
„Hetgeen maakt, dat die bezitting geene groote waarde zal
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hebben . Zeker, als het rijke Holland zjn handel niet had op
Oost en West, zou deze oorlog het reeds lang tot totale ruine
hebben gebracht, en zou men hot wel mogen noemen : arm
Holland. . : Dan wij spreken van uwe zaken, die ook hare bezwaren hebben ."
„Ik zaze
g zGo wel in, dat ik den Prins verlof verzocht om
in vreemden dienst to mogen overgaan, daar toch mijn vaderland mij nu slechts smartelijke ondervindingen kon geven ; en Willem III was billijk en edelmoedig genoeg, mij hiertoe
den weg to banen"
De kamerdienaar kwam aanmelden, dat de koets wachtte .
„Dan moot gg gaan, jonker van Rijnsse," sprak don Christin,
„want dan wacht de Markies ook. Ik heb de karos besteld op
hot uur door hem aangegeven .
,Ook weet g~ hot overige. . ."
„En wij spreken elkander weder . . . Maar neem nog van
mij dozen goeden raad, zeg don Paolo niets van uw conflict
met den Prins . . . en zorg, dat g~ eene uitnoodiging ontvangt
voor do part, die de Graaf Emmanuel de Fuentes geeft, en
waarvan de Markiezin de Quitana de eere zal hebben . De
Fransche matamore komt er . . . maar zooals gij wel zegt, dat
heeft niet to beduiden . En nu, geed geluk, jonker! en vergeet
niet melding to maken van mijne attaque van het podagra."

HOOFDSTUK VII.
Binnenlandsche oorlog in de familie van een
vredehandelaar.
Voor bet eerst gaan w j in persoon kennis maken met bet
hoofd van de Spaansche ambassade, don Paolo Spinola Doria,
Markies de los Balbases, grande van Spanje van den eersten
rang, luitenant-generaal van de ruiter j, ambassadeur van den
Koning van Spanje . Van zijne verdere ambten en waardigheden
willen wj zwijgen ; alleen, om u op de hoogte to stellen, hem
ten voile to waardeeren, moeten wij er nog bjvoegen, dat hij
bekend stond als de r jkste edelman van Spanje, en dat hij in
bet voile besef was van zijne persoonl jke voorrechten en van
al bet gewicht, dat zulke rang, zulke afkomst en zulke fortuin
hem geven moesten in de oogen van anderen . Maar daar hj
tevens bet „noblesse oblige" diep in z fin geheugen had geprent,
was hij de fierste, doch tegel jk de hoffel jkste man van de
wereld, daar h j geloofde, alleen door diep nederdalende welwillendheid en beleefdheids-vormen eenigszins de Move to kunnen dempen, die hem scheidde van bet overige menschdom,
den Koning van Spanje uitgezonderd, voor wien h j toch met
gedekten hoofde mocht versehijnen, en wien bj recht had aan
to spreken met bet gemeenzarne : gij. Onder de ambassadeurs
zelve achtte hij, niet z fins gel jken to hebben in hoogheid, hoewel h j in hen hunne meesters had to eerbiedigen . In gedurige
overweging van dit alles kwam er nooit eene onhoffel jkheid
over z fine lippen, zoo min als eene onvoorzichtigkeid : - en
bet was zeker om de laatste niet to begaan, dat h j zoo uiterst
spaarzaam was met zj ne woorden .
B j zulk een personaadje was hot moeil jk nit to w jzen, of
diepte dan wel leegte hem zoo behoedzaam maakte ; - en zeker
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is het ook maar het voorzichtigste, dit in het midden to laten,
daar verscheidene zeer good gereiisseerde ambassades - voor•
hem en tegen ons zouden getuigen, zoo wj het laatste durfden
onderstellen ; - hoewel Scribe's Diploncaat niet de eerste is, om
bewjjs to leveren, dat zekere zendingen dikmaals gelukken,
ondanks den gevolmachtigde, die er de eere van wegdraagt .
Maar in goeden ernst, wij gelooven het beste van don Paolo,
hoewel de omstandigheid, dat mannen als don Christin en dom
Ronquillo hem ter zgde gegeven waren, niet in zijn voordeel
pleit . Eerie bekwaamheid had hij zeker : door opvoeding het eerst,
en later door oefening en gewoonte, was zij hem tot tweede
natuur geworden - het talent om to representeeren, en om personen van allerlei rang en stand en van de meest verschillende
hoedanigheden to ontvangen op zulke wijze, als meest geeigend
was aan hunne rechten en aanspraken . Zoo ook nu ; - door
het sehr~ven van don Christin verwittigd, dat een adjudant van
den Prins van Oranje, met eene vertrouwelgke zending van then
Vorst, to Nijmegen hem een bezoek wilde brengen, na daartoe
door zijn collega, dom Ronquillo, to z~n opgewekt, - oordeelde
hij, dat eene half-officieele, half-officieuse ontvangst, die het midden hield tusschen vormeli kheid en vertrouwelijkheid, wel het
beste zou zijn . . . . En zoo zat hij in zijn bijzonder vertrek dat
bezoek op to wachten, niet in zijn statigst pleeggewaad, maar
toch ook niet in een kamerrok, zooals don Christin, maar wel
schitterend genoeg gekleed om to bewjjzen, dat hij zich tot
eenige oplettendheid tegenover den komenden verplicht achtte .
Hij droeg de kleine orde van bet gulden vlies, zonder de keten,
de Bath-orde, die hij bb zijn laatste verblijf in Engeland van
Karel II had ontvangen, en eene medaille, die hem b~ de eene
of andere gelegenheid door de Staten van Holland was geschonken, en die hij ditmaal vooral niet vergat, nit aanzien voor den
Prins . Hoewel hij het reeht had zich gedekt to houden, zat hij
echter bloothoofds, daar hg zich op deze wgze onopzettelijk en
zonder voor het vervolg iets vast to stellen of aanspraken van
gelijkheid to wettigen, nivelleerde met de twee bezoekers, die
hij wachtte en waarvan de een een collega was . Den schijn van
to wachten moest hij echter vermijden, bij de mogeljjkheid, dat
de anderen zich niet precies hielden aan hot afgesproken uur .
Daarom zat don Paolo to schrij ven, en eerst op het eigen oogenblik, dat jonker van R jjnsse binnentrad, wierp hij de pen ter
zijde en stond op, zonder toch den komende to gemoet to gaan .
Hij bleef staan bij zijn armstoel, en groette alleen met eene
hoofdbuiging . Don Paolo was een man van eene hooge statige
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gestalte, wel wat heel mager, doch hij had niets van bet stjve
en houterige van al to magere lieden, daar hg zich met veel
gemakkel jkheid bewoog, en eene gevulde fluweelen kleeding droeg,
benevens een korten doch ruimen mantel, die hem van de
schouders afhing, en waarop het kruis van Calatrava was geborduurd . Alleen aan z jn gelaat gaf die vermagering iets l jdends,
maar tegeljk iets scherps, dat, bb fijne trekken, een welgevormden mond en kleine diepliggende oogen, doch die gitzwart waren
en fonkelden als diamanten, hem iets belangwekkends en spiritueels gaf, dat, zelfh al hield bet niet al wat het beloofde, toch
van goede beduidenis was voor een diplomaat . Zijn donkere
tint en de deftigheid, die hg wist to behouden onder de levendigbeid z finer manieren, hadden hem Spanjaard gestempeld, zelfs al
hadden kostuum en taal hem niet verraden .
H j had de voorkomendheid, jonker van R jnsse in bet Hollandscb aan to spreken - taal, waarin hij zich eenigszins wist
nit to drukken ; - doch doze had den gelukkigen inval, terstond
in bet Spaansch to zeggen :
,, Ik ben zoo vrij u voor to stellen, Monsenor, om uwe moedertaal to gebruiken . . . z j is m j gemeenzaam als m jne eigene ."
„Eene bjzonderheid, die ik bb meer heeren van rang en
opvoeding in Holland heb opgemerkt," hernam don Paolo terstond, met eene hoffel jke buiging
Hun onderhoud ving dus aan op eerie w jze, die van wederz jdschen goeden wil en goede verstandhouding getuigde .
Van R jnsse begon nu met z fin sp fit to betuigen, dat h j zich
zelven moest voorstellen, daar don Christin niet in de gelegenheid was, hem to begeleiden .
„Zeker nit oorzaak van ongesteldheid?" vroeg de Markies .
"Hot . . . podagra . . ." merkte van Rijnsse aan, met eenige
aarzeling .
„Juist ! . . . don Christin l jdt van t jd tot t jd aan die kwaal .
Gelukkig is bet er cone, die moor lastig is door de ongeregeldheid, dan door den langen duur barer aanvallen," hernam de
Spaansche grande, met den grootsten ernst, en zonder door
blik of glimlach de onderstelling to wettigen, dat h j eenigen
twjfel voedde omtrent de plotselinge ongesteldheid van zjn
collega .
Don Paolo was nu weder gezeten, en noodigde den Hollandschen Officier plaats to nemen, waarna hj hem zeide :
„De tegenwoordigheid van don Christin is echter niet volstrekt
onmisbaar b j ons onderhoud, mijnheer, na hetgeen Z fine Excellentie m j van u heeft medegedeeld, en na de goede recomman-
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datien, die g j met u brengt . Gij z jt mg aanbevolen door den
Markies de Villa-Hermosa ."
Van R jnsse zag hem aan met eenige bevreemding . Hj wist
niet, den Stadhouder-Generaal van de Spaansche Nederlanden
tot beschermer to hebben .
„Ik zie met genoegen," hervatte don Paolo, dat gj met kiesche bescheidenheid de uitnemende eere draagt, van door zulk
een groot beer onderscheiden en vooruitgesteld to worden ; alleen,
daar don Christin het mij in vertrouwen mededeelt, is ontkennen van nwe zijde overbodig ."
Van R jnsse boog zich zw jgend . Ontkennen zou niet baten,
maar h j bloosde over de vreemde middelen, waardoor don
Christin hem scheen to willen dienen .
„Het is de Markies van Grana, die, op verlangen van Z jne
Hoogheid den Prins van Oranje, ter uwer gunste geschreven
heeft aan personen van invloed to Brussel, die veel communicatie houden met den Gouverneur, en zel$s met don Jan van
Oostenrijk . "
,,De eenige persoon, aan wien ik recommandatie hield door
den Markies de Grana was toch pater Ronquillo, dacht van
R jnsse, toen h j daze optelling aanhoorde, maar h j hoedde zich
hat uit to spreken, overtuigd dat don Christin beter dan h j zelf
de snaren kende, die b j don Paolo moesten worden aangeroerd,
en veellicht ook beter dan hg onderricht was van de onzichtbare
wegen langs welke de voorspraak van Willem III hem had
heengevoerd tot aan dom Ronquillo toe ."
„Tot dusver waart gj in dienst van den Prins van Oranje?"
,,Als adjudant, Monsenor."
„En Zijne Hoogheid hield u hoog in gunste . . . doch oorzaken van politiek dwougen hem, u van z jn persoon to verw jderen . . ."
,,Oorzaken van politiek . . ." herhaalde van R jnsse, die volstrekt
niets begreep .
„En van religie, nit aanzien van de strenge Kalvinisten onder
z jne onderdanen, wien het ergerde, dat personen van onze kerk
Z jne Hoogheid dus van nab b omringden ."
De eerl jke jonge edelman beet zich de lippen van ergernis,
kleurde stark, en scheen op het punt to ontkennen . De gedachte,
dat men hem voorstelde als martelaar voor geloofsbegrippen daar
hij enkel martelaar was van z jne eigene opvattingen en van
eene vorstelijke kwade luim, pijnigde hem, doch h j begreep, dat,
daar de geheele waarheid niet gezegd mocht worden, de helft
er van hem in moeil jkheden zou wikkelen, die beter waren
Media-Noche .
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door zwjgen to vermijden, vooral daar hij gelooven mocht, dat
de edelmoedigheid van Willem III niet vreemd was aan deze
voorstelling.
„En wat uwe tegenwoordige zending aangaat ;" vervolgde de
Markies, gjj komt nu van Brussel . . ."
,De Markies de Grana had mij eene depeche toevertrouwd voor
dom Ronquillo, die daar op heden resideert ."
„Ik weet het. En nu, als gij hier uwe commissie voor den
Stadhouder hebt afgedaan, vertrekt g~ zeker terstond naar Madrid?"
„Dat zal of hangen van de disposities Uwer Exeellentie to
mijnen opzichte ."
,,Wat mij aangaat, mijnheer, ik verklaar u, dat gij mijne
beste wenschen hebt, en dat ik u zonder aarzelen de bewuste
zaak zoude opdragen, zoo zij van mij afhing ; alleen, ik ben
niet de eenige, en . zelfs . . . hoe vreemd het schijnen moge . . .
niet de eerste, die hier to beslissen heeft . Na de inlichtingen
van don Chrik`tin, weet ik, dat don Jan van Oostenrijk zelf u
aanwijst, als den persoon, die den Graaf van Fuentes moot vervangen, doch alt~d onder dezelfde voorwaarde, waaraan de
Graaf, die grande van Spanje was, zich heeft moeten onderwerpen, die namelijk van geaccepteerd to worden door de Markiezin de Quitana."
„ Ik zal trachten mij die eere waardig to maken ."
,Ik hoop, dat gij in die verwachting geene teleurstelling zult
ondervinden, mijnheer!" hernam don Paolo met een zucht.
,Doch om u een denkbeeld to geven van de groote bezwaren,
waarmede gij to kampen zult hebben - don Emmanuel, Graaf
van Fuentes, een van de voornaamste heeren van Spanje, grande
van den eersten rang, en gunsteling van don Jan . . . is niet
geslaagd ."
Den jongen Hollandschen edelman, die Fuentes niet dan bij
name kende, scheen dit voorbeeld niet al to afschrikkend . Hij
begreep, dat men grande van Spanje van den eersten rang kon
zijn, en toch niet welgevallig wezen in zekere opzichten en tot
zekere diensten aan eene jonge dame .
,Mogelijk is hot niet juist de rang, die bij de senora geldt,
en zal ik, met minder aanspraken op onderscheiding, toch gelukkiger zjjn, dan hij, zeide h1j daarom ."
„Ik wensch bet van ganscher harte," antwoordde don Paolo ;
want in waarheid, deze zaak moet worden afgedaan . . . de familiezaak zou aanvangen mij al to veel of to leiden van de groote
belangen, waarom ik hier ben . Tracht daartoe de gunst van mijne
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dochter to winnen, en gg wint u tevens de mijne . . . en verdienste bij den Boning . . . bb don Jan."
„Zou ik van de goedheid Uwer Exeellentie mogen vergen,
mij zoodra mogelijk aan de senora voor to stellen? Otis eerste
onderhoud zal veellicht beslissend zijn, en ik heb haast min lot
to weten ."
„Gij kunt op dit punt geen grooter verlangen hebben dan
ik zelf, senor! alleen, het is nog niet het uur, waarop onze dames
to spreken zijn ; - en daar don Emmanuel niet geslaagd is,
ondanks de strengste observatie van alle punten van delicatesse
en van 't ceremonieel, zoude ik u niet raden, met eene fout
tegen de etiquette to beginnen ."
Van Rijnsse boog zich met berusting ; maar hij begon to overwegen, of don Emmanuel niet juist door deze strengheid van
vormen zijne partij verloren had .
Don Paolo had intusschen gescheld .
„Senor Guzman !" sprak hb tot den edelknaap, die binnentrad, „weet gij ook of de marchesa en senora's dezen morgen
zullen uitrjj den ?"
„Daartoe zijn geene orders gegeven, Monsenor . Madonna
de marchesa en de senora's zijn nu in den tuin," antwoordde
de page.
„In den tuin ? . . . dat treft slecht voor u," sprak don Paolo
tot van Rijnsse . „Daar . . . zullen ze niet ontvangen . Ik had anders
geboopt uwe voorstelling to doen plaats hebben, voordat zij
uitreden . Mogelijk had dit aanleiding gegeven tot eene uitnoodiging nog voor dezen middag . Voor heden, vrees ik, zal het
eene verlorene gelegenheid zijn ."
„Dat spijt mij, Monsenor!" antwoordde van Rijnsse zeer
teleurgesteld, en een weinig gekrenkt. „Wanneer oordeelt Uwe
Excellentie dan, dat ik dit bezoek zou moeten hervatten ?"
„Gij zult mij zeer verplichten, het niet to hervatten, senor . . .
ik bedoel, met hier in mijn huis to vertoeven, tot het is afgedaan,
tot gij hot doel uwer komst hebt bereikt, tot het oogenblik
gunstig is voor uwe kennismaking met donna Lavinia . Ik zou
het als een groot avantage beschouwen, tot zoolang het genoegen to smaken van uwe conversatie . . . alleen, ik heb zoo aanstonds gehoor to verleenen aan personen van rang . . . die zeker
reeds eene wijle antichambre houden?" vroeg hj, opnieuw naar
Guzman ziende, die met eene zwijgende buiging toestemde . „Heb
dus de goedheid, eene wble het gezelschap miner caballero's
voor lief to nemen . . . er zijn onder hen personen van den
degen, die grijs geworden zgn in de Vlaamsche oorlogen, en
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met wie gjj over krjgstochten kunt spreken - . . tenzij ge verkiest eene partij to schaken met een der jongere edellieden ? . . .
Guzman, geleid dezen edelman, en draag zorg hem al die
oplettendheden to bewi zen, die Zijne Edelheid hot vertoeven
licht kunnen maken . - En gij, senor, beschouw mjn huis ala
het uwe, gij hebt or recht toe .
De senora's waren alle in den tuin, had de page gezegd,
en dat was werkelijk waar op het oogenblik, waarop de jonkman werd ondervraagd ; alleen, zij waren niet terstond to zamen
daar geweest . Eerst had men er donna Lavinia kunnen aantreffen, alleen met hare moeder, op wier arm zg leunde, alsof hare
bloeiende kracht nog altijd behoefte had aan den moederlijken
steun . Op de moederlijke teerheid bovenal bleek het, dat zg
rekende ; - wij, die haar gesprek mogen afluisteren, kunnen
or ons van overtuigen. Wij moeten ons echter orienteeren op
hot terrein, waar het gehouden werd ; dat zal ons hetgeen er
nog kan gebeuren iets meer aanschouwelijk makers .
Stelt u dan voor, dat de tuin van hot groote Nijmeegsche
huis, door Monsenor de los Balbases betrokken, nieuwelings
was aangelegd, en dus geheel in den smaak van het tijdvak,
dat de natuur zoo gansch onderschikte aan de kunst ; zoodat Been boom de forscbe en weelderige groeikracht kon ontwikkelen, die in hem was gelegd, of snel waren het snoeimes
en de scherpe bijl op hem aangelegd, om hem to vervormen
naar der menschen grillige luim . Lanen van lindeboomen, als
piramiden opgegroeid, en olmen, als waaiers uitgesneden, liepen rechtlijnig uit op bloemperken, waar men bijna evenveel
kralen, schelpen, beelden en vazen tellen kon, als bloemen ;
of op prieelen, die men gezorgd had vooral van geschilderd
hout op to richten, dat werkelijk in de verte een faux air had
van friseh groen, mits men gelooven kon aan de guirlandes van
rozen, die zich daar zoo regelmatig door- en omheenslingerden, dat men do hagebootste rozetten van lint niet eens noodig had, om met twijfelen aan to vangen . Glesehoren heggen
van palm strekten tot omheining van dozen aanleg, die vr~ uitgestrekt was, omdat de eigenaar, meester van de beide aangrenzende huizen, ten gevalle van den ambassadeur, het al bijeen
had getrokken, wat hem aan vrijen grond in de opene lucht
mocht toekomen . Tusschen de 1 .oomen ook waren heggen van
palm aangelegd, die zich hier en daar openden in bogen, als
de kleine zijpoorten van eon versterkt kasteel . In eene van doze
lanen wandelende, was men volkomen afgescheiden van perso-
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nen, die zich de nevenlaan tot pad hadden gekozen, en toch
zoo nabi , dat men alles verstaan kon wat zij zeiden . Elk dier
bogen verleende doorgang tot de aangrenzende laan, hetzij men
verkoos tot het erode to loopen en dan nog weder denzelfden
weg to maken, ten aanzien van hen, bij wie men zich wilde
voegen . Naar de bescheidenheid of de goede intenties van den
komende, was men dus in zulke tuinen veilig of niet .
Onze dames achtten zich zeker veilig en wachtten geene
stoornis, althans 'voor het oogenblik . Zij wandelden eene der
breedste en langste lanen op en neder, langzaam we], maar
toch met zoo zachten viuggen tred, dat hare kleine voeten zich
nauwelijks afdrukten in het fijne witte zand ; de moeder, met
den arm der dochter in den hare gesloten, en then somwblen
met innige teederheid drukkende, terwijl zij met zwaarmoedigheid en twi fel op haar zag ; de dochter, met de blikken naar
den grond gericht, en slechts somwijlen die opheffende naar
de moeder, als tusschen hope en vreeze . Er is iets liefelijks
en eerwaardigs beide in die vertrouwelijkheid van een volwassen
kind met eene moeder, zelfs waar er fouten of schuld to vertrouwen
zjn . De zekerheid van eene goedheid, die altijd vergeeft, van eene
liefde, die nog altbd hulp wil bieden, al acht zg redding onmogelijk,
geven aan die betrekking als eene wijding van innigheid en waardigheid, die gedachtig maakt aan die hooge betrekking van den
Christen tot zijn Vader in de hemelen, waarvan het aardsche moederschap de afdruk is en de weerschijn . Wij willen u echter niet verzekeren, dat onze personaadjen aan die betrekking
dachten . . . helaas, de opvoeding, die men haar had gegeven, do
kring, waarin zij zich bewegen moesten, en het leven, zooals
men het haar had gemaakt, het was niet geschikt, hare gedachten op het hoogere to richten . Donna Anna zeker was vroom,
maar vroom als eene Spaansche katholieke, in een tijd toen de
geestelijkheid, om zich to troosten over het ongeloof, dat zij zag
opkomen onder de eene helft der leeken, de andere helft in nog
engere kluisters sloot. De vroomheid dan van donna Anna was
bigotterie . Hot ongeloof van donna Lavinia was meor een lichtzinnig voorbijzien van hot hoogere, dan eene ontkenning . En
zoo beiden, ondanks die stemming, toch de tusschenkomst des
hemels aanriepen, het was ter wille van aardsche belangen en
zonder eenige welgegronde hope der vervulling .
„Moeder! had Lavinia gevraagd, mag ik op morgen nog eens
beschikken over uwe duena?"
„Morgen ?" antwoordde donna Anna met eenige verlegenheid .
„haar dan is het de vierdag van den grooten heilige St . Jacob,
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en dan is bet noodig, dat wj alien de hoogmis bijwonen, openlijk en in voile ceremonie ."
,, Welnu, dat belet toch niet, dat eene enkele uwer vrouwen
afwezend sch jnt . . . onder zoovelen, wie zal dit opmerken . . .
uwe duena . . .?"
„En Marina, die wel bet oog houdt op de uwe ?"
„Dat is wat anders, ik word verdacht ."
„En ik . . . als ik verdacht word, ben ik verloren ;" zuchtte
de Markiezin . ,Maar het zj, mjn kind! wat voor u gedaan kan
worden, zal geschieden . . . alleen, waartoe alt jd dat geheimzinnige in uwe handelingen, dat g j zelfs voor uwe moeder niet opheld ert? . . . Ik leve in gedurige siddering voor den toorn van
don Paolo, zoo h j eenmaal jets daarvan ontdekt, en weten zal,
hoe mijne zwakheid voor u zoover is gegaan, dat ik u diene,
zonder to weten waartoe en waarmede ."
„De toorn van Monsenor zou no- veel feller zijn, zoo gjj
bet bljken liet, dat gj bewust waart van hetgeen ik bedoele,"
bernam Lavinia vermetel .
Dan moge Onze lieve Vrouw van Atocha u behoeden,
want hot moet dan wel jets vreesel jks zjn, dat in u omgaat ."
„Wees gerust, senora, wees gerust ; bet is geene misdaad,
het is alleen eene list, een goochelspel . . . en don Balbases is
zoo ernstig."
„Neen, Lavinia, die lichtvaardige scherts geeft mjj geene
rust ; dit duistere beangst mj en bedroeft m j, meer dan ik uitspreken kan . . . en de gedachte, dat bet m j n kind is, m jne lievelinge, eene dochter uit ons end en edel huis, die zulke wegen
bewandelt, maakt mij verb jsterd van smarte . . . vooral dan, als
ik zie, dat z j zelve I jdt, en dit 1 jden, dat diep en zwaar moot
zijn, verbergt onder het masker van losse onnadenkendheid of
uitgelaten scherts."
,Het is waarheid, moeder, ja ik l jde . . . ik 1 jde diep en veel . . .
en alles wat het tegendeel wil schijnen, is overwinning op mj
zelve, is blanketsel om de merkteekens m finer smarten to overdekken . Ja, moeder, het is zoo, ik ga wegen, die niet passen
aan m fins vaders dochter . . . ik ga wegen, die niet recht zjn,
en die mogel jk ten afgrond voeren . En het is m jne moeder,
die ik daarin medesleep, omdat ik m j op geene andere hulp
vertrouwen durf . Maar van dit alles hebben zy de meeste schuld,
die m fin lot hebben willen regelen naar hun wil, en niet naar
hetgeen mjne behoefte kon zjn ."
,,Lavinia!" sprak de Markiezin ernstig en treurig, ,bedoelt
gj Monsenor den Markies, uw vader?"
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„Ik bedoel, wie mij onrecht deden, wie mij opofferden,"
hernam Lavinia, zij het aan 't Been zij belang, zg het aan hetgeen zij plicht noemen . Maar genoeg hiervan . Ik heb niet meer
het reeht iemand aan to klagen . . . ik voelde mij zelve to schuldig,
schuldig tegen den Markies do Quitana, schuldig tegen don
Emmanuel, schuldig tegen mijn vader en tegen u, en zelfs tegen
den armen vreemdeling, wien ik veellicht voor langen tijd van
zijn weinigje levensvreugd beroove, zonder eenigszins cone vergoeding daarvan voor hem veil to hebben ."
„Mijn kind, mijn kind, liefste dochter mijner ziele, go bedroeft mij ter dood toe met zulke woorden, die ik niet begrijp,
en waar ik niet naar gissen durf -nit vreeze van u to miskennen .
Maar voorzeker, zoo gij mij niet bjj de heilige Moeder Gods
gezworen hadt, dat hetgeen wjj doen ten doel had, to komen
tot de voltrekking van uw huwelijk met den Markies, op die
wijze als u het meest welgevallig was . . . ik zou uit al die aarzelingen, nit al die omwegen, uit al dat zelfverwijt moeten gelooven . . . "
„Wat toch, moeder, wat toch?" vroeg donna Lavinia in
zichtbare spanning .
„Hetgeen Marina reeds gelooft, zonder iets van dit alles to
weten . . . dat het huwelijk met den Markies de Quitana . . . u
tegen is."
,,En . . . indien dit ware, moeder?" hervatte de jonkvrouw
verlicht.
„Maar dit kan niet zijn," hernam de Markiezin, over hare
eigene onderstelling glimlachende . ,Het schitterendste huweluk,
dat men voor u heeft kunnen uitdenken, wat zoudt go daartegen
kunnen hebben?"
„Misschien alleen dit, dat men het uitgedacht heeft ."
,,Maar melieve, bedenk toch . . . tweede dochter als go zijt,
die eeniglijk op eon uitzet naar haar rang in een klooster aanspraak hadt . . . Virgo sancta! hoe zelden huwt men tweede
dochters nit . . . en indien al, is het dan niet aan eenigen bejaarden grande, die weduwnaar is en naar geene bruidsgift
vraagt? Een jongere zoon zelfs, van een rbk en adellijk huis,
zou zich zulk eene braid niet wenschen, noch weten hoe met
haar to leven . . . naar beider rang . En gij, gij zijt verbonden
aan den oudsten, den eenigsten zoon van een der vermogendste
huizen van Spanje . Kan men zich beter fortuin denken ?"
„Neen, madonna, neon . . . gij hebt gelbk . . . ik zou ondankbaar zijn, zoo ik eene hoogere wenschte, zoo ik . . . mine eigene
denkbeelden van geluk . . . op den voorgrond stelde . . . Ook zal
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mijn schitterend huwelijk met den Markies Quitana voltrokken
worden, mits bet zij op de wgze, die ik heb uitgedacht," hernam
Lavania met bedwongene ironie, en zeker niet zoo overtuigd
door de redenen van hare moeder, als zij bet scheen, . . . doch
overtuigd, dat bet vergeefsche moeite zou wezen, deze tot hare
beschouwingswijze over to halen, en bet dus beter achtende hare
eigene gevoelens to verbergen .
„En de wijze der voltrekking is aan u overgelaten, dit weet
ge, sinds bet besloten is, dat bet toch voorloopig niet anders kan
geschieden dan bg procuratie. Alleen, wij zijn gedwongen om
u aan to sporen tot eenigen spoed . . . tenzg don Emmanuel nog
ken gekozen worden . . ."
,,zij weet bet, moeder, die edelman . . . is . . . past mg niet voor
dezen dienst . . .ik heb u dat vertrouwd van bet eerste oogenblik of dat hij zich hiervoor aanmeldde ."
„Miserere mei! juist daarom zijn wg tot haasten gedwongen .
Gli weet, hij is gunsteling van den Prins . . . van don Jan van Oostenrgk . . . die in Spanje regeert, sinds z &e terugroeping. Uw
Vader is door de Koningin-moeder tot zijne ambten gekomen, en
wordt om die reden van hare partg geacht . Don Fernando, uw
verloofde, beboort ook tot de vrienden van den Prins . Het is dus
noodig, dat wg schielijk door bet sluiten van die verbintenia
toonen, dat in Fuentes de persoon is verworpen, doch niet de
gunsteling van den Prins . Het is uw vader noodig to toonen,
dat hg tot geene andere partij behoort dan tot die, aan welke de
Koning den boventoon geeft, en die bet vaderland bet beste dient ."
„En daarom meet zijne dochter zich met den meesten haast
scheiden van hare moeder, wier kinderliefde zb dus lange heeft
ontbeerd, en nu eerst in ruste begint to genieten . . . Daarom
meet zij weggerukt worden uit die teederlievende armen, om in
der ijl, en zonder tijd to hebben tot nadenken, hare hand to leggen in die van een vreemdeling, om aan zijne hand been to
trekken naar een vreemd land . . ."
„De heiligen des hemels, die mgne tranen zien en mijne
gebeden tellen, weten alleen, hoe dikmaals ik dit mij zelve
zeg . . . hoe bet mg grieft . . . hoe die scheiding mg bang is .
Maar toch . . . Spanje een vreemd land voor u?" . . .
„Het is waar, een plekje is er, dat ik ken, en waar ik bet
leerde kennen, bet klooster van Sancta Teresa, omdat ik er
tot mijn twaalfde jaar werd opgevoed . Maar ik vrage, kan Spanje
mij daarom lief zgn? is bet achter kloostermuren, in de teere
kindsheid, dat men een land leert kennen, om er vroolgk en
rustig been to trekken, als naar een bemind vaderland ?"
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„Dochter mgner ziele, geef u niet toe aan zulke gewaarwordingen, noch wek zulke herinneringen op in mg . Ik zelve moest
hot mijne verlaten, mgn geliefd Italie, voor Spanje, voor het hof'
van Philippus IV . Maar wat zal men daartegen zeggen ? . . .
dat is bet lot van alle vrouwen in onzen rang . Wij moeten
bet nemen, zooals bet is . . . en wij moeten er fier op zgn . Daarom•
zijn wij ook de meerderen van alle onze zusteren . . . daarom zijn
wij als de gelijken van vorstinnen . . . daarom ook worden wijgediend en geeerbiedigd als infantes in onze eigene woningen,,
en mogen op onze beurt koninginnen en infantes naderen en
dienen in hare paleizen ."
„Daar is maar eene dienstbaarheid, die mij toeschgnt eener
edelvrouw niet onwaardig to zgn en bet geluk eener vrouw nit
to maken : bet is de dienstbaarheid der liefde aan den man,,
wien zg haar hart heeft gegeven . "
„Die vangt zij aan met de gehoorzaamheid aan haar vader . . .
en bet is daarom dat ik u bidde, Lavinia, denk er op, don
Paolo to gehoorzamen, hem aan u to verplichten door . . ."
„Spoed, viel Lavinia in . Welnu, madonna, gij zult voldaan
zijn . . . en om er toe to komen, laat uwe duena morgen dit
woordje van mij onzen caballero doen toekomen."
,,Het zal geschieden," hernam de Markiezin, terwijl zij bet .
biljet nam en in hare garde-Infante stak. Daarop zuchtte z'}
diep, en op Lavinia ziende met een bekommerden blik, voegde
zij er bij : ,Maar gij weet niet, hoe govaarlbk bet is . . ."
,,G}evaarlijk, liefste moeder? wat gevaar kan daarin steken? . . .
uwe duena, die zoo behendig is en zoo goed to vertrouwen . . .
Ware bet niet, dat de argwaan van de Hertogin de San-Pietro
.
zich op mij had gevestigd, hetgeen mij vreezen doet dat ik bespied word, en dat alle mijne lieden, nit vreeze of uit belang, .
door haar zijn gewonnen, ik deed bet zelve, of liet bet mijne
duena doen ."
„Ben ik dan zoo zeker van de mijne?" viel donna Anna in .
„Moeder, gij verschrikt mij ."
,,Neen, wees gerust : waar gij uwe toevlucht neemt tot mij,,
zal ik zorgen, dat gij goed gediend wordt, bet koste wat bet
wille . En nu, luister. Als gij morgen hoort, dat ik door ongesteldheid verhinderd word de hoogmis in de kapel bij to wonen,
laat u dit dan ontrusten noch verwonderen, en tracht niet, mij,
een bezoek to brengen in mgn appartement . De Hertogin de
San-Pietro zou meenen, dat zg u moest vergezellen, en liever
blgf ik daar onopgemerkt."
„Juist men zou kunnen opmerken, dat mgne lieve moeder
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enkel nit goedheid voor hare Lavinia, eene ongesteldheid voorwendde, die . . . hare duena van den plicht ontslaat, om zich
staande to houden achter hare meesteres, gedurende de mis en

do exhortatie ."
„Dat is werkeljk mijne bedoeling. Vrouwe Carlotta kan in
mijn afwezen do plaats kiezen, die haar zelve goeddunkt . . .
Doch daar wij van Marina's argwaan spraken . . . eene waarschuwing, mijne lieve, voor wij met haar samen zjn, en eer zij ons
overvalt : gebruik nooit weder fra Illorenz voor geheime diensten ."
„Dat is mij reeds geraden, senora !" hernam Lavinia, een
weinig verbleekende, en met schijnbare kalmte voegde zij er
bij : „Zou hj mij werkeljjk verraden hebben ?"
,Zonder het to willen evenwel . . . de Fransche ridder heeft
meer schuld dan hg . . . en dit kon wel de reden zijn, waarom
Marina . . ."
Do Goede Markiezin zweeg op eens, en gebruikte haar waaier
in zichtbare verlegenheid, en om zich eene houding to geven .
De Hertogin de San-Pietro stond vlak voor haar, geleund op
den arm van eene harer vrouwen . Z~ was onder een der groene
haagboogjes doorgegaan, en had veellicht iets van de laatste
woorden kunnen verstaan .
Lavinia, verbitterd door de bemoeiingen harer oudere zuster
in de aangelegenheden van haar hart en lot, was meer gestemd
om haar met onwil to ontvangen, dan wel om haar dezelfde
schuchtere vreeze to toonen, die hare moeder deed zwijgen .
Zg wilde haar dus alleen verbergen, wat zij volstrekt noodig
aehtte, maar in hot overige haar liever trotseeren en openlijk
tegenstaan . Hot was zeker om haar dit to bewijzen, dat zij
deed of zij de Hertogin niet zoo spoedig had bemerkt als hare
moeder, en de phrase, die doze niet durfde eindigen, aanvulde
door to zeggen :
„Waarom Marina hem zoo slecht ontving . . . maar dat zal
hem geene schade zijn, then armen galanten caballero . . . wat
hij aan die zijde verliest, zal hem van de mine dubbel worden
vergoed ."
De Hertogin de San-Pietro begreep terstond de bedoeling harer
zuster, en als cone beerschzuchtige en hartstochtelijke vrouw
die z~ was, aarzelde zij Been oogenblik, om den handschoen
op to nemen voor den vrouwel~ken tweekamp, die nu volgen
ging .
Eene zachtmoedige en meer vredelievende vrouw zou
voorgewend hebben niet to verstaan . . . zij gaf voor, meer verstaan to bebben dan men wel had willen zeggen .
„Ik twgfel geen oogenblik, of donna Lavinia zal alles doen,
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wat zj kan, om den caballero, wien zg hare gunsten toedenkt,
schadeloos to stellen voor den rechtmatigen onwil, then anderen hem toonen . . . alleen, zjj moge voorzichtig zijn met al to
openlijke, al to in het oog loopende gunstbewijzen . . . wil zij
haar gunsteling veiligen tegen onheil ."
„In uw mond, mevrouw, beteekenen die woorden eene bedreiging, dat begrjp ik ;" hernam Lavinia : „alleen, woes verzekerd,
dat die geen den minsten invloed zal hebben op mijne handelingen . "
„In uw mond, mevrouw, beteekent dit antwoord, dat gj
zonder eenig gedenken aan de verplichtingen van uw rang,
zonder eenig ontzag voor de verontwaardiging uwer familie, en
zonder zelfs acht to slaan op de eerwaardigsto plichten, handelen zult geheel naar de ingevingen uwer luim, en veellicht
om geene andere reden, dan om de ontwerpen en bedoelingen
tegen to streven van uwe naaste verwanten, en van wie het
meeste recht hebben, op uwe volgzaamheid to rekenen ."
„Daaronder telt zich voorzeker donna Marina, Hertoginne
de San-Pietro," hernam Lavinia, met scherpen blik en toornige
stem . „Maar laat zij, zij vooral verzekerd wezen, dat men, zonder
overigens eerwaardige rechten of plichten to vergeten, er werkelijk op bedacht is, zich vrij to maken van hare tirannie en
onwettige aanmatigingen ."
„Volmaakt, madonna, volmaakt, zulk trotseeren past recht
goed tegenover mij," sprak de Hertogin, wier lippen verbleekten
van drift, terwijl hot blood haar naar de wangen steeg van toorn .
„Ik bid u, Marina, matig u, bad de Markiezin-moeder . Zulke
hartstochtelijkheid kan u schaden," vervolgde zij fluisterend .
„Zet u tech neder in dit prieel . . . hot loopen moot u vermoeid
hebben . . . en nu nog deze heftige aandoeningen daarenboven ."
„En gij, Lavinia, wit tech zwi gen, al ware het dat men u
verongelijkt . De Hertogin is uwe oudere zuster, en gj zjt verplicht voor haar to buigen ."
Donna Marina gevoelde werkelgk zooveel behoefte aan eene
wijle ruste, dat zij den raad barer moeder volgde, zich nedervlgde
op de mosbank onder hot lommer, en er dus feitelijk in toestemde, zich eene wijle als hors de combat to beschouwen ; dit
to eerder, daar zij tegelijk hare rechten hoorde handhaven .
Maar om hot van de wapenschorsing tot den vrede to brengen,
richtte zich de goede Markiezin tot hare oudste dochter met
de woorden
„Glij hebt eene kleine plagerij van Lavinia to hoog opgenomen, en daardoor zoudt ge in ernstig geschil geraken . . .
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zonder het to willen. Daar was tusschen uwe zuster en m j
gansch geene sprake van hetgeen g j onderstelt . . . wij behandelden enkel hot groot, maar lustig vraagstuk van don Emmanuel's feest, en wij dachten over . . . De noodleugen wilde der
arme moeder niet goed over de tong .
,,Over invitatitFn . . . dat is zeer natuurl jk . . . en dat onderstelde ik wel . . . en daarom ook was het juist, dat ik donna
Lavinia wilde waarschuwen ; want ik was overtuigd, dat z j met
haar spreken een persoon op het oog had, die niet op het feest
moot versch jnen . . . althans niet op hare noodiging . . . zal z jne
tegenwoordigheid haar niet op het uiterste compromitteeren."
„Ik weet zeer goed, op welken persoon Uwe Excellenza
doelt," antwoordde Lavinia, naar hare zuster toetredende, die
zitten bleef." „En juist daarom is het dat ik sprak . . . Uwe antipathie, die zoo onbill jk is, zal hem niet schaden . . . h j zal
genoodigd worden, en wel van m jnentwege ."
„Dat zal niet z ju, zuster . . . zeer zeker, dat zal niet z jn .
Ik zal u niet toelaten, den naam dien g j nog voert, en den
naam dien gj welhaast voeren zult, prjs to geven, en de eere
van het huis de los Balbases, dat ook het huis is van San-Pietro
de Spinola, dus in de waagscbaal to stellen ."
„Die eere zal toch ook ietwat geschonden zijn, zoo men
de aloude Spaansche gastvrjheid, die zich juist in den vreemde
op het luisterr jkst toonen moest, inperkt naar de willekeur eener
onbilljke opvatting ."
,Neen, senora, niet om onbill jke opvatting, maar ter wering
van intrige, bedrog en oneere ."
„Oneere, madonna ! b j alle heiligen des hemels, de persoon,
op wien gj doelt, staat niet zbo hoog, en de eere van geen
onzer, naar ik achtte, zoo wankelbaar, dat er door hem eere
kan worden gegeven of geroofd ."
„Ik althans zal waken, dat het met het een of het ander
niet zoover kome," hernam donna Marina fier en dreigeud."
,Maar in waarheid," sprak de Markiezin-moeder angstig, ,ik
kan den draad van dit geschil niet vatten . . . ik begrijp niet
meer, op welken persoon dit alles toepassel jk zou kunnen
zijn .
„Op niemand beters, dan op den kleinen intriganten avonturier, die dezer dagen tot ons heeft weten door to dringen . . .
een Franschman, die zegt edelman to zijn, doch van wien
men op z jn best den naam weet."
„De naam is Hippolyte de St . Savornin ; als jongste zoon
is zjn rang slechts die van ridder, doch wat afkomst betreft,
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zijn vader is geen slechter edelman dan de Boning van Spanje
of de Hertog de San-Pietro ."
Hot was de chevalier Hippolyte zelf, die deze verklaring gaf,
en die haar eindigde met eene diepe en galante buiging voor
ieder der dames, en, terwijl hij stoutmoedig en vrijpostig den
blik vestigde op Lavinia, er bijvoegde :
„ Ik geloofde deze explicatie schuldig to zijn aan diegene
dezer schoone senora's die wel de goedheid heeft, het niet gansch
beneden zich to achten, mijne hulde aan to nemen ."
De dames waren alle drie evenzeer getroffen en verwonderd
van die plotselinge verschijning, en ieder harer gaf er uiterlijke
blijken van naar het eigenaardige van haar karakter, en naar
de stemming waarin zij zich beyond . Wg moeten bekennen, dat
die bb geen van alien gunstig was voor onzen held, daar zijde
wgze van zich voor to stellen, in waarheid al to avontuurlijk
en to vermetel was, zoowel voor de omzichtige vormelgkheid
van de Markiezin-moeder, als voor den fieren en vrijen zin van
donna Lavinia, om niet to zeggen hoe eene vrouw als de
Hertogin de San-Pietro die beoordeelen moest van hare zijde .
„Mg dunkt . . . sprak zg, beurtelings van den ridder op Lavinia
ziende, met een minachtenden blik en een hoonenden glimlach,
mij dunkt, dat deze persoon . . . hij zij dan wat hij zij . . . zeer
to pas en op even passende wijze hier is, om voor zich zelven
to getuigen . . . hoewel ik voor mij, zoo ik nog had kunnen
twgfelen, door deze soort van getuigenis mijne volkomene overtuiging heb ."
De Markiezin de los Balbases had zich met de haar eigene
schuchterheid ietwat ter zijde begeven, en dekte zich het gelaat
met den waaier, zeker om den triomf van den indringer door
haar verbleeken niet to vergrooten .
Lavinia bleef stout en moedig ook tegenover hem . Zg wilde
hare zuster toonen, dat zij hem niet opgaf, en hem zelf toch,
door eene vernedering, straffen voor zijne onvoegzame vermetelheid .
,,Indien het dan ware, mijnheer de chevalier, dat ik uwe
hulde kon aannemen, zoo zou mijne eerste voorwaarde zijn, dat
gij u op voldoende wijze wist to verantwoorden over deze manier
van een bezoek to brengen aan dames van onzen rang ."
„Maar niets is gemakkelgker, schoone gebiedster!" hernam
hij, zich op eene knie voor hare voeten op het grasperk nederbuigende . „Ik was dozen morgen in de kaatsbaan met eenige
jonge lieden van rang, waaronder hidalgo's van uw huis . Ik had
het voorrecht, van de laatsten menige partij to winnen . . . zij
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hadden de vrij aanzienlijke som niet bg zich, die zij het ongeluk
hadden to verliezen, maar hunne kieschheid wilde die schuld
van eer onverwijld afdoen . . . Wij kwamen overeen, dat ik hen
volgen zou naar het hotel der ambassade ; dat zg mgnheer den
ambassadeur hunne ongelegenheid zouden to kennen geven . . .
zij twijfelden niet aan de oogenblikkelijke hulp van Monsenor .
Zij moeten nu bij Zijne Excellentie zjjn, om hun verzoek voor
to dragen . . . en ik . . . ik wachtte hier de uitkomst in den twin,
senora's . . . de onschuldigste en onzijdigste plek van het geheele
huis . . . de eenige, waar ik vertoeven kon . . . en om redenen .
Als men in een tuin is, valt het moeilijk, zich tot eene Iaan to
bepalen, vooral als de verrukkelijke aanleg en sierlijke beeldgroepen onze aandacht en bewondering tot zich trekken . . . en
zoo naderde ik onwillekeurig deze plaats ; ik hoorde stemmen,
welluidende vrouwenstemmen, altijd de schoonste muziek voor
mijne ooren. Ik ben tegenwoordig genoeg in het Spaansch
ervaren, oin van de laatste phrasen, die er gewisseld werden,
een paar uitdrukkingen to verstaan, die . . . ongelukkig niet in
mijn voordeel waren . . . Ik hoorde mijn naam in verband met
die uitdrukkingen . . . ik meende het recht to hebben mg to
rechtvaardigen . . . Om mg to rechtvaardigen moest ik mg vertoonen . . . ik heb mij vertoond . . . ik heb stoornis gebracht, ik
vreeze het maar al to zeer . . . doch ben bereid, hiervoor elke
boete to doen, die dit edel en beminnelijk tribunaal goed zal
vinden mg op to leggen ."
„Mij dunkt, senora, wij moesten van hier gaan ; dit is geen
tooneel, waarvan wg langer getuigen kunnen zijn," sprak de
Markiezin fluisterend tot hare oudste dochter, half omdat dit
werkelgk haar gevoelen was, half omdat zij op die wgze Marina,
hoopte to verwgderen en verder geschil to voorkomen . Doch
deze antwoordde snel en luid :
„Voorwaar, neen, madonna! hot is veeleer zaak to blijven
en de ooren goed open to houden ; het zou al to gemakkelijk worden, zich op deze wgze rendez-vous to geven . . . onder
den schgn eener verrassing ." Daarop sprak zg forsch en gebiedend tot den ridder : ,Mijnheer, voor uwe galanto scherts hebt
g g noch het oogenblik, noch de personen goed gekozen . Het
is mogelgk, dat g g geen avonturier zgt . . . zooals ik reden heir
to gelooven . . . maar de wgze toch, waarop g g dames van onzen rang hebt verrast met uw gezelschap, noemt men bij ons.
to lande indringen . . . en indringers is men gewoon door heidukken en lakeien weg to drgven . Begeert g g die vernedering to
ontgaan, haast u dan to vertrekken, want mijne duena gaat ze roepen ."
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Men zag de duena zich werkeli k in beweging stellen .
„Mevrouw!" riep de ridder schielijk en met heftigheid opstaande, terwijl bet blood hem naar de wangen steeg, en zijne
oogen fonkelden van toorn . „Mevrouw, zoo een man mg zulke
woorden had gezegd, zou er bloed moeten vloeien, om ze uit
to wissehen . Nu het eene dame is, die ze mij zegt, kan ik alleen mijne spijt betuigen, dat zij op hare zwakheid en mijn
eergevoel heeft gerekend, om een edelman ongestraft to beleedigen ."
En de ridder, zich zeer hoffelijk buigende tegen de dames,
wilde gaan ; doch Lavinia hield hem tern- door eene gebiedende
beweging van de hand, terwijl zij zeide :
„Blijf, chevalier! . . . ik heb u iets to zeggen ."
De Markiezin had intussehen getraeht, de Hertogin de SanPietro to bezadigen .
„Marina, matig u toch . . . ik bezweer het u, bb alle heiligen
des hemels, matig u . . . een tooneel, als gij zoudt aanrichten,
is onvoegzaam in het huis van een ambassadeur . . . en daarbij," eindigde zij op ietwat strengen toon, „gij treedt in mijne
rechten . . . ik ben in het eind meesteres des huizes ."
„Chevalier! sprak nu Lavinia vast en luide tot Hippolyte,
„uwe wijze van u ongenoodigd aan ons to vertoonen, mishaagt
mij zoozeer ale iemand hier aanwezig, alleen, gij zijt beleedigd,
en zwaarder gehoond dan ge bet om deze kleine schending
der etiquette verdiend hadt . . . en zoo hebt gij recht op vergoeding . Donna Marina gebiedt u to gaan, ze heeft geen recht
u dit to gebieden . . . maar ik hob recbt u uit to noodigen, hot .
feest bb to wonen, dat don Emmanuel de Fuentes geeft to mijner
eere . . . en gij zijt genoodigd, chevalier, gjj zijt het door mij ! bond
u dit voor gezegd . . . en nu ga . . . dit tooneel heeft de senora.
marchesa ontsteld en vermoeid ."
Hippolyte, die wel begreep, dat hij zich moeilijk een meer
zegepralenden aftocht bedingen zou, door langer to blijven, verwijderde zich dus, na aangemerkt to hebben, dat hij doze vergoeding met dankbaarheid aannam . Doch hij ging met loome
schreden, want hij had geen fabeltje gedicht om zich to redden ; .
zijne partij bb bet spel had hem werkelgk afspraak gegeven op,
die plaats, en om niet al to voorbarig met den marechal to breken, had hj dit alternatie f uitgedaeht, om niet in hot huis van
don Paolo gezien to worden, zooals deze hem bevolen had .
Veellicht verwondert men zich, dat de Hertogin alles wat er
gesproken word, dus lijdelijk had kunnen aanhooren, zonder or
zich in to mengen ; doch hoewel zij alles behalve lijdelijk was,
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z j moest het toch dulden, want na de hartstochtelgke overspanning, waaraan z j zich had toegegeven, was zij nu mat en uitgeput neergevallen in de armen harer moeder, terwgl zij in een
zenuwachtig schreien losbarette, dat haar zeker verlichting zou
aanbrengen, maar nu buiten staat bracht tot spreken . Aan geenerlei tegenspraak of verdrietel jkheden gewoon, moest z j door
dezen wederstand, dezen ingreep in hetgeen zj hare rechten
achtte, en waardoor zij zoo gevoelig gekrenkt word in hare gedachten van gezag en eere, to pjnljker getroffen worden, en
zich b j verrassing zonder eenige zelf beheersching vinden . Niet
alzoo Lavinia, die, sinds lang aan innerl jke teleurstellingen en
innerl jke kamp gewoon, zich tevens had moeten oefenen in
de kunst, om meesteresse to bl jven over zich zelve onder iedere
,omstandigheid . Ook, zoo men haar scherp en trotseerend had
gezien, was het niet, omdat z j zich onwillekeurig liet medeslepen door hare drift, maar wel, omdat zij berekende, dat zj
met toegeven en zachtmoedigheid niets to winnen had, en dat
men er aanleiding nit nemen zou, om haar verklaringen en beloften of to vergen, die zij besloten had niet to geven . Z j kon
dus zich zelve zjn, zoo ras z j het wilde en noodig vond ; Marina niet, in wier drift, in wier toorn nocb berekening was
noch beheersching . Maar daardoor ook moest z j de zwakste zjn
in dozen str jd, omdat zg in de macht was van hare aandoeningen, van hare bartstochten, en niet van haar wil . De eersten
echter geraakten nu weder tot wat kalmte na de heftige uitbarsting, en de Markiezin maakte er gebruik van, om haar to
smeeken, zich naar haar appartement to begeven, om daar tot de
ruste en de kalmte to komen, die haar zoo noodig moesten zijn .
„Daarbb, wat zou hot wezen, zoo de mare van zulke tweedracht den Markies ter oore kwam . . ." voegde zij er bb .
„Dat zal het toch, mevrouw, dat zal het zeker," antwoordde
Marina . „Want daar donna Lavinia allen moederl jken en zusterljken raad invloed ontzegt op haar gedrag, en zij veeleer, om
zoo moeder als zuster to trotseeren, het tegenovergestelde doet
van hetgeen men haar bidt in het oog to houden, zal het noodig zjn, dat wj eene andere part] kiezen tegen haar, en dat
wij ons zulke bondgenooten waken, tegen wier gezag z j zich
uiet zal durven verzetten ."
„Dat zult gj niet doen, Marina!" riep de Markiezin, bevig
ontsteld . ,Gj zult uwe jongere zuster niet blootstellen aan den
uitersten toorn van Monsenor en van den Markies de Quitana ."
„Ik zal alles doen, madonna, wat de Markiezin de Quitana kan
veiligen voor schande . . ."
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Met uw verlof, senora's ! zoo hier de vrage is van de eere der
Markiezin de Quitana, dan . . . geloof ik, dat niemand een grooter recht kan hebben daarvoor to waken, dan ik," sprak toen een
cavalier, die wel van eene andere z fide, doch op dezelfde wijze
als zooeven Hippolyte, zich bb haar voegde, en die dus weinig
uitzicht had op betere ontvangst dan deze, tenzij zgn persoon
een meer welkome ware, of zijne tegenwoordigheid beter gerechtvaardigd .
Hot eerste was waarschijnljk, daar de antipathie van de Hertogin de San-Pietro zich bepaald op den ridder had gevestigd,
en deze cavalier eer zjjn contrast was dan zijns gelgke, en bb
een krachtig mannelgk voorkomen, noch in zijne kleeding, noch
in zijne manieren eenige overeenkomst had met een Franschen
fat, maar veeleer met een deftig man, die in staat- of krggsdienst zijne proeven had afgelegd. Wij hebben hem slechts to
noemen, om onze lezers er van to overtuigen : het was de adjudant van den Prins van Oranje, jonker Peter Joan van Rijnsse .
Zijne verschlning is voor ons Been wonder, doch voor de dames,
die hem niet kenden en niets van hem wisten, was die niet alleen een raadsel, maar gaf haar zelfs zulke oorzaak tot ontsteltenis, dat de partijen daardoor plotseling als bondgenooten zich
samen verstonden . En zoo iemand dit vreemd vindt, hebben wij
alleen to zeggen, dat zg alien zich een zoodanig denkbeeld vormden van den Markies de Quitana zelven, dat zij uit de woorden, waarmede hj zich aanmeldde en die in vloeiend Spaansch
werden gesproken, een bewijs namen voor die onderstelling, door
eene levendige verbeelding opgewekt ; terw jl hot familiebelang,
dat de verbintenis met dezen edelman eischte ; terstond den voorrang nam op den familietwist, zoodat alien zich, als het ware,
bemoeiden, om voor dezen zich eene houding to geven, die alles
afweerde, wat zjn toorn of verdenking kon wekken en Marina
zelve de eerste was, om to zeggen
„Het moat, dunkt mij, de markies de Quitana zelf zgn, die
zich op deze w &e aanmeldt, en zeer zeker niet ten ontide. . .
Donna Lavinia is zooeven door een hidalgo van weinig beteekenis aangesproken, op eene w &e, die ons kwetsend voorkwam . . .
zoo oordeelde ik hat noodig, een middel nit to denken, om haar
van die beleediging to wreken . . . ten koste van alles ."
De Markiezin en donna Lavinia beiden stemden deze voorstelling toe door haar zwijgen ; de eerste schuchter en beschroomd
het hoofd neerbuigende, de andere door met angstig uitvorscheuden blik op hem to zien, of zij die trekken zonde herkenuen .
Z1 bezat een miniatuur-portret van don Fernando als een knaap
Media-Nocle .
9
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van veertien jaren, waarop deze was voorgesteld met donkerblauwe oogen, blond haar en een eenigszins gebogen neus, en
waarin dus licht een zweem van gelijkenis to vinden was met
den blonden beer, die nu voor haar stond, vooral waar men de
jaren levens en de veranderingen, die zij veroorzaken, in rekening kon brengen . Volstrekt onwaarschijnl jk was hot daarb j
niet, dat de Markies de Quitana, de langdurige aarzeling zjner bruid
moede, ten laatste zelf kwam, om to verkrjgen, wat hij door
anderen zoo weinig vorderen zag .
Maar de waarheid was het echter niet, als w j weten . Van
Rijnsse liet haar op dit punt ook zoo kort mogelijk in twjfel ;
want zoodra h j Marina in de rede kon vallen, deed h j hot,
met to zeggen, dat hij haar dankte, in den naam van don
Fernando, voor de zorge, die zij nam voor de eere zjner bruid,
doch dat hj geloofde, dat deze van nu aan geene andere verdediging of bescherming zou behoeven dan de zijne, ten minste
indien zij goedvond, die aan to nemen ."
„Maar, mbnheer, niemand kan zoo spreken, dan de Markies zelf," sprak Lavinia, die zich nu geheel van haar schrik
had hersteld .
,Of zijn vertegenwoordiger, senora!" hernam van Rjnsse .
,Gij zoudt dat z jn? gij ?" riepen de dames alien tegel jk,
de eene met ongeloof, de andere met onrust .
„Sinds don Emmanuel niet is geslaagd, moest daar eene
andere keuze worden gedaan . . ." antwoordde de Hollander .
„Maar die aan mijne goedkeuring zou onderworpen zjn . . ."
,Dom Ronquillo gaf mij hope, dat ik die zou kunnen
verwerven," hernam van Rijnsse snel, en haar aanziende met
zekere beduidenis .
„Dom Ronquillo?" herhaalde Lavinia met levendigheid, en
stork blozende, terw jl z j moeite had, eon glimlach van voldoening to onderdrukken . „O zeker, senor, gj zijt m j welkom en
gewenscht . . . alleen . . ." vervolgde z j, heenziende naar hare
moeder en zuster : ,zonder twijfel z jt g j nu ook reeds bekend en
aanbevolen bij Monsenor mijn vader, en zijt hem welgevallig?"
,Zooeven had ik de eer van een afzonderljk onderhoud
met don Paolo . Z jne Excellentie had mij gaarne terstond aan
de senora's voorgesteld, doch word op dat oogenblik verhinderd . Toch wilde Zjne Excellentie niet, dat ik hot hotel verlaten zou, maar dat ik wachtte tot hij zelf zich met m jne presentatie kon belasten . Zoo wachtte ik tot ik in eene toevallige
omstandigheid de yr jheid vond, mij zonder tusschenkomst aan
de senora's to vertoonen ."
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En de adjudant van den Prins verhaalde aan de dames, die
zich intusschen inm een der prieelen hadden nedergezet, wat
aanleiding had gegeven tot dit veranderd besluit. Daar wj de
omwegen niet behoeven to gebruiken, die de regelen der galanterie hem oplegden, zullen wij eenvoudig vertellen, dat hij,
door messer Guzman in de zaal gevoerd waar de jonge
hidalgo's van het huis gezegd werden samen to zjn, er niemand had gevonden, dan een paar oude caballero's die ietwat
in de voorbaat waren met de siesta ; dat van Rijnsse het de
moeite niet waardig had geacht, hen uit dien halven sluimer to wekken, om hem gezelschap to houden ; dat hg onder het gebruik van een kop chocolade, waarvan men hem
voorzag, had opgemerkt, hoe de ramen uitzicht gaven op een
prachtigen tuin, waardoor de lust hem bevangen had, om daarin
to wandelen, vooral toen hj in het versehiet van de groote
rechtljjnige laan de dames zich had zien bewegen, onder welke
hij gissen kon, dat de jonkvrouw zich beyond, die zooveel invloed moest oefenen op zijne toekomst . Hot is zoo, don Paolo
had gezegd, dat dit niet de plaats was voor eene ceremonieele
voorstelling, maar hij had ook gezegd, dat don Emmanuel niet
geslaagd was bij donna Lavinia, ondanks het stiptste inachtnemen van alle vormen . Mogelijk ware hjj gelukkiger door ze
to veronachtzamen ; veellicht had de jonge senora juist een
afkeer van stijve formaliteiten, en was to winnen door met haar
op vrijer en losser toon aan to vangen . Daarbij had hij aan haar
een aanbevelingsbrief, dien zeker don Emmanuel niet had gehad, en die juist bij eene ceremonieele samenkomst niet kon
worden overhandigd . Hij nam dus moedig zijn besluit, deed
zich door messer Guzman den weg naar den tuin wgzen, en
was op het punt recht op de dames of to gaan, toen hij bemerkte dat er een heer in haar gezelschap was, wien hj niet
zoo spoedig voor den ridder Hippolyte herkende . Hij oordeelde
to moeten wachten tot doze haar zou verlaten hebben, doch
was rustig genoeg van gemoed, om zich op zulken afstand to
houden, dat -hij niet kon verstaan wat er gesproken word, en
hij naderde niet, voordat hij dozen zag aftrekken . Toen herkende hij tegelijk denzelfden persoon, dien hij 's avonds to
voren bij don Christin had ontmoet, maar, hoezeer hem die
gemeenzaamheid tegen was, toch zonder daaruit achterdocht
to scheppen ; ook ging hij bedaard het eens gekozen pad, terwijl hij den ridder de groote laan zag overkruisen en een der
kleinere zijpaden kiezen .
Van zijne verdere ontmoeting met de senora's waren wij zelve
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getuigen, en hot is ons minder noodig to weten, of hij haar
dit alles mededeelde . Glenoeg, zoo wij hem daarna aan Lavinia
den arm zien bieden, om met de dames naar het huis terug to
keeren . Donna Anna de los Balbases had hem uitgenoodigd om
met haar de gewone ochtendververschingen to gebruiktn, en op
die wijze Monsenor den Markies to wachten . Lavinia nam zijn
arm met eene gerustheid en vertrouwelgkheid, of zij hem jarenlang had gekend, en hij gebruikte dit Oogenblik, om haar to zeggen dat hij een brief voor haar had van pater Ronquillo, en dat
hg hoopte spoedig een afzonderlijk onderhoud met haar to mogen
hebben .
Zij antwoordde, dat zij zelve noodig had hem to spreken, en
zorgen zou daartoe de gelegenheid aan to geven . Daarmede was
voor ditmaal afgedaan, wat zij met elkaar to behandelen hadden .
Op het oogenblik, dat zij de galerij binnentraden, die naar de
groote zaal geleidde, kwam hun de Markies de los Balbases to
gemoet, gevolgd door een groot getal zijner edellieden . De Markiezin-moeder en donna Marina onderrichten hem met een paar
woorden van hetgeen jonker van Rjnsse betrof. Don Paolo was
innerlijk verwonderd over dit onverwachte goed onthaal, dat eon
vreemdeling van donna Lavinia was tendeelgevallen, maar gaf
die bevreemding niet to kennen, dan door met eene hoffelijke
buiging tot hem to zeggen
„Naar ik zie, senor, was uw persoon u aanbeveling genoeg bb
deze senora's om mijne tusschenkomst to kunnen ontberen . Ik
heb nu alleen to zeggen, dat ik de continuatie dozer goede verstandhouding van harte wensche, en van mine zijde hoop to
bevorderen."
Daarop zich plaatsende tusschen donna Anna en donna Marina, geleidde hij haar verder bij do hand tot in de zaal, terwijl
hb zachtkens tot de eerste zeide :
„Begrjpt gij dat, madonna? . . . die Hollandsche beer heeft alle
vormen der etiquette overschreden, en toch schijnt hij to zullen
zegevieren."

HOOFDSTUK VIII .
Ben gesprek tusschen mijnhoer en mevrouw Colbert,
en wat Hippolyte er bij wint .

„Maar in waarheid, m~nheer Colbert, ik begrjp niet, waarom
gij wilt, dat ik op mijn leeftijd, mij hot hof zal laten maken
door pronkers en muscadins."
„Vergeef mij, mevrouw, gj vergist u geheel in mine bedoeling ; ik begeer volstrekt niet, dat gj u hot hof zult laten maken
door wien ook . Ik berlang alleen, dat g~ een enkel jongmensch
bb u zult toelaten, die zoo dringend verlangt u zjne opwachting
to mogen maken ."
„Alleen, dat jonge mensch is de ridder Hippolyte de St .
Savornin, een van do beruchtste fatten, die ooit den goeden naam eener vrouw in verdenking hebben gebracht . Do
chevalier Hippolyte de St . Savornin alleen is erger dan vele
anderen van hen, die onder den schjjn van eene eerbiedige
hulde to brengen, slechts eene vrouw naderen, om zich later
op de geringste harer goedheden to beroemen, als op de hoogste gunst.
„Eilieve, mevrouw, g~ ziet dit alles veel dieper in dan ik,
en bovenal ziet gij daarin veel meer, en met echt vrouwelijke
verbeeldingskracht maakt gij u voorstellingen, die gansch overdreven zijn . Luister . . . en vergeef mij de herinnering . . . men
is niet tot uw leeftijd gekomen met een geur van degelijkheid
en huiselijke deugden als de nwe, zonder het recht to hebben,
iets to wagen op dit punt, met de hoop om niets to verliezen .
En daarom, al waren al de zwarte tafereelen, die hij ophangt,
naar het leven, toch blijf ik bij mijn verlangen volharden, en u
bidden : ontvang mijnhoer den chevalier, overtuigd, dat hetgeen
een waagstuk voor anderen zou zjn, vlek noch schaduw zal
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brengen op eene reputatie, zoo welbewaard en gewaarborgd als
die van mevrouw Colbert, Markiezin de Croissy ."
Er was geene ironie in den toon, waarop m jnheer Colbert
dit zeide ; evenmin echter word bet uitgesproken met die mildheid, die lof insluit, veeleer ietwat strong en vast, alsof hij er
enkel op dacht hare bezwaren weg to nemen, om bet recht to
hebben volgzaamheid van haar to eischen . Mevrouw Colbert
ook nam bet in dien zin, en toonde werkelijk haar goeden wil,
door to zeggen
„Ware hot nu nog voor eene enkele maal, ik zou hem dulden om uwentwil, maar ziet gij, mijnheer, ik zie duidel jk, dat
hij meer wil, dan van tbd tot tgd ons een bezoek brengen .
Hij wil mijn cavalier zijn op do wandeling, hij wil met mg
uitrjden, hg wil mijne commissies doen, hj wil nib zelfs volgen
op de partben waar ik ga. . ."
„Welnu, zulk een cavalier serviente ontbrak u sinds wg hier
zijn . Dat behoort tot uw gevolg . . . al de ambassadrices hebben den bare."
„Ik geloofde tot hiertoe de waardigheid van mijn gemaal good
to hebben opgehouden, zonder de andere ambassadrices op dit
punt na to volgen," hernam mevrouw wat spijtig .
„Daarbg, bet zal slechts voor een tijd zjn, en indien de
gewoonte a niet met den persoon en de omgeving van dit jonge
mensch verzoent, zal ik u van hem ontslaan, zoodra ik m jn
oogmerk met hem bob bereikt ."
,,Het zij dan zoo, Markies ; ik zal hem ontvangen op dien
voet als gj noodig schjnt to achten ."
„Nog dozen avond, niet waar ?"
„Dezen avond? . . . onmogelijk . G j weet wel, dat ik mij zoo
aanstonds kleeden moet, om de Zweedsche ambassadrice to gaan
zien ; g j weet, hoezeer mij die visite tegen is, na hetgeen or
tusschen ons is gepasseerd, maar gij hebt gewild, dat ik, om
de liaison niet gebeel of to broken, of liever om den gebroken
draad onzer conversatie weer aan to knoopen, nu eenige concessie
zou doen aan die trotsche en luimige vrouw, en haar een bewijs van opmerkzaamheid schenken . . . gedurende de ongesteldheid van haar gemaal. Hot is heden haar receptie-avond . . . mull
bezoek kan dus niet worden uitgesteld ."
„Maar dat is ook volstrekt onnoodig, lieve Markiezin ! de
ridder zal gelukkig z jn u to mogen vergezellen . . . h j zal u
zelfs van grooten dienst kunnen wezen, als gij zijn raad vraagt
bb uw toilet, want hg heeft een goeden smaak en veel scherpzinnigheid . . . op dat punt . Ik ben zeker, dat de marechale
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d'Estrades hem hierin raadpleegt . . . en gij weet hoe goed zg
or altbd uitziet en hoe ieder om strijd haar keurig en vorstelijk
toilet prijst ."
,Juist! die vrouw neemt de airs aan eener prinsesse van den
bloede, en ieder weet toch, dat zg niet eens fille de noblesse is,
en dat de Maarschalk roturier zoude zijn, indien niet . . ."
„Ik bidde u, mevrouw de Markiezin, heb een weinig barmhartigbeid met de lieden, die geen acht kwartieren tellen . Wil
bedenken, dat mijn brooder Jean Baptiste de eerste edelman
is van ons geslacht . . . hetgeen hem niet heeft belet zijue kinderen uit to huwen in de historische familien van Chevreuse
en Beauvilliers . . . hetgeen mij, simpelen Markies de Croissy,
niet heeft verhinderd naar uwe hand to staan en die to verwerven ."
,,Genoeg, mijnheer!" viel mevrouw Colbert in, stork blozende,
want zij zelve was wel van adellijken huize, maar de Markies
had haar zonder bruidsschat getrouwd, toen hg zelf nog zijn weg
moest maken . „Genoeg," herhaalde zg, „sinds ik weet, dat de
wulpsche pronk van mevrouw d'Estrades het geluk heeft u meer
to behagen, dan de deftige pracht, waarmede ik gemeend had
uw rang op to houden, zal ik trachten haar daarin na to
volgen."
„Ik spreek niet van hetgeen mij behaagt . . . ik zeg alleen,
dat de marechale gewoonlgk beter gekleed is dan gij, en meer
passend aan den rang eener vrouw, wier gemaal zijn Koning
representeert ."
„Zoo zal ik then mijnheer de St . Savornin hooren en zijne
raadgevingen volgen," zuchtte mevrouw Colbert . Daarop hare
goede luim hervattende, voegde zij er glimlachend bij : „De
marechale zal dan wel ontriefd zgn en gekrenkt, als zij dit
model van goeden smaak missen moot bij haar toilet ."
„Vooral zoo het aan u is, dat zij hem verloren heeft ."
„Dat is waar . . . de marechale geeft zich het voorkomen
naijverig to zgn op mij, hoewel ik niet begrijp met welk recht
of nit welke oorzaak ."
„Evenals de Maarschalk op mij, hoewel ik beken niet to weten
waarom."
„Hoe? bb immers kan niet wenschen president an mortier to
worden, zooals gij hoopt . . . na het goed gelukken van doze zending . ."
Mijnheer Colbert glimlachte met een pijnlijk gezicht over de nalveteit zgner vrouw, die uitsprak wat waarheid was, doch wat hij
voor zich zelf nooit zou hebben uitgesproken . Gelukkig was zj
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niet ingelicht in alle z jne diplomatieke geheimen en bejagingen ;
anders zeker zou z j er bijgevoegd hebben, wat even waar was,
doch minder aangenaam om to hooren zeggen, door een ander,
nameljk : dat haar gemaal, Charles Colbert, Markies de Croissy,
jonger broeder van Jean Baptiste Colbert, den beroemden en vermogenden eersten minister van Lodew jk XIV, door eene even
onverzadel jke heerschzucht was aangegrepen als zjn oudere, en
dat h j zich grooter belooningen had voorgesteld van z jne ambassade in Holland, dan het presidentschap in het Parjsche parlement, dat hem slechts den weg moest banen tot ambten, die
hem ruimer gezag en hoogeren rang gaven. Maar om hiertoe to
komen, moest hj doen bl jken, dat h j de bekwaamste en ij verigste onderhandelaar was geweest bb dit vredestractaat, en . . . h j
had een collega ! - een collega, die in rang op dit oogenblik de
voornaamste was, en als het boofd van de ambassade ward beschouwd, die daarb j vele jaren lang in Holland de zaken zijns
meesters had bestuurd, en die den Hollanders aangenaam was,
met hunne belangen vertrouwd, in hunne diplomatic diepere
blikken had kunnen slaan, en alzoo de condition wel in zich
vereenigde, om hier eene hoofdrol to spelen. Hot was hem dus
noodig, zooveel het zjn kon d'Estrades in de schaduw to stellen, om zich zelven op den voorgrond to brengen, en in het
gunstigste licht . Z jn innerl jke na jver en de geheime tegenwerking jegens den Maarschalk aan hat Fransche hof, waar z jne
relation en het gezag van z jnen broeder hem veel invloed gaven,
was dus wel de eerste oorzaak eener verkoeling tusschen d'Estrades en hem, waarvan het z jne politick was de schuld op den
marechal to werpen, zoodra daze, nu overtuigd van het meerdere gewicht, dat Colbert zich had weten to geven, en van het
grooter vertrouwen, dat h j b j de ministers des konings scheen
to genieten, zich onvoldaan en gekrenkt toonde . Veellicht hoopte
h j op de geheele ontmoediging van zjn collega, om de draden
der vredesonderhandeling geheel alleen in handen to kunnen
nemen, en mogelijk had hij besloten daar werkel jk naar to
grjpen, zoo ras d'Estrades door eenig bewjs van kwade luim
of door eenige onvoorzichtigheid hem hat recht gaf, den Maarschalk op zjde to schuiven, onder schjn dat hj meer bekend
was met de ontwerpen des Konings en met hetgeen ze kon bevorderen .
Hoe het z y, de Markies de Croissy had z jne redenen, om
tegen den marechal d'Estrades in persoon, en niet ale ambassadeur, kleine onaangenaamheden to verwekken, en hem in zekere spanning to brengen, die hem afhield al to scherp toe to
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zien op de a ffaires van de ambassade ; - en het was zeker
met dat oogmerk, dat hij de dessertie van Hippolyte aanmoedigdo, zonderdat hij er den schbn van wilde hebben, en waarom
hij van mevrouw Colbert eischte, dat zij de galante pretentien
van den chevalier eene wijde voet zou geven . Hot is wel to onderstellen, dat hij zelf op dit punt een wenk had gekregen van
don Christin ; want zonderdat zon een man van Colberts karakter zeker weinig aandacht hebben gegeven aan een jongmensch
als Hippolyte, wien hij beter ingewijd moest achten in de geheimen van mevrouw de mardchale, dan in die van mjjnheer
den ambassadeur . Vooralsnog echter geliet hij zich geene kennis
to nemen van de pogingen, die de chevalier deed, om betrekkingen aan to knoopen met zijn huis . Hot was daarom dat hg
zijn afscheid nam van zone echtgenoote, zoo haast hij den ridder hoorde aandienen . Daze werd door de Markiezin ontvangen, volgens de bevelen van haar gemaal, hetgeen niet belette,
dat hij dit goad onthaal toeschreef aan zgne persoonlijke verdiensten en aan de wordende gunst der dame, - hoewel een
ander, minder door eigenliefde verblind, zou hebben opgemerkt,
dat de goedheid, waarmede zij hem duldde, meer van lankmoedigheid had dan van welgevallen . En al had hij hat gevoeld,
hij kende de vreemde luimen en wispelturigheden der schoone
dames, waarmede hij gewoon was om to gaan ; en ook waar
het mevrouw Colbert gold, schreef hg alles op die rekeuing .
Hg voelde zich dus niet weinig verheugd en gevleid, toen de
Markiezin hem aankondigde, dat zij toilet to maken had voor een
ceremonieel bezoek, en dat zij daarbg zijn raad wilde inroepen .
„Noes y voila," dacht hij . „Ze wil mg behagen, en zij begrijpt,
dat zij dit het best kan doen door zich geheel naar mgn smaak
to kleeden ."
Hij wilt wel, dat mevrouw Colbert hare vijftig jaren telde, maar ijdelheid en behaagzucht sterven niet licht in eene vrouw,
daeht de chevalier, en de wijze waarop daze zich schikte naar
zijne opmerkingen en zelfs zijne grilligste aanwgzigingen goedkeurde, moest hem wel overtuigen .
Waarheid is, dat mevroaw Colbert meer dan eens met een
zeker pijnlijk gevoel had opgemerkt, dat zg, onder de gemalinnen
van haars gemaals ambtgenooten, altijd ietwat de mindere bleek
in hare kleeding, zelfs dan, en soms juist dan hat kennelijkst,
als zij alles gedaan had wat mogelijk was om zich luisterrijk to
vertoonen . Sinds ze alle hare juweelen, alle *hare gesteenten,
alle hare sieraden tegelijk had aangebracht op haar kapsel en
op de rake stoffe van hare samaar, als zij zich had omplooid
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met alle hare kanten, beyond z j zich nauw in den cirkel der
ambassadrices, of z j zag er nit als eene juweliersvrouw, die de
waren van haar echtgenoot tentoonstelt : - en al hadden de
blikken der dames of de onopmerkzaamheid der heeren het
haar niet gezegd, zj zoude het gevoeld hebben ; want er is een
innerl jk gevoel van smart en schaamte, dat het der vrouwe
zegt, als z j in haar voorkomen niet dat is, wat zij wilde of
moest zjn ; - ongelukkig wie het voelen zonder het to kunnen
verhelpen : ze zoeken het altijd in nieuwen opschik, die niets
verbetert, en meestal slechts dient om de mislukte poging sterker to doen uitkomen . Mevrouw Colbert, die juist zoo gaarne
wilde doen vergeten, wat ieder wist - de burgerl jke afkomst
van haar gemaal - leed niet minder onder de worsteling met
haar slechten smaak, dan eene coquette nit behaagzucht zou
geleden hebben, en z j was geeindigd met alien pronk op to
geven, en hoopte door deftigen eenvoud to slagen . Dit bracht
haar hot verw jt van haar gemaal, dat z j zich niet kleedde volgens haar rang. Men begr jpt dus, dat zjn woord ter eere van
de marechale d'Estrades niet eens meer noodig was, om haar
met vreugd eene gelegenheid to doen aangr jpen, doze to geljken
of veellicht to overtreffen . Hot was dus noch hare schuld, noch
die van den chevalier, zoo zj het niet tot die hoopte bracht,
want Hippolyte overtrof zich zelven in r jkdom van hulpmiddelen en geestr jke vindingen . En toen de Markiezin na voleindigd
toilet zich no- eens den spiegel deed voorhouden, om over het
ensemble to oordeelen, en met waarschjnljkheid to gissen naar
het effect, dat zij zou maken, was zj zoo voldaan over zich zelve,
dat z j den chevalier hare hand reikte om to kussen, en in het
voile gevoel harer dankbaarheid hem het voorstel deed haar to
volgen naar de Zweedsche ambassadrice, om zelf haar triomf
mede to genieten ; - het verlangen van haar gemaal was dus
niet eens meer noodig, om haar tot die uitnoodiging to brengen .
De chevalier nam het aan, in het voile gevoel van een grooten
stap gevorderd to zjn tot zjn doel, en to meer onvermengd
was z jne vreugde, daar de marechale hem van zich gezonden
had met de verklaring, dat z j migraine had, niet zou uitgaan,
en den ganschen avond alleen wilde zjn .
H j kon dus gerust coquetteeren zooveel h j wilde in het salon
van mevrouw von Oxenstiern, zonder z jne verhouding tot de marechale in de waagschaal to stellen . In het oogenblik zelf, dat
Hippolyte mevrouw Colbert haar waaier gaf, terwjl de eerste
kamervrouw haar de pelisse omdeed, trad m jnheer Colbert binnen . Hij groette den chevalier met minzame hoffeljkheid, waarin

139
hij toch eenige bevreemding liet doorschemeren hem aan to
treffen, hetgeen van de z de des ridders eene opheldering van
zijn bezoek noodig maakte, die, hoewel niet volledig, toch met
welwillende geloovigheid werd aangehoord . Daarop zeide Colbert tot zjjne vrouw :
„Gij zult mij verplichten, melieve, met terstond na uw bezoek aan mevrouw von Oxenstiern, cone visite to brengen aan
mevrouw Heugh, de ambassadrice van Denemarken ."
„Volgaarne, mijnheer ! . . . alleen, het is nu nog vroeg . . . zij
woont, evenals wij, in hot hooge gedeelte van de stad, zou bet
dus niet good zi n, zoo ik met die visite begon ? . . . anders ontmoet ik haar veellicht bb mevrouw von Oxenstiern ."
„De Gravinne von Oxenstiern, wat hare persoon betreft de
hoogste in rang zijnde, heeft in dozen bet eerste recht op uw
bezoek," besliste Colbert kortaf .
„En wat de rencontre van mevrouw Heugh aangaat, daarvoor heeft mevrouw de Markiezin niet to vreezen, dat durf ik
verzekeren," viel Hippolyte in, met zijne gewone voorbarigheid .
„Na de catastrophe met haar brooder, zal zij wel nooit meer
de Zweedsche ambassadrice bezoeken, noch met doze willen
samenzijn . Men zegt zelfs, dat zij geen Zweed meer zien kan
zonder flauw to vallen ."
,,En wat is dat dan voor catastrophe, die zulken indruk heeft
gemaakt op mevrouw Heugh ?" vroeg mevrouw Colbert .
„O, cone zeer tragische geschiedenis . . . zij zou Corneille of
Racine stof leveren voor een treurspel . Gisteren ontving de
Deensche ambassadrice zelve eerst de tijding van de noodlottige
ontknooping, en dus is hot niet vreemd, dat gg, mevrouwe, er
nog onkundig van zgt . Wat mij betreft, ik kom overal, en ik
weet bb gevolg alles wat er omgaat bet eerst . Ik ben dus in
staat Uwe Excellentie dit romantieke geval met sterke kleuren
to schetsen ."
,,Gij zult daaraan wel doen, chevalier," sprak de Markies de
Croissy . ,Het is zeer good, dat mijne vrouw op de hoogte
staat van bet gebeurde, eer zij zich met eene van de beide
dames samenvindt . Alleen, neem daarvoor uw tijd in de
karos onder bet heenrbden . . . want het is noodig, dat de
Markiezin eene der eersten zij in bet salon van mevrouw
von Oxenstiern ."
„Wij gaan, mjjnheer de Markies!" sprak Hippolyte, mevrouw
Colbert den arm biedende, die onverwijld word aangenomen .
„Naar de vorderingen, die gij maakt in de gunst mijner
vrouw, geloof ik, dat wij u van nu aan to beschouwen hebben
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als een habitue van haar cercle ;" zeide hem Colbert met een
glimlach.
„Mag ik hopen, dat dit woord van mijnheer den Markies do
Croissy tegelbk voor mij de vergunning daartoe insluit?" vroeg
Hippolyte gevat.
„Houd het daarvoor, als gij bet wenscht, chevalier!" antwoordde hem Colbert, op goelijken toon .

HOOFDSTUK IX.
De chevalier en mevrouw Colbert ontmoeten kennissen .

Zoodra mevrouw Colbert in hare karos was gezeten, en de
chevalier tegenover haar had plaats genomen, gaf zij hare nieuwsgierigheid to kennen naar hot ongeval, dat den brooder van
mevrouw Heugh had getroffen, en de chevalier, als men denken
kan, voldeed onmiddellgk aan dat verlangen .
„Gj moat dan weten, mevrouw!" begon hij, ,dat de jonge
baron von Oelenstedt, de brooder der Deensche ambassadrice,
hoewel Deen van geboorte en to Kopenhagen woonachtig, sinds
eenigen tijd zijn verblijf hield to Christianstadt, in Schonen,
eene landstreek die, zooals Uwe Edelheid weten zal, tot het
Zweedsche groudgebied behoort. Wie zich bemoeid heeft, hot
gedrag van dozen jongen edelman to bespieden, of wat aanloiding gaf, dat men zijne handelingen op ongunstige wijze heeft
uitgelegd, is niet bekend geworden, alleen weet men dit, dat de
baron op zekeren dag word gearresteerd in zijn logis, en daarna
voor een kri gsraad gedaagd, als beschuldigd van verstandhouding met de Denen.
„Maar hoe kan men hem ten kwade duiden, verstandhouding
to hebben met zijne landslieden? . . ."
„Met uw verlof, mevrouw de Markiezin . . . eene zulke verstandhouding als waarvan men hem betichtte, kon niet onschuldig geacht worden. In Zweden zijnde, mocht hg niet tegen
Zweden ageeren in het belang van Denemarken, op een t~dstip
dat die mogendheden in oorlog waren ."
„En had hij dat werkelijk gedaan?"
„Hij word er althans van beschuldigd, en seheen niet in de
mogelijkheid to zijn om bewijzen voor zijne onschuld to leveren .
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In tijden van oorlog en tegen een vijand, wien men van verraad verdenkt, procedeert men kort, vooral waar een krijgsraad
uitspraak doet, en niet eene ordinaire rechtbank ; -= zoodat . . .
binnen eenige uren het vonnis gewezen werd, en het was een
doodvonnis . De jonge baron was veroordeeld, om gearquebuseerd
to worden door vier vaandrigs, nit aanzien van zijn rang . . . .
En om het al to zeggen, mevrouw, het vonnis werd gee'xecuteerd !"
„Dat is in waarheid verschrikkelijk . Maar was er dan in
Denemarken niemand, die voor hem intercedeerde?"
„Helaas neen, mevrouw ! alles ging zoo snel, dat de ambassadrice hier van het geheele geval niets heeft geweten voor
gisterenavond, toen haar tegelijk de treurige uitkomst word medegedeeld . Mijnheer van Olivenkrantz, die, eenige uren later, uit
goedhartigheid haar zijne deelneming kwam betuigen en alle
mogel jke troostredenen wilde aanvoeren, werd niet eens aangehoord, daar de barones bj zijn eerste woord in flauwte viel ."
,,Mij dunkt, er zijn dames om minder oorzaak in flauwte
gevallen . . . Maar die snelheid zelve is onmenschelijk wreed,"
merkte mevrouw Colbert aan .
„Het recht had Zweden voor zich, zoowel als de macht,
en hot is waarschijnlijk, dat intercessie van Denemarken, zelfs
ware zij mogel jk geweest, geen effect zou gehad hebben . De
koning van Zweden echter had eenige edelmoedigheid willen
gebruiken, en presenteerde gratie, mits de baron von Oelenstedt
zich schuldig bekende aan gekwetste majesteit . . . doch als een
edelman, die z jne eer liever heeft dan zjn leven, weigerde deze
die bekentenis, en onderging zijn vonnis mannelijk en kalm .
Zelfs had h j de edelmoedigheid, om den vaandrigs, die met
de executie belast waren, ten bewijze z finer volkomene vergiffenis
van hetgeen zij tegen hem gingen plegen, ieder eon geschenk
to doen uitreiken van vijftig dukaten ."
„Die arme edelmoedige edelman . . . hoe mjj dat treft ! Nu
begrijp ik, dat mevrouw Heugh zich onmogeljk met de Gravin
von Oxenstiern kan samenvinden, die in haar zulke herinneringen moet opwekken ."
„Het . zal wel moeielijkheden geven hier to Nijmegen, dat
die beide dames elkaAr niet meer kunnen rencontreeren ."
Vooreerst Dog niet, daar mevrouw Heugh wel niet in de
wereld zal gaan, zoolang haar rouw duurt ."
„Dat zou z j zeker, zoo zij een particulier persoon tot gemaal
had, maar de baron Heugh, in vreeze dat deze private zaak
de oneenigheden tussehen Zweden en Denemaken verergeren
zal door nieuwe veeten tusschen de ambassadeurs, wil niet dat
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zijne gemalin zich zal onttrekken van de cercles bb to wonen .
Ik weet dat voor zeker van de freule Oelenstedt, nicht van
mevrouw Heugh, die ook zeer geaffecteerd is over den dood
van haar oom, en die mij dit alles in vertrouwen mededeelde,
toen ik dozen morgen, namens mevrouw de marechale, mijne
opwachting ging maken bij deze dames ."
,,De marechale is mij dus v66r geweest . . . het is zeker daarom,
dat mijnheer Colbert verlangde, dat ik er nog heden gaan zou ."
„Zoo onderstel ik ook . . . want het is niet waarsehijnlijk,
dat de heeren ambassadeurs zelve zich daar zullen vertoonen,
nit vreeze van hunne collega's van Zweden to desobligeeren ."
„En die arme jonge edelman! . . . zou hij werkelijk schuldig
zijn geweest?"
„Hij pretendeerde tot het laatste toe zijne onschuld ; ziedaar
alles wat men er van weet . . . Maar wij zijn voor hot huis van
den Graaf von Oxenstiern, Markiezin . . . De voetknechten hebben
aangescheld, de pages openen het portier . . . Vergun mij, dat
ik u de hand biede bb het uitstappen ." En de chevalier het
woord bij de daad voegende, wipte vogelvlug de hooge trede
af, en hielp de Markiezin nit de koets .
Mijnheer Colbert had zijn zin : zijne echtgenoote was do
eerste in hot salon der Gravin von Oxenstiern ; meer nog, de vrouwe
des huizes was er zelve nog niet, en hoewel er kennelijke aanstalten waren gemaakt voor eene schitterende verlichting, brandden or nog slechts enkele waskaarsen, en eene zekere wanorde
in geheel het vertrek bewees, dat alles nog niet volkomen geregeld was om to ontvangen . Dat mocht vreemd schijnen, want
het uur waarop men afgesproken was elkander avondvisites to
brengen, was sinds lang geslagen, en het was heden de beurt
der Zweedsche ambassadrice, om ze op to wachten .
Mevrouw Colbert betuigde dus zoowel haar ongenoegen als
hare verwondering, dat de meesteres des huizes niet gezorgd had
gereed to zijn ; doch de chevalier trachtte deze to verontschuldigen met to zeggen
"Hot is wel to zien, dat mevrouw de Markiezin sinds langen
tijd bet huis der Gravin niet met bare tegenwoordigheid vereerde ; anders zou deze ongeregeldheid haar niet meer bevreemden . Alen is zoo gewoon, in dit huis verwarring en wanorde to
zien heerschen, dat bijna niemand zich hier waagt, dan tegen
het uur, waarop men hg anderen afseheid neemt . . . om zeker to
zijn van de Gravin gekleed to vinden, en de bedienden op hun
post in de voorzaal ."
„Gij zijt inalicieus, chevalier! ik verzeker u, de laatste maal,
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dat ik hier was, ter gelegenheid van de beruchte kraamvisite,
ontving mij de Gravin in een somptueus neglige en in voile
ceremonie."
„Dat is niet vreemd X we Edelheid kwam immers . . . naar
bet zeggen van sommigen, zeer veel to laat ."
Mevrouw Colbert glimlachte, en was op bet punt nog een
woord van toestemming of ergernis to uiten, toen de middeldeur
der zeal openging, en de Gravin von Oxenstiern in eene soort van
gejaagdheid naar binnen stormde, die ten minste bewees, dat zij
haar verzuim gevoelde, en zich haastte bet good to maken. Hare
kleeding zelfs droeg de bewijzen van de groote overjjling, waarmede zij die had aangeschoten, in tegenstelling van alle dames
van haar rang, in dit t~dperk, die urenlang voor den kapspiegel zaten . Maar die kleeding toch was rijk en smaakvol, de Gravin eene uitnemend schoone vrouw, en bet hinderde niet aan
de uitdrukking van haar edel en fier gelaat, dat de gecrepeerde
lokken wat los en achteloos over voorhoofd en slapen vielen, en
dat de guirlande van witte marabouts maar even losjes was
vastgehecht . Zeker in do verwarring van bet oogenblik en alleen
denkende aan hare verzuimde plichten als gastvrouw, reikte zij
mevrouw Colbert gulhartig de hand, terwijl zg zeide
„Vergiffenis, mevrouw! . . . er schijnt heden in mijn huis eene
noodlottige vergisaing in den tijd plaats to vinden . Ik wachtte
mijn gemaal met bet middagmaal, de Graaf komt een uur later
dan gewoonlbk nit zijn kabinet, wj zetten ons aan tafel . . . de
kok, die toevallig to vroeg was, verklaart, dat do hoofdschotels
mislukt zijn . . . door den overlangen tgd, then hij heeft moeten
wachten . . . hij stelt nu voor bet menu aan to vullen met den
meesten spoed . Wij nemen geduld, maar intusschen verloopt de
tad, en op bet oogenblik zelf, dat ik van tafel opsta om mij to
kleeden, rijdt uwe karos bet voorplein op . Ik heb mij gehaast
tot u to komen, hoewel ik op zijn best een blik in den spiegel
heb geworpen . . . en nauweljks weet hoe ik er uitzie . Maar
liever verscheen ik zooals ik ben, dan eene welkome bezoekster
air, do Markiezin de Croissy to laten wachten ."
Mevrouw Colbert dankte in korte woorden, maar op welmeenenden toon, en om mevrouw von Oxenstiern met zich zelve to bevredigen, merkte zg aan, dat zij de eerste was, en wellicht jets
to vroeg was gekomen .
„Het is nit goedheid, dat gg dit zegt, mevrouw! maar ik
veroutschuldig mij niet ten koste van anderen . . . alles moest hier
gereed zijn . . . dock gij kunt geen denkbeeld hebben van de onachtzaamheid van mijn intendant, en van de luiheid mijner
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bedienden . Gisteren heeft de Grad er vier moeten wegzenden . . ."
,,Veellicht dat dit heden den dienst van bet huffs eenigszins
vertraagt," glimlachte mevrouw Colbert .
„O, dat is niet waarsch jnl jk . . . w j hebben er zooveel . . .
to over ! En geen van alien doet hier zjn plicht . . . Ah ! daar
is toch eindelijk iemand, die de moeite neemt de kaarsen op
de candelabres aan to steken ."
Al doorsprekende had do Gravin zelve voor mevrouw Colbert,
een armstoel aangeschoven en zette zich naast haar, zoodra z j
plaats genomen had . Intusschen was hot ij s tusschen die twee
dames gebroken ; of liever, in do verwarring van hot oogenblik
hadden beiden hot misverstand, dat haar van elkander verw jderde, vergeten . Eeno deftige ceremonieele ontvangst, zooals mevrouw Colbert zeker had gewacht, en zooals mevrouw von Oxenstiern had willen geven, ware z j zich zelve geweest, had van beide
z jden koelheid en st jfheid geworkt, die do rancane voedt, terw jl z j die met haar ijzig vernis overdekt . Na echter, daar de
vormen, eer z j er om dachten, overschreden waren, voelden z j
zich tot elkaar getrokken : - de Gravin, omdat z j behoefte had
haar nood to klagen, en hare verwarring to reehtvaardigen, mevrouw Colbert, omdat de fiere vrouw, die haar eenmaal had beleedigd, zich nu verdeemoedigd en verslagen voor haar vertoonde,
en als hare versebooning inriep .
De ambassadrices vergeten de waardigheid, die z j hadden op
to houden, die haar st jf en vormel jk maakte, en bet eigenaardig karakter der vrouwen kwam nu boven . Zeker had do schrandere Colbert, bekend met de huisel jke omstandigheden van den
Graaf von Oxenstiern, op iets dergelijks gerekend, toen hj z jne
gemalin vermaande vroeg to gaan . Hg wilde den vrede tusschen
die dames .
Z j praatten nu drok voort als twee cornrneres over hare kinderen, dienstboden en echtgenooten . De chevalier, die, als w j
weten, bekend was met de Gravin, sprak van t jd tot t jd een
woordje daartusschen, en do goode verstandhouding bleef voortduren, tot er eindel jk nieuwe bezoeken werden aangediend, en
de Gravin mevrouw Colbert verlaten moest, om andere gasten
to ontvangen . Eer w j u doze voorstellen - een woord van inlichting over do zonderlinge verwarringen, die hier plaats vonden, en waarvan iedere ure toevens in dit huis een beter en
treuriger inzicht moest geven .
Men verbeeldt zich veellicht, dat de Gravin alleen hiervan
schuld is, als to veel levende voor de wereld der cercles en
der feesten, om good toezicht to houden over do belangen van
10
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haar huis en de handelwijze harer bedienden . Daarin was zeker
veel waarheid, maar zij was niet de eenige schuldige ; - die
kanker der maatschappijen en huisgezinnen, ordeloosheid en verkwisting, was ook het hoofdgebrek van haar echtgenoot, en de
Gravin deelde het slechts met hem . Weinige huizen van de
vreemde heeren to Nijmegen waren ingericht op zoo ruimen en
prachtigen voet als het hunne, en toch had het h6tel doorgaande
een ontredderd en onoogeljk aanzien . Slechts enkelen hadden
een zulken stoet van bedienden, en, als wij gezien hebben, de
noodigste diensten werden er niet of ten halve gedaan . In de
keukens waren koks en keukenjongens gestadig in werkzaamheid,
en - men at er slecht of in het geheel niet . De Graaf had
ale ambassadeur honderd rjjksdaalders daags van zijn Koning,
behalve zijne eigene aanzienlijke inkomsten, en toch heerschte er
doorgaand financieel gebrek . De Graaf was milddadig als een
vorst, speelde ale een Engelsche lord, en wierp zjjn intendant
de papieren naar het hoofd, zoo haast deze ter rekening en verantwoording tot hem kwam. De intendant begreep maar al to
spoedig, dat hij zonder contr6le handelen kon met bet geld zijns
meesters, als met de bedienden van diens huis : de laatsten moesten van toen of hem dienen en zone oogmerken, of ze werden
verjaagd . Wie bleven, wisten to goed waarom zij gehouden
werden, om niet de vrijheid to nemen zich to gedragen, zooals
zj goedvonden . Zb vreesden geene berisping over luiheid of
slordigheid, evenmin ale zij schroomden huns meesters kelder
aan to tasten of het hunne to nemen van hetgeen voor diens
tafel was bestemd . Vandaar gebrek en schaarschheid, ondanks
de ruime uitgaven en den milden zin van de eerste . De G}ravin, van hare zjjde, verwisselde iedere week hare garderobe,
en iedere maand hare paarlen en juweelen ; kocht oude kanten,
wanneer zij nieuw tafellinnen behoefde, en liet de kameniers,
die zg om bet half jaar veranderde, afrekenen met de modemaaksters .
Duideljker zal ik niet behoeven aan to wjzen, waarom do
fortuin van den Graaf, vermeerderd met de rijke wedde des ambassadeurs, in dit huis verdwenen ale in een zinkput, zonder
eenige blijde vrucht achter to laten, die de overvloed behoorde
aan to brengen .
De personen, die men intusschen had zien binnentreden, waren de beer Olivenkrantz, collega van den Graaf, mgnheer
Blaespeil, envoye van den keurvorst van Brandenburg, en mjnheer van Odijck met zjne dames benevens onze oude kennis
don Christin, die zeer bet hof maakte aan de laatsten, zeker
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om achter de geheimen van den eersten to komen ; - want van
galanterie op de w &e van den chevalier zal wel niemand hem
verdenken. Een paar aanzienl jke Geldersche edellieden, die
hunne landgoederen in de nabjheid van Njmegen hadden, kwamen ook met hunne echtgenooten of dochters hunne opwachting
maken aan mevrouw von Oxenstiern . Men wist dat men den
Graaf niet vinden zou, daar eene hevige oogontsteking hem to
dier dage in z j n kabiuet terughield en belette zich in gezelschap
to vertoonen .
De gesprekken, algemeene of bjzondere, hoewel sch jnbaar
weinig beduidend, hadden toch zeker voor de ingewjden hunne
beteekenis . Bij voorbeeld, toen men mijnheer Blaespeil zag binnentreden met zjn buitengewonen collega, den heer Meinderts,
vroeg hem don Christin, die een bouquet in zijn knoopsgat zag,
of hij zijne immortelles met een of jftak had verwisseld .
De immortelle doelde op den rouw, welken deze heer onlangs
gedragen had over den dood van zijn bejaarden ambtgenoot
Somnitz, die voor bet continueeren van den oorlog was, terwijl
de beer Meinderts nu pas van Frankr jk kwam, waar men onderstelde, dat hij een beteren vrede had trachten to bedingen, dan
then hj to Njmegen hoopte . Dan mijnheer Blaespeil was veel
to gevat, om een antwoord to geven, dat iets van zijne gevoelens uitsprak .
„Het is zoo," hernam hij, „ik heb de immortelles voor eene
poos afgelegd, omdat ik de dame des huizes mijn bouquet wilde
aanbieden, een bouquet, zooals men alleen dames kan schenken
rozen en pensees, met welriekend kruid doormengd ."
H j bood die mevrouw von Oxenstiern aan ; - de man van
de wereld had den staatsman gered door eene galanterie .
„Ik verbeeld mij," zeide don Christin, ,dat gj nogal eene
goede som zult besteed hebben voor de begrafenis van uw
collega, die zoo luisterr jk was, als . . ."
„Als aan den rang van een ambassadeur voegde . . . alleen
wat de kosten aangaat, daarmede heb ik mij niet ingelaten .
Onze ambassade wordt gede frayeerd door een Maarschalk vanwege den Keurvorst ."
„Die handelwjze is toch wel wat mesquine van een worst,
die pretenties van gelijkstelling maakt met gekroonde hoofden,"
zeide don Christin fluisterend tot Olivenkrantz, wien h j ter zijde
nam .
„Ik stem dit toe," sprak deze, „maar ik acht niet, dat de
koninkl jke waardigheid bestaat in veel geld verspillen ; dan zeker was er geen grooter monarch dan Karel II van Engeland,
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die zijn gezanten ieder honderd pond sterling per week geeft,
die ze door de glazen moeten werpen, willen zij ze hier to Nijmegen verteren "
„Och ja, maar wat Karel hier met de linkerhand wegwerpt,
vangt hij met de rechterhand weder op . Die prinselijke heer
is beter financier dan wij denken . . . mijn collega, dom Ronquillo, die in Engeland geweest is, weet er van to spreken . . ."
„Gij bedoelt . . . zjjne negotiaties met Frankrijk? . . ."
Don Christin knikte toestemmend, terwijl hij er bijvoegde
„Mijnheer Blaespeil zal toch wel met een luchtig gemoed dien
zwaren rouw hebben gedragen . Hot sukkelend leven van dien
collega bevorderde de affaires Diet veel, en zijn dood loste de
quaestie van zijne erkenning allergelukkigst op ."
,Gelukkig ook voor ons, want bet is onuitstaanbaar, en
voor menschelijke memorie bijna Diet uiteen to houden, wat al
menagementen, excepties en consideraties men to gebruiken heeft
bij al die conditioneele erkenningen of niet-erkenningen."
„Ik stem dit toe . . . en mij dunkt, alle souvereinen, die
het met dozen vrede ernstig meenden, moesten hot van nu aan
maar bewijzen door hun gezanten, envoyes, mediateurs of wat
ook, plein pouvoir to geven, om over alle vormen der etiquette
en over alle zwarigheden van rangtwist been to stappen, en
eens voor al over Diets anders to besogneeren en to confereeren
in hunne samenkomsten, dan over de groote quaestie waarom
wij hier zijn ."
„Dat zou zeker wenschelbk wezen, Monsenor . . . maar wat
dunkt u, acht ge Diet, dat Frankrijk daarmede aanvangt? Hot
bezoek van mevrouw Colbert bij onze ambassadrice, met wie zj
in oneenigheid leefde . . ."
„Bewi st veellicht iets voor een particulieren vrede tusschen
de familien Colbert en Yon Oxenstiern . . . maar vergeef mij, dat
is Frankrijk Diet."
,,Het is zoo, bet bewijst Diet veel, maar toch moet mijnheer
Colbert vredelievendo gevoelens koesteren, om to willen, dat eene
verzoening plaats vinde, die hij tot hiertoe Diet heeft voorgestaan ."
„Ik goof u daarin gel~k, en veellicht . . . is mi nheer Colbert
alleen, meer Frankrjk, dan . . . de marechal d'Estrades ."
„Wat Colbert in Frankrijk is, weet ieder," glimlachte mjjnheer Meinderts, die zich nu bij hen gevoegd had .
,Maar Diet ieder weet wat Colbert in Nederland is, Diet
waar, monseigneur?" sprak don Christin, en de schalke diplomaat wendde zich met dit woord tot den heer van Odijck, die
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wel met den rug naar hen toegewend was geweest, doch die
het laatste gedeelte van het gesprek zeer goed had kunnen hooren,
daar de Vlaamsche en Zweedsche beer hunne stemmen ietwat begonnen to verheffen .
„Verschoon mg, Monseigneur, ik heb niets van uw gesprek verstaan . Ik vertelde aan deze dames de bgzonderheden van het huwelijk van Zijne Hoogheid den Prins van Oranje met de Prinses Maria
Stuart . . ."
„Dat zich meer door spoed, dan door feestelijkheden onderscheiden heeft," merkte don Christin aan, wel een weinig teleurgesteld,
dat mijnheer van Odijck een antwoord op zijne vraag had weten to
ontduiken .
,En toch," hernam mijnheer van Odijek, ,is het eene goede zaak .
Mylord Arlington zelf heeft dat moeten toestemmen, hoewel h~ de
manier, waarop de zaak gedaan was - dat wil zeggen buiten
hem - niet goed kon noemen ."
„Eene goede zaak voor den Prins van Oranje zeker, en voor
Holland . . . misschien," merkte Olivenkrantz aan . Die goed to noemen, zoo heel in het algemeen, dat zou ik niet durven . . althans
voor ons hier to Nijmegen ."
"Noon," antwoordde don Christin ernstig," wij vertrouwen meer
op hot enkele woord van den Prins van Oranje dan op vele
geschreven tractaten ."
„Dear doet gjj wel aan, Monsenor! antwoordde van Odjck
gulgauw . „De Prins is niet van zulken aard, dat hjj zi ne bondgenooten zal verlaten ; bij gevolg kan zijne fortuin hun niet dan
goed zijn ."
„En indien nu de particuliere vrede met Frankrijk eens tot
die fortuin behoorde, mijnheer van Odijck!" hervatte Olivenkrantz
dringend .
„Dan zou de Prins die fortuin niet willen, baron ! wees er
zeker van," hernam deze ernstig .
„Daarbij . . . er zou nog ietwat meer moeten samenloopen,
dan de wil van den Prins . . ." glimlachte don Christin, sterk op
mijnheer van Odijck ziende .
„Allereerst die der Staten."
„En dan die van Frankrijk ."
„O Monsenor, gij weet zoo goed als ik, dat die niet to vreezen is. Om u op dit punt gerust to stellen, de Maarschalk
d'Estrades klaagde mij in vertrouwen zijn verdriet . Hij heeft
niet eens expresse ordres om to sluiten, en nog niet hot recht
om daartoe volmacht to vragen ."
„Die arme Maarschalk! dat komt zeker omdat hij een
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creatuur is van Louvois, den minister van . . . oorlog, geloof ik,"

sprak de schalke Vlaming . „haar denk eens na, mijnbeer van
Odgck, en wees zoo goed or in uw particulier schrijven aan
Zjjne Hoogheid melding van to maken, dat mijnbeer Colbert de
brooder is van een ander minister . . . niet van oorlog . . . en dat
het mogelijk zou kunnen zijn, dat doze uit recht van bloedverwantschap iets zou kunnen vragen, dat men aan een ander heeft
geweigerd."
,haar die andere zou daarvan dan moeten weten en er
mode samenstemmen," hernam van Odijck, nu werkelijk ongerust ;
want hg herinnerde zich, dat d'Estrades zich bg hun laatste
onderhoud zeer ontstemd en verdrietig had uitgelaten over Colbert .
„Dat is zoo, monseigneur, en die samenstelling is geloof
ik nog niet daar . . . Maar ik zie mevrouw naar ons heenzien,
als had zij haar naam nit ons onderhoud opgevangen . Vergun
mg, dat ik mijne onopmerkzaamheid jegens haar ga herstellen ."
„Ik volg uw voorbeeld," hervatte van Odgck, en beide heeren
gingen daarop mevrouw Colbert toespreken .
„De cirkel van de Gravin von Oxenstiern is wel bezocht
dozen avond," sprak inmiddels de baron van Plate, envoye van
den bisschop van Osnabrug, tot mijnbeer Termeulen, die door
den bisschop van Munster was gezonden, welke beide heeren,
zeker om den minderen rang en hot minder gezag hunner meesters, zich wat verwaarloosd zagen door de overigen, of zich nit
bescheidenheid op den achtergrond hielden .
„Dat komt zeker, omdat men wist den Graaf niet to zullen
vinden ."
„Waarschgnlijk . . . zijne hooghartigheid, zijne stoute beslissende toon en zijne aanmatigingen schrikken ieder of van zjne
conversatie, die anders belangrbk en onderhoudend genoeg is ."
„Daarin wint die beer hot van den Graaf Kinski, die altijd alles
vraagt van anderen, zonder iets terug to geven ."
„Zeker een gevolg van zijn veelvuldigen omgang met monseigneur den bisschop von Gurck, die altijd alleen spreekt, zonder to vragen of anderen ook iets to zeggen hebben ."
,Mb dunkt, op die wijze moot hij zich al heel goed vinden
met zijn collega Kinski ."
„Daarin bedriegt gij u ; die twee zijn zonder ophouden to
zamen in brouillerie . Mijnheer Straetman heeft maar altijd zijn
best to doen, om tusschen hen den vrede to herstellen, in afwachting dat hg then maakt tusschen zijn Keizer en de mogendheden ."
,Kleine oefeningen, die veellicht zijne behendigheid scherpen ."

15 1
„Waarheid is, mijnheer Straetman is een schrander en geslepen persoon, wien ik particuliere hoogachting toedrage," sprak
nu don Christin, die hen voorbij moest, om b j de fauteuils der
dames to komen, en die van hunne conversatie had gehoord.
„Maar ik heb hem toch eens van verwondering verstomd gezien,
toen hij ingevolge de pretenties van zgn rijk en van Denemarken de gezamenl jke mediateurs in het Latijn toesprak, in eene
deftige, uitvoerige oratie, die hij zeker dagen vooraf had bestudeerd, en toen hij mijnheer Colbert daarop onmiddelijk hot woord
zag nemen, om to repliceeren, in even deftig en meer sierlijk
Latgn, hoewel deze alles wat hg zeide van de ingeving van het
oogenblik moest laten afhangen ."
„Dat is waar," hernamen de anderen, ,het frappeerde ons
alien ."
Dit laatste werd zoo luid gesproken, dat mevrouw Colbert het
konde verstaan, en don Christin, die deze vleiende woorden had
uitgelokt, liet ook niet na, van het effect part j to trekken door
haar nu aan to spreken .
Nadat hjj haar eenige banale vragen had gedaan, omtrent gezondheid en wat dies meer zj, sprak hg goedhartig
„Ik ben recht verheugd u hier to zien, Markiezin! het strekt
mij ten bew jze, dat alle particuliere veeten langzamerhand vergeten worden, om zich eindel jk gezamenl jk op to lossen in den
algemeenen vrede."
„Zoo Uwe Edelheid den N j meegschen bedoelt, weet ik daarop
geen antwoord to geven," antwoordde zij . ,Alleen weet ik dit,
dat ik eene lang verzuimde oplettendheid aan mevrouw de GFravin had to bewjzen, en dat ik er geen berouw van heb daartoe
gekomen to zgn ."
„Men kan nooit berouw hebben over een goeden daad, Markiezin . . . vooral niet ala men er mede wint in de conversatie,"
hernam don Christin en opziende, ala bemerkte hg nu eerst den
chevalier, then hij sinds lang in bet oog had gehad, zeide hij op
goelgken toon :
,,Ah, ziedaar mijn jongen vriend, den ridder St. Savornin . . .
en zoo ik wel heb, ala geleider van mevrouw Colbert . . ." En
zachter tot deze : ,Nu, voorwaar, Markiezin, daar doet gij wel
aan . . . gij hebt geen ondankbare bescherming genomen . . . de
chevalier brengt zijne eigenaardige voordeelen aan ."
Mevrouw Colbert meende zijne bedoeling to verstaan, on begon
van die voordeelen zelve meer en meer overtuigd to worden .
In stilte had zij haar toilet vergeleken met dat van de andere
dames, en voor het eerst bemerkte zij, dat zij, met do helft der
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sieraden, die zij gewoonlijk droeg, er thans meer gekleed, meer
voornaam uitzag dan anders. En was het toeval of bij het afwezen der meest gevierde dames, of om de bijzonderheid, dat
men haar hier ontmoette? maar zeker is het, dat zij zich juist
dezen avond meer omringd zag en meer toegesproken dan gewoonlijk, en, zelfs bij volstrekt gemis van alle coquetterie, kon
dit haar niet onverschillig zijn, ware het alleen geweest om den
tijd korter to vinden en aangenamer door to brengen . Zij geloofde dit to moeten danken aan haar good voorkomen, dat zij
wederom aan den ridder dankte . Zij antwoordde don Christin
dus op eene wijze, die hem de overtuiging moest geven, dat de
ridder er werkelijk in geslaagd was, zich bij haar aangenaam
to maken, en zoo haast hij dozen afzonderlijk kon spreken, preen
hij hem over zijne behendigheid, terwijl hij er bijvoegde :
,,Gij toont wel mood, chevalier! . . . Wat zal de Maarsehalk
zeggen, als hij van dezen avond hoort?"
,,Hij kan niet zeggen, dat ik zijn bevel overtrad en mij bij de
vreemden heb gevoegd," hernam Hippolyte lachende .
„En uwe zaken bij de vreemden . . . hoe staan die?" vroeg don
Christin geheimzinnig .
„Good van de zijde der donna . . . slecht van die harer familie," fluisterde Hippolyte .
„Het eerste is altijd het voornaamste ."
„Ja, maar het andere is niettemin noodig . Z j heeft mij gevraagd voor de part j . De Hertogin de San-Pietro echter heeft
mij grof beleedigd, en met het ergste gedreigd, zoo ik mj vertoonen durfde ."
„Toch zult gij er gaan, niet waar?"
„Zeker . Maar m jne eenige hoop is op mevrouw Colbert,
tenz j . . ."
„Welnu ?"
„Tenzij ik morgenochtend meer wist ."
„Waarom morgenochtend? . . ."
„Dan is het St. Jacob . . . Z j heeft mij reeds voorlang op
then dag rendez-vous gegeven in de kapel . . . ik denk er to
gaan . . . veellicht wijst z j zelve m j dan een middel aan, om
op het feest to komen, zonder . . ."
„Mevrouw Colbert? Maar g j moot nu toch met de marechale
broken, als ze van dezen avond hoort ."
„Zij zal niets hooren . . . zij is heden ontoegankel jk voor
iedereen . . . z j heeft hare migraine ."
,,Die moet nu over z jn, want . . . zie wie daar komt ."
H j had ook kunnen zeggen : hoor wie daar komt ! want met
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luider stem riep de eerste kamerdienaar van den Graaf : Mevrouw de marechale d'Estrades! - de Graaf Antonius van
Oldenburg!" op hetzelfde oogenblik, dat de marechale aan den
arm van then heer binnentrad .
Niemand, behalve onze ridder, vond het vreemd, dat de
eerste Fransche ambassadrice, die nit aanzien van de tweede
zeer spaarzaam was geweest met hare bezoeken aan mevrouw von
Oxenstiern, ditmaal de gelegenheid aangreep, om haar gel jkt jdig met deze eene visite to brengen . Maar de komst van Graaf
Antonius verwonderde alien . Doze edelman, een natuurl jke zoon
van den laatsten Hertog van Oldenburg, door wiens afsterven
dat hertogdom aan Denemarken verviel, was door den Boning,
zijn bloedverwant, die zooveel gewonnen had met zijns vaders
dood, zooverre het zjn kon, schadeloos gesteld voor een verlies,
dat h j alleen leed, omdat zijne geboorte niet wettig was . Hot
gouvernement van het hertogdom was hem opgedragen, verscheidene aanzienl jke goederen en inkomsten waren hem geschonken, en eindel jk nog was hem de eere bestemd zijn sonverein to vertegenwoordigen bij den Njmeegsehen vredehandel .
Maar in die taak werd h j belemmerd en bemoeiel jkt op allerlei wijze, vooral door de keizerlijke ambassadeurs, zoo onbilljk
aanmatigend in hunne eischen, en toch zoo strong vasthoudend
op hetgeen ze eens hadden gevorderd . Hunne vordering aan
dozen beer was geene mindere, dan dat zij de eersten wilden
gekend zijn bij de o f jicieele kennisgeving van zijne aankomst .
Dit was tegen den regel door de andere ambassadeurs gevolgd,
en streed tegelijk met de rechten der Koningen van Engeland
en Frankr jk, wier ambassadeurs zijne bezoeken niet konden
aannemen, noch beantwoorden, als het niet aan hem was, dat
hij het eerst de eere had gegeven, die hun toekwam . Daarentegen waren de bezwaren, die de keizerlijken hem in den
weg legden, zoo groot, en vond hij zelfs b j de tusschenkomst
van de Hollandsche en Engelsehe gezanten zoo weinig baat,
dat hj besloot zijn karakter als ambassadeur to redden - door
aan niemand kennis to geven van zijne aankomst, geene ofcieele
bezoeken to brengen, en incognito to Nijmegen to blbven, terwijl
. Intusschen
=e r Heugh
de affaires
de ambassade
de jonge
vrool jkevan
edelman
geenszinswaarnam
het leven van een
kluizenaar. Ontslagen van de st jve cerem .onieele bezoeken en
al de officieele lasten van zijn ambt, genoot hg daarvan toch de
voordeelen, door den gereeden toegang, die hij vond, overal
waar hij zich wilde vertoonen . Doch hij vertoonde zich alleen
daar, waar h j dacht zich to zullen vermaken, hetz j bg dans
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of spel, hetz j in den omgang met bevallige vrouwen en geestige mannen : - en op alle deze punten had de cirkel der
Zweedsche ambassadrice geene groote beroemdheid . Dozen
avond was er geene partij ; er zou dua noch gespeeld noch gedanst worden ; niets beloofde hem hier genot, en tusschen Zweden en Denemarken was alles ten dien dage zoo gespannen,
om redenen die wij later zullen aanduiden, dat Denen en Zweden zelden bij elkander kwamen, wanneer niet de ambtsplichten
er hen toe brachten .
De visite van den Graaf Antonius bij mevrouw von Oxenstiern
had dus redenen, waarnaar men giste, zonder zich to kunnen
verklaren, en de Gravin von Oxenstiern allerminst, waarom zij geloofde, dat hot de mareehale was, die haar dezen cavalier aanbracht.
En daar Graaf Antonius een beminnel jk, hoffel jk en geestig
jonkman was, wiens aandacht alle dames zich betwistten, was
zij der mareehale in het hart dankbaar, en ontving haar wel
op andere en meer stateljke wijze dan mevrouw Colbert, maar
toch niet minder hartelijk . Tot dusver dan ging alles good,
maar de tegenwoordigheid van den chevalier bedierf alles weder.
De mareehale wist wel, dat de positie van dezen jonkman hem
niet veroorloofde in de cercles der ambassadrices to komen,
zonder er genoodigd to zjn, tent j als geleider van do cone of
andere dame, of in hot gevolg van den Maarschalk . Hij stond
nu met don Christin to praten achter den armstoel der Markiezin
de Croissy, die op hot oogenblik zelf, dat de mareehale hem
opmerkte, zich naar Hippolyte omwendde en op gemeenzame
wijze iets tot hem scheen to zeggen, waarop hij zich bukte en
haar den waaier overgaf, dien zij had laten vallen . Mevrouw
d'Estrades twijfelde dus niet meer, of het was de Markiezin,
die hij gevolgd had bij deze gelegenheid ; want dat hij met
don Christin zou zjn gekomen, was een to openl jk trotseeren
van des Maarschalks verbod, dan dat z j or Hippolyte van kon
verdenken, - en hetzij ze werkel jk tot hem in eene betrekking
stond, die haar recht gaf op zijne getrouwheid to rekenen, of
wel dat ze alleen spot had een bewonderaar hare z jde to zien
verlaten, om zich aan die der tegenparti to verhechten, gewaarwordingen van toorn en spijt overmeesterden haar, die zij
tevergeefs trachtte to bekampen . Een vlammig rood overtoog
hare wangen en hare oogen fonkelden van trotsche gramsehap,
terwijl z j mevrouw Colbert naderde, en de buiging maakte, die
de etiquette vorderde, en die door deze onmiddellijk word beantwoord, hoewel met zekere spijtige deftigheid, die mevrouw
d'Estrades voor spottende zegepraal hield . Naar Hippolyte zag
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zij niet eens op, als iets van al to geringe waarde om het to
betwisten, of zelfs het gemis op to merken, en zij zou liever
het onbeduidendste voorwendsel hebben aangegrepen, dan to
laten doorschemeren wat eigenlijk hare gramschap opwekte ; gelukkig voor haar had zij er meer dan een .
Ter wille van mevrouw Colbert had zij eene w file het huis
der Gravin von Oxenstiern gemeden. Nu deze zich met hare
tegenpartj scheen verzoend to hebben, had de beleefdheid gevorderd dat men haar niet onkundig had gelaten van die verzoening, althans van het plan om dit bezoek to brengen .
Zij zeide het der Markiezin in scherpe bewoordingen, maar
ontving een antwoord, dat veeleer uittartend was dan bevredigend .
Mevrouw Colbert voelde zich stark door de bewustheid, dat zij
niets had gedaan dan het voorschrift volgen van een gemaal,
die ieder z finer handelingen richtte naar een vooruitberekend
plan, en die nooit nit jdelheid of onbedachtzaamheid het geringste punt der etiquette zou verwaarloozen, maar toch den
moed had alle vormen to overschrijden, als z fin doel daardoor
moest bereikt worden ; ook was zij meer gevleid dan getroffen
over eene boosheid, waarvan ze de eigenljke oorzaak zeer goad
raadde . Zjj had daarb j de zelfvoldoening, op to merken dat
haar kapsel eene onmiskenbare gelijkenis bad met dat der
marechale ; dat Hippolyte haar dezelfde kleur van linten en
handschoenen had aangeraden ; dat hare kanten gedrapeerd
waren juist als die van mevrouw d'Estrades, en dat de geur
der par fum, die deze met zich bracht, haar terstond dezelfde
herinnerde, die de chevalier haar had voorgeschreven voortaan
to gebruiken, als de eenige, die tegenwoordig to Versailles
geliefd ward. De overtuiging dat zij op den weg was deze
schitterende vrouw to evenaren, deed mevrouw Colbert, wier
degel jkbeid nog nooit op zulke proof was gesteld, het hoofd
duizelen en gaf haar den moed en het zelfvertrouwen, om evenzeer in een woordenstrjd hare part] to durven zjn . Hot was
wel aardig to hooren, hoe die beide dames in hoffelijke vormen
elkander scherpheden en zelfs grofheden zeiden, en den schbn
aannamen to twisten over iets, dat haar eigenlijk niet schelen
kon, terwijl zij inderdaad van verbeten woede gloeiden om iets,
dat voor haar beiden sous-entendu was in hot gesprek, hoewel
het voor ieder ander daar gansch buiten lag .
Gelukkig hadden zij niet veel toehoorders ; Graaf Antonio
was terstond door do heeren omringd geworden, en worstelde
zich met moeite los nit hun kring, om tot de dames to kotnen,
en de dames zaten met to veel gespannen aandacht nit to
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zien wie de eerste zou wezen tot wie h j zich wendde, om
op de beide Fransche ambassadrices to letten . Maar toch, er
waren hoorders : Hippolyte, die onder sch jn van zich vreemd to
houden aan wat er voorviel, toeluisterde in den angst zyns barten, en don Christin, die van het oogenblik of dat de marechale was binnengetreden, zich met even scherpe ooren tot luisteren gesteld had, als met geopende oogon tot zien . Voor dozen
was dit de uitkomst eener combinatie door hem daargesteld met
de uiterste omzichtigheid, een der kansen van zyn staatkundig
spel, dat natuurljk geene wiskunst kon zjn, daar het op menschel jke hartstochten en zwakheden was berekend . Terw jI de
beide Fransche dames hare tongen gebruikten, als de ridders
de scherpe lancie b j een combat d outrance, was hot den Graaf
Antonio eindelyk gelukt zich uit de omgeving der heeren vry
to maken, en de vrouw des huizes to naderen .
De prinseloke edelman, in den vollen bloei van mannel jke
kracht en schoonheid, had daarenboven niets verzuimd om die
recht to doen door z jne kleeding . H j droeg de prachtige gouden keten der Olifants-orde over een donkerblauw fluweelen
rok met diamanten knoopen en rjk met zilver borduurwerk
bezet. Zone kanten bef was met een roodsatjnen rozet vastgestrikt, evenals de manchetten, die eene fijne maar krachtige
hand lieten zien ; want hot gebruik veroorloofde destjds slechts
eene hand to dekken . De rjk gelokte allongepruik stond zeer
good b j zjn aristocratisch voorkomen ; z jne wenkbrauwen waren een weinig gekleurd, veellicht om het zachte blauw van
zjn holder levendig oog to beter recht to doen : coquetterie, to
dier dage onder heeren niet zeldzaam . Hij droeg geene moustache, maar toch had zjn gelaat niets flauws of weeks, maar veeleer iets scherps spiritueels, dat toch ook wel door den goeloken
lach der vrool jkheid kon worden afgewisseld . Zoo haast hij met
de eerste gewone begroetingen aan de Gravin had afgedaan,
zeide hij haar op een toon van ernst, die to meer kracht had
in den mond van iemand, then men gewoonl jk slechts hoorde
schertsen, en die alle gesprekken van ernstigen en wichtigen
aard met een kennel jk opzet vermeed :
„Het heeft m j een moeiel jken str jd gekost, mevrouw de
Gravin, tot u to komen ; want de commissie, die ik hob to
verrichten, is van zulken aard, dat men huiverig moot zjn
die of to doen . Alleen, na hot gebourde to Christianstadt
oordeelde ik, dat de Graaf von Oxenstiern de verzekering noodig
had, dat de hooding der Deensche ambassade tegenover de Zweedsche dezelfde zal bl jven als voorheen . . . hoewel ik er tot mijn
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leedwezen moot bijvoegen, dat mijnheer en mevrouw Heugh zich
laten verontschuldigen over hun voornemen, om niet meer uwe
cercles to frequenteeren, en do laatste zelfs van uw bezoek van
rouwbeklag wilde verschoond blijven . . . met de bode dat gij
bet niet als persoonlijke grieve wildet aanmerken . Mevrouw
Heugh is overstelpt van droefenis en in een toestand, die de
meeste omzichtigheid vereischt : - daarom is bet, dat ik als
vriend op mij genomen heb, hare voorspraak to wezen bij u,
en uw misnoegen tegen haar to matigen, zoo dat mocht ontstaan
nit hetgeen u van hare hartstochtelgke smart moet ter ooren komen ."
„Ik begrijp de smart van mevrouw Heugh, Graaf, maar ik
begr~p niet hare verbittering. Zij kan weten, dat mijn gemaal
niet hot minste deel heeft kunnen hebben aan de ramp, die haar
treft ; dat het zelfs niet in zijne macht heeft gestaan die to lenigen of to voorkomen, daar hij evenmin vooruit van hot treurig voorval onderricht is geweest, als de baron Heugh . Zjjne
intercessie, ware ze mogelijk geweest, zou dus to laat zijn gekomen . Wat mij betreft, ik zou met een oprecht gevoel van deelneming tot de barones gekomen zijn ; doch na hetgeen ik nu
weet, spaar ik haar een bezoek, dat haar hinderlijk zou wezen,
en blijf intusschen Uwe Excellentie voor de waarschuwing dankbaar . . . en niet minder voor de verzekering, dat de ontstemming
der Gravin niet personeel is, en niet van invloed zal zijn op de
goede verstandhouding tusschen de heeren ambassadeurs . . . waarvan ik mijn gemaal met den meesten ijver zal in forineeren ."
Doze woordenwisseling met de gastvrouw, die opzettelijk luid
word gevoerd, helderde voor alien op, waarom de levenslustige
jonge man bier was ; hij volbracht officieus een beleefdheidsplicht, lien zijn collega onmogelijk zelf kon waarnemen, terwijl
hot de Gravin zou beleedigd hebben, als zij dit bericht bb missive of nit den mond van een ondergeschikt persoon had moeten vernemen .
Nu de Graaf zich van zijne task gekweten had, dacht hij op
zijne uitspanning, die hij voornamelijk scheen to zoeken bij haar,
met wie hij was binnengekomen . Maar de Marechale ontving hem
bits en koel ; meer coquet dan teeder duidde zij hem de verlatenheid ten kwade, waarin hij haar zoolang gelaten had, vooral
omdat zij ten overstaan van mevrouw Colbert en Hippolyte met
hare conquete bad willen schitteren . De Graaf was veel to veel
l'en fant cheri des dames om zich doze caprice aan to trekken als
een echec . Hij wendde zich met eene luchtige pirouette van haar
af, om haar tijd to gunners hare goede luim to hernemen, en
sprak intussehen een paar hoffelijke woorden tot mevrouw Col-
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bert, welke hij vroeg naar hare dochter, onder leedbetuiging
van haar niet to ontmoeten .
Zij volgt mij nog niet overal, monseigneur ! alleen eene enkele maal laat ik haar deelnemen aan bale of aan wandeltoertjes, en dozen avond zou zij doorbrengen met eene vriendin van
haar leeftijd, om hare costumes to kiezen voor hot groote feest
der Markiezin de Quitana . "
„Zoo is er dan toch hoop, haar char to zien ?"
„Dat is wel ons voornemen," hernam mevrouw Colbert, een
weinig kleurende .
De marechale, voor wie doze opmerkzaamheid aan hare tegenpartij eene marteling was, die zij niet langer kon dragon bedacht
een middel om er een einde aan to maken . Zij klaagde halfluid
over de warmte, liet het bevallige hoofdje half machteloos op
den schouder hellen, en zeide naar eenige verkwikking to
smachten . Werkelijk was er tot hiertoe nog geene der gewone
vervesschingen aangeboden, als bij zulke gelegenheden in de
salons werden rondgediend .
De chevalier, die vermoedde dat er in de aangrenzende zaal
een buffet moest zijn, wilde zich in beweging stellen, maar ontving van de schoone dame een blik, zoo snijdend scherp en
zoo onuitsprekelijk laatdunkend, dat hij als aan de plaats genageld staan bleef .
Graaf Antonie, die van zijne zijde de verzoening wilde, en
die begreep, dat hot goode moment daar was, ging tot haar en
bood essences en vlugzout, die minder hielpen dan do teedere
blik, dien hij op haar wierp, en verzoeht een der jongelieden
in zijne nabijheid om een glas orgeade voor hem to halen, terwijl hij zijne zorgen aan de mardehale bleef wijden . De jonge
cavalier ging, doch kwam schielgk terug met hot bericht, dat
er niets van dien aard to verkr~gen was . Iedere andere gastvrouw zou Binds lang over dit punt ongerust zijn geweest, maar
de Gravin von Oxenstiern had, met haar gewoon laisser-aller, aan
die leemte niet gedacht voor het oogenblik zelf, dat die zich
zoo kennelijk openbaarde . Nu echter schrikte zij op, ilde naar
een ander gedeelte der zaal, deed haar hofmeester roepen, en
ondervroeg dien in angstige spanning . Hij verklaarde, dat er
orders gegeven waren om alle soorten van verfrisschingen in
ruimen overvloed to doen aanbieden, en dat hij niet beter wist
of ze waren opgevolgd . De Gravin zond hem heen, om to vernemen, waarom dan toch hare gasten zoo weinig effect genoten
van zoo goede voorzorg. Hij kwam terug met een wanhopig
gezicht en met de verklaring, dat hot ijs was mislukt, dat het
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suikergebak zoo aanstonds gereed zou ziju, en dat de sorbets
orgeades en andere verfrisschende dranken op onmerkbare wijze
verdwenen waren, zonder tot bet buffet to komen . De Gravin
half radeloos van verlegenheid en beschaming, gaf nieuwe bevelen, die echter niet oogenblikkelijk in het belang van hare
gasten konden werken ; en intusschen bleef de marechale nog
altijd zonder verkwikking . Zij had die zeker nu minder noodig
dan een oogenblik to voren, want Graaf Antonie fluisterde haar
de teederste woordekens toe ter verschooning zijner koelheid,
waaraan zij nu hare would-be onmacht toeschreef .
„En bet was om uwentwille, dat ik in dit huis ben gekomen,
waar ik niets dan teleurstelling en vernedering heb gevonden,"
voegde zij hem toe met teeder verwijt.
„Het smart mij zelf u hiertoe bewogen to hebben . . . een
huis, waar men niet eons een glas water kan krggen, als men
dorst heeft," riep hij uit, luider zeker dan hij wilde, in zijne
verlegenheid en ergernis.
„Dit laatste moot ik ontkennen, monseigneur !" antwoordde
nu mevrouw von Oxenstiern zelve, „want sinds vjjf minuten had ik
aan mevrouw de marechale dit glas toegereikt, zoo haar interessant onderhoud met Uwe Excellentie haar vergund had mU
op to merken . Ik weet wel," vervolgde zij met bitterbeid, „dat do
nalatigheid mijner lieden onvergeeflijk is, en dat ik andere maatregelen had moeten nemen, om de gevolgen daarvan to voorkomen . . . maar toch, Graaf, is uwe beschuldiging wat al to
onbillijk . . . en een weinig to hard tegenover eene vrouw ."
Daarop boog zij zich even en gaf het glas aan Graaf Antonie,
die zich haastto bet aan to nemen, en zich uitpuite in verontschuldigingen, die niet veel goedmaakten, want de Gravin luisterde or niet naar, en voegde zich bij eene groep dames aan
de tegenovergestelde zijde der zaal . Zij voelde zich to meer
beleedigd, omdat zij uit goedhartigheid zich zelve met die zorge
voor mevrouw d'Estrades had belast .
De marechale stond nu op, en wilde gaan . Graaf Antonio
zelf wist niets beters to doen . Hij groette mevrouw Colbert
ditmaal met meer koelheid, en trachtte nog even, doch vruchteloos, eer hij ging, zich to verzoenen met de gastvrouw .
Toen de marechale zich verwijderde, begreep Hippolyte, dat
het eene groote onhandigheid zou zijn, de bonding aantenemen,
of hij haar volgen wilde . Hij had daardoor alles bedorven bb
mevrouw Colbert, zonder veel bb de marechale goed to maken .
De laatste ging been zonder naar hem om to zien, niet anders
dan of hij niet daar ware geweest . Maar hg voelde, dat hij
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verloren was in den geest der marechale, en dat er nu de relatie
met de Spaansche ambassade niet eens meer behoefde b~ to
komen, om hem ook bj den Maarschalk in ongunst to brengen .
,, Zg is zoo bebendig !" zeide hij tot don Christin, wien hg
dit vermoeden mededeelde .
„Welke vrouw is dat niet, als zij zich wreken wil, mijn
achoone Paris?" glimlachte deze, zonderdat Hippolyte begreep,
welke beteekenis die mythologische vergelijking moest hebben
in zijn mond .

HOOFDSTUK X.
Verdere ontmoetingen van mevrouw Colbert
en den chevalier .

Terstond na den aftocht der marechale had ook mevrouw
Colbert zich verw jderd, om, altijd verzeld van Hippolyte, haar
bezoek to brengen aan de Deensche ambassadrice . Don Christin,
die to veel belang stelde in de avonturen van den ridder, om
hem nit het oog to verliezen, waar hg op zoo goeden weg was,
volgde hem derwaarts .
Hoewel m jnheer de baron Heugh slechts zesduizend guldens
per maand genoot van z jn souverein en geen particulier vermogen had, was zgn huis toch uitmuntend ingericht, en heerschte
er eene orde en een comfort, die to verkiezen waren boven de
uitsporige weelde, welke men aantrof b j andere ambassadeurs .
Ale w j one herinneren, was dit huis gelegen in hot boveneinde
der stad, dezelfde wgk, die door de Fransche en Spaansche
ambassadeurs werd bewoond. De baron had geene meubelen
met zich gebracht, zooals de Spaansche en Engelsehe heeren,
welkke laatsten zelfs een zilveren servies van de kroon tot hun
gebruik hadden, maar hij had z jne wooing gehuurd met de
meubelen, en wat h j daardoor in vorstelgke pracht en zeldzame verfijning to kort kwam, werd meer dan vergoed door
Hollandsche degel jjkheid en vooral door Hollandsche zindelgkheid, waardoor de overige hotels der vreemdelingen anders niet
schitterden . Tegel jk heerschte er onder de bedienden een toon
van onderworpenheid en zedigheid, die zeer afstak b j de luidruchtige en overmoedige manieren van die der . _andere ambassadeurs, wier aanmatiging en woelziekte door strenge algemeene maatregelen moest worden ingetoomd . Van dit alles
kwam zeker aan de meesters de voornaamste eere toe ; en het I1
Media-Nocte .
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bleek nu vooral, dat, zoo dozen zich wisten to doen ontzien,
zij tegelijk de genegenheid der hunnen hadden weten to winnen ; want de stilheid en verslagenheid der bedienden bewees
reeds, dat er harmonie was tusschen hunne stemming en die
der meesteres, en dat men in een klaaghuis kwam, waar andere
dan officieele tranen werden gestort.
Toen mevrouw Colbert en don Christin binnenkwamen, bevonden zich daar reeds eenige personen, onder anderen mijnheer
van Beverningk, die, in tegenstelling van Graaf Antonio, nergens
ging dan waar zijn plicht hem gebood to gaan, en die overigens
de rust van zijn kabinet verkoos boven de vroolijkste feesten .
Toch was hij niet gekomen in hot karakter van ambassadeur,
maar nit den drang van zijn edelmoedig hart, dat de hulde van
het medegevoel wilde brengen aan eene groote smart . Beweegredenen van gelijken aard hadden sir Lionel Jenkins hier gebracht .
Van strenge zeden en eenvoudige leefwijze, ietwat naar bet
puriteinsche overhellende in zjjne godsdienstbegrippen, was deze
Engelsche mediateur gansch geen bewonderaar van Karel II,
zijn souverein, en gevoelde even weinig samenstemming met diens
tegenwoordig ministerie, dat zich wreekte door hem alle bedenkelijke moeielijkheden en bezwaren in den weg to leggen,
zoo vaak hij, in afwezigheid van Temple, met de zaken was
belast . Dit gaf stremming in de a f fairer der mediateurs, zoo
haast deze in Engeland word teruggeroepen, gelijk veelmalen
gebeurde ; want Jenkins, overtuigd dat zijne beste pogingen om
good to doen en to handelen in het belang van zijn land en
om de eer van zgn monarch op to houden, altijd verkeerd werden opgenomen aan hot hof, en in bet kabinet als mislukt of
onhandig werden uitgekreten, liet alles rusten wat slechts voegzaam kon worden uitgesteld ; terwijl mylord Hyde, die meest
daar was om to representeeren en aan de eischen van het ceremonieel to voldoen, op het punt van het work der bemiddeling eene partij van ruste en laisser-aller had gekozen, die meer
gemakkelgk was voor hem zelf, dan bevredigend voor zijne collega's. Temple was evenmin op den besten voet met Arlington
en Coventry, maar hj was meer gezien, of althans meer ontzien, dan Jenkins, en had bovenal meer behendigheid om door
to zeilen tusschen de klippen, die zich van alle zijden verhieven tegen hen, die vrede wilden houden met hunne meesters,
terwijl zj een vrede moesten stichten, die bijna niemand van
ganscher harte zocht en met volkomen oprechtheid begeerde
to vinden .
Lady Martha Giffard, de belangwekkende zuster van sir Wil-
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ham Temple, was met Jenkens gekomen . Zg ontschuldigde hare
schoonzuster, die in het afwezen van haar gemaal verkozen had
in den Haag haar verblijf to houden, en die nu op haar vertrek stond . Zoo ras de lady dit had gezegd, werden al de aanwezigen uiterst opmerkzaam . Don Christin vergat eenigermate
de reden waarom hij gekomen was, en Beverningk zelf overhaastte zich ietwat in zone betuigingen van deelneming aan
mevrouw Heugh, om zich zoo snel mogeljjk van deze to verwijderen, en zich to voegen bij lady Giffard, wie hij vroeg, of hij
wel verstaan had, en of werkelijk sir William verreisd was?
„Zoo is het, mijnheer, dozen nacht in grooten haast en in
stilte, om niet geembarrasseerd to worden door ceremonieele
afscheidsbezoeken, of vormelijk en pompeus uitgeleide ."
„Is het eene onbescheidenheid to vragen, of de reden van
dit overhaast vertrek een geheim is?"
,Een opontbod naar London, vanwege Zijne Majesteit zelve ."
„Betrof hot de zaken der mediatie?
„Ik onderstel, dat het eene particuliere zaak gold, want mijn
neef zelf is zijn vader de depeches komen brengen . Ziedaar
alles wat ik weet, mjjnheer van Beverningk!" vervolgde zij, een
weinig kleurende, want hot scherp en schrander oog van den
Hollandschen staatsman bleef nog vragend op haar rusten, toen
zij ophield to spreken .
„En al wist gij meer, mylady, gij zoudt veellicht het recht
niet hebben, mij meer to zeggen," hernam Beverningk glimlachende : en zoo zou ik zondigen tegen de courtoisie door verder to vragen . Alleen, hot was in het algemeen belang, dat ik
gehoopt had bij doze gelegenheid to vernemen, wat er waars
kan zijn van de berichten, die mijnheer van Beuningen nit Engeland hierheen zendt, en die zijne vrienden zich haasten to
verbreiden . Ik voor mij geloof or niets van ."
,,Om Uwer Excellentie bewijs van goeden wil to geven, zal ik
bekennen, dat ik met min brooder samen was bij de aankomst
van zgn zoon ; dat zij zich terstond over de zaken van den Nijmeegschen vrede onderhielden, en dat ik eon en ander van hun
gesprek onthouden heb . Zoo uwe Excellentie dus een genoegzaam
vertrouwen heeft op mjjn good gehoor en de kracht van mijn
geheugen, en zij mij wil mededeelen omtrent welke berichten zij
eigenlijk inlichting wenscht, zou ik haar mogeljjk met eenige
opheldering kunnen dienen ."
jk zou knielend willen luisteren, in dank voor uwe aanbiddelijke goedheid," hernam van Beverningk galant.
„Uwe Excellentie zal beter doen, zich op then pliant to zet-
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ten . . . zoo kunnen wjj zachter spreken, en meer vertrouweljjk,"
zeide zj, hem een vouwstoel aanwijzende. Hij volgde haar read,
en zij begonnen hun onderhoud .
Don Christin had intusschen mijnheer Jenkins aangeklampt,
met dezelfde vraag, of sir William vertrokken was .
„Helaas, ja, Monsenor, dat is zoo," hernam deze wat kort, want
hg wilde juist mevrouw Heugh toespreken, welke hij nog slechts
met eene buiging had begroet, om lady Giffard en de anderen
voor to laten gaan .
„Helaas" sir ! gij zegt dat met een zucht . . . Moot ik daaruit
verstaan, dat Zijne Excellentie om slechte tijdingen is afgereisd?"
„Ik verzoek Uwe Edelheid zeer ernstig, niet tot zulke onderstelling to komen door mijne verzuchting, die ik wellicht beter
gedaan had niet to uiten ."
„Volstrekt niet, open gerust uw hart aan een collega, die zich
uw vriend zou willen noemen . Dit ,helaas" betrof aldus . . .?"
,Mb zelven, daar ik mij zeer ongelukkig gevoel in hot afwe-,
zen van mjn collega, wiens voorlichting, raad en steun mij
onmisbaar zijn ."
„Ik kan mjj dat begrijpen . . . een man als sir William Temple! . . . Maar, zoo onmisbaar zijnde, zich van zijne ambassade
to verwijderen op zulk een hachelijk tijdstip, als waarop wij nu
zbn . . . zonder dringende noodzaak en wettige redenen . . . dat is
toch wat erg . . ."
„Maar, Monsenor, ik geloof niet u gezegd to hebben, dat sir
William heengaat zonder wettige redenen en zonder noodzakelgkheid ."
„Gij weet dus waarom Zijne Excellentie vertrokken is?"
„Neen, Monsenor, neen, dat weet ik niet," hernam Jenkins,
geergerd over dit aanhouden .
„Dat is toch heel vreemd . . . of hebt gij Zijne Excellentie niet
gesproken . . . voor de afreis?"
„leer zeker, Monsenor! maar de mededeelingen van sir William bepaalden zich bb het regelen der aff'aires van onzeambassade in zijne absentie."
„En gij naamt niet eens de moeite, om meerdere inlichtingen
van hem to verkrijgen?"
„Ik achtte het meer bescheiden, Zijne Excellentie voor zijn
vertrek nog eene wijle aan zijne ruste to laten, daar hij opnieuw
door scorbut en voeteuvel gekweld scheen . . ."
,,Als het er zoo mode gelegen is, vrage ik niet meer . Ik ken
die kwaal b~ ondervinding," sprak don Christin glimlachend .
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„Dat wist ik, Monsenor!" hernam Jenkins ernstig, „en daarom
nam ik de vrijheid er u aan to herinneren ."
Toen, na eene lichte buiging, gebruikte h~ zgne herwonnen
vrgheid, om het rustbed to naderen, waarop mevrouw Heugh
halfliggend nederzat, in diepe verslagenheid, terwbl freule Oelenstedt en de baron Heugh nevens haar stonden . Over en ter
weerszijde van hare chaise-longue waren fauteuils geplaatst, een
van welke mevrouw Colbert was aangeboden . Hippolyte, ziende
dat zijne dame beziggehouden werd door mijnheer Heugh, die
zich zeer gevoelig en zeer dankbaar toonde over hare oplettendheid aan zijne vrouw, nam de gelegenbeid waar, om aan de
schoone freule Oelenstedt eenige hoffelijke woorden to richten .
De overige personen, die zich in het vertrek bevonden, toen
wij er onze kennissen binnenleidden, vormden hier en daar groepen, en onderhielden zich, evenals mylady Giffard en mijnheer
Beverningk, over hunne eigene zaken, niet anders dan of de
groote smart, waarin zij gezegd werden to komen deelen, hun
niet meer aanging van het oogenblik af, dat zij hun compliment
van condoleantie hadden afgelegd .
Menschen, zelfs de meest beschaafde en die zich het meest
gevormd achten, hebben gewoonlijk zoo weinig lust om elkander in Teed to troosten, en nog minder lust, om elkanders leed
mede to dragen, en bb niets . zeker komt dit innerlijk gebrek
aan waarachtige liefde sterker nit, dan juist daar, waar het niterlbk
er van met zooveel fijnheid van vorm wordt aangenomen . Hot
scheen immers eene kiesche oplettendheid en getuigde van welmeenende gezindheid, dat de ambassadrices, en zelfs sommige
ambassadeurs, die in dezen niet tot officieele visites van rouwbeklag verplicht waren, nit louter goeden wil de barones Heugh
hunne deelneming kwamen betuigen, -- en toch ze deden niets
dan haar vermoeien to midden van hare smart, dan die altijd
opnieuw op to wekken en to overprikkelen . Z1j die zoo gescherpt waren om hoffelijke plichtplegingen to maken en fijne
wendingen to geven aan een gesprek, zij wisten geene andere
dan alledaagsche en krachtelooze troostredenen to vinden bb
dezen rouw ; en in het voile besef hunner onhandigheid waren
zb er slechts op bedacht, ten spoedigste afleiding to vinden in
gesprekken, waarbj zij zich beter thuis voelden .
In waarheid, niets is laffer en ellendiger en bb niets komt de
flauwhoid en armzaligheid der gewone menschen sterker nit,
dan bb zulke zoogenaamde bezoeken van rouwbeklag, als ze
niet gewijd zjjn door een christelijken zin en door die zuivere
en trouwe christelgke liefde, die zich even hoog verheft boven
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alle maatschappeljke conside-atie'n, als zj vrj is van alle
eigenbaat, die zich zelve niet zoekt in u, waar z j u betuiging komt
doen van hare deelneming, maar die u zoekt in uw rouw en oin uw
feed . Z j alleen heeft woorden van waarachtigen troost ; z j heeft ze
niet met overleg bijeengeschakeld, maar zjj vindt ze nit de volheid en den ernst van haar medegevoel ; zij is welsprekend, al
ware zj ook niet welbespraakt ; zij heeft andere tranen dan die,
welke de prikkeling der zenuwen uitdr jft, en die zich vertoonen
als de tolken des gevoels ; zij heeft hat gebed des harten, dat
met onuitsprekel jke liedde zich opheft tot den Heer der hulpe ;
z j heeft niet noodig vale woorden to spreken, maar zij zegt er
geene, dan die op een vasten grond des geloofs rusten, en iedere
troost, dien z j biedt, heeft do klem en het merk der waarheid,
die men kan afstooten of terugw jzen, maar die niet kan worden
aangesomen, zonder de kracht to oefenen, die van haar uitgaat,
en hat licht to geven, waarvan z j ontspringt . Dat er onder de
lieden, die mevrouw Heugh bezochten, niet vele zulke troosters
waren, zal ongelukkig wel niemand verwonderen, maar toch bevend er zich een : hot was sir Lionel Jenkins . Of h j werkelijk
tot de secte der puriteinen behoorde, of wel zich uiterljk aan
de heerschende Engelsche kerk had aangesloten, kunnen w j niet
beslissen, maar zeker is het, hij was christen, in een anderen
zin, dan dien welke slechts scheiding maakt tussehen een beschaafden Europeaan en een wilden Afrikaan, die nog aan fetichen offert . H j was gemoedel jk levend christen ; h j was het
genoeg, om voor z jn gevoelen uit to komen, waar het in wederspraak was met de leaf- en denkw jze van het hof, waar h j
vroeger had geleefd, waar zijn ]even als een protest was tegen
do levensw jze van z jn Koning, en waar daze zich over innerljke beschaming wreekte door spot, en zelfs waar het hem in
de meest onaangename verhouding bracht tegenover z jn ministerie. Het spreekt dus vanzelve, dat hj niet schroomde ook
zich to toonen wie h j was, to midden dozer rouwbeklagers, met
wie h j zoo weinig samenstemde . H j had do anderen laten voorgaan, omdat h j niet over zich kon verkrijgen, zijne deelneming
to laten berusten bj hat gewone compliment, waarvan de leegte
door menigte van buigingen ward aangevuld . Nu echter de barones voor cone w jle aan zich zelve overgelaten ziende, naderde
hj haar en begon haar toe to spreken op een toon, die zoo
kennelijk getuigde van diep innig medegevoel met haar l jden,
van zoo liefdevol mededoogen, en van zoo teedere verschooning
voor de overmaat barer smart, en die tegel jk bew js gaf van
zoo holder inzicht in haar gemoedstoestand, dat zij getroffen en

1 67
verrast het gebogen hoofd naar hem ophief en hem aanzag met
een oog, waarin to lezen was, dat de verslagen geest zich voor eene
eene wjjle oprichtte nit den nevel van droefheid, die haar drukte .
„Hoe, sir!" sprak zg, „gij ook hebt dan iets dergelijks ondervonden, dat gij dus tot mij weet to spreken ?"
„Neen, mevrouw, zelf heb ik van zulk ljjden geen ervaring . . . maar er is geen lijden, waarin men zich niet eenigszins kan indenken en medevoelen, als de oprechte wil om dat
van anderen to verlichteii, door hot to deelen, den blik der ziel
verheldert. Onze Heer, die gekomen is, om alle vermoeiden en
belasten tot zich to roepen en van alle kwalen der menschheid
de geneesmeester to zijn, beeft ze ook alien verstaan en doorzien, en Hij wil van dien schat Zjner kennis mededeelen aan
alien, die Hem toebebooren en Hem daarom bidden met ootmoed en vertrouwen . Wend gj ook u dus tot Hem, en gij zult
meer verkrijgen dan alleen do kennis van u zelve en van uwe zielesmart, wier diepte en mate grooter moet zijn dan eenig mensch
peilen kan, want zij vervoert u tot oproer tegen den hoogen
God. Gij zult van Hem verkrjjgen een volkomen inzicht in Zijne
liefde, to midden van de bitterheid uwer smarte, en daarmede
eon volkomen troost en vrede, ja zelfs eene volkomene bib dschap ."
Er sprak nit de stem en in de uitdrukking van zijn gelaat,
terwijl Jenkins dit zeide, eene zulke vastheid en verzekerdheid,
dat die had moeten terugwerken op haar bb eenige ontvankelijkheid voor zulke indrukken ; maar was de stem uit bet harte
tot haar hart doorgedrongen, de stem nit het gemoed tot haar
geweten verstond ze nog niet, en zij was nog onvatbaar om
hoogeren troost aan to nemen .
Het was nu, als begreep zij niet meer den zin zijner toespraak ; zij scheen daaruit niets to verstaan dan eene waarschuwing tegen overdrijving barer smart . Toch gaf zij hem bewjs
van haar vertrouwen .
„ Ik weet hot," hernam zij ; „ik moest mijn ongelukkigen broeder niet met zulke wanhoop betreuren . De godsdienst leert het
ons, dat wij berusten moeten in al de wegen der Voorzienigheid, en ik zou ook meer berusting hebben bb dit verlies, zoo
hot mij ware aangedaan door de hand van God, zoo ziekte
mijn brooder had weggenomen, maar menschen hebben hot ons
gedaan, eene booze menschelijke vi andschap heeft dien nobelen
jongen man in den bloei zijner jeugd door een schandelijken
dood ontrukt aan wie hem lief waren, zonder hun zelfs de
mogelbkheid to laten om tusschenbeide to komen en zgne onschuld to bewijzen . . ."
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„Zgne onschuld, mevrouw de barones ?" viol toen mevrouwe
Colbert in . ,Het is dan wel waar, dat uw ongelukkige broeder
onschuldig was? . . ."
„Ja, hg was onschuldig . . . onschuldig ten minste aan verraad . . . dat lage misdrijf, waarvoor zijne edele ziel niet vatbaar
was, en waarvan hg dus gruwde, dat hg zich niet redden wilde
door er den schgn van op zich to nemen ."
„ Ieder bew js, dat uw brooder heeft gegeven van edelen
zin, mag u toch tot troost zijn bij zgne nagedachtenis," sprak
sir Lionel.
,,Daarom ook wil ik die nagedachtenis recht doen met luid
op to spreken van zijne onschuld ."
„Er zijn dan bewijzen voor?" vroeg Jenkins deelnemend ;
„want, in het Bind, hetgeen men hem ten laste legt, is niet met
goede trouw bestaanbaar."
„Dus oordeelde hg zelf, en wilde daarom de vergiffenis
van den Koning van Zweden niet aannemen door schuld to
bekennen, waar hg zijner onschuld bewust was . En wat aangaat
die onschuld to bewgzen, hg had het in zgne macht, maar zijne
teergevoeligheid, zgne kieschheid achtte het onedelmoedig zich
to redden door dit middel . Hij offerde zich op voor eene vrouw!"
„voor eene vrouw?" riepen een paar dames, wier nieuwsgierigheid nu was geprikkeld, en die opmerkzaam werden .
,,Mb dunkt, barones, dit zoo treurig feit is beter niet herdaeht, ten overstaan van zoovelen . Spaar uw gevoel, en stort
uwe smart uit aan enkele vertrouwde vrienden," zeide Jenkins
zacht .
„Neen, sir, ik wil vrij nit spreken voor de gansche wereld .
De vrouw, voor wie hg gestorven is, had zich zelve willen geven voor zgn behoud . . . maar z j kwam to laat . . . het vonnis
was reeds voltrokken . En nu in de radelooze onmacht om iets
anders voor hem to doen, wil zij ten minste zijne edelmoedigheid in bet licht stellen . . . zg heeft mg een brief geschreven,
waarin zg mg alles vertrouwt . . . met de vrijheid bet to doen
klinken tot in de zalen van de Zweedsche ministers . . . en ik
zal van die vrgheid gebruik maken . . . voorwaar, ik zal het!
Ik zal spreken met kalmte en met klaarheid, opdat mgns broeders eer hersteld worde voor de wereld ."
Terwijl de barones dit zeide op een toon, die wel bewees, dat
hare kracht en kalmte slechts nit overspanning geput waren, had
de baron de zgde van mevrouw Colbert verlaten, en plaatste
zich aan den ingang der zaal, om nieuwe bezoekers op to wachten zoo die komen mochten, en zijne gemalin due de gelegen-
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heid to laten, verlichting to zoeken voor hare smart, door die
ongestoord lucht to geven, of wel omdat hij van de uitingen dier
smart, to midden van zoovele getuigen, liefst geene kennis wilde
nemen . En het was good, dat mijnheer Heugh die voorzorge
had genomen, want de barones, die gezegd had, kalm en duidelbk to willen spreken, ving aan met een hartstochtelgk schreien,
en inmiddels word er een voornaam bezoek aaugediend : de Hertog en de Hertogin de San-Pietro, met donna Lavinia, die binnentrad aan de hand van jonker Peter van Rbnsse .
De baron haastte zich om hunne plichtplegingen van rouwbeklag aan to nemen, en zgne gemalin to verontschuldigen, die, als
zij zagen, op dit oogenblik buiten staat was ze to beantwoorden .
De Hertogin de San-Pietro bracht het compliment over namens
de Markiezin de los Balbases, die ongesteld was en niet had
kunnen uitgaan, waarop de baron zelf haar en donna Lavinia
naar fauteuils geleidde, in de nabijheid van mevrouw Colbert,
die een weinig Italiaansch sprak, en die met de Spaansche dames
op een vrij goeden voet stond .
Hippolyte, die niet zonder velerlei strbdige gewaarwordingen
het binnenkomen van dit gezelscbap had aanschouwd, verleende
nauwelijks meer gehoor aan de schoone freule van Oelenstedt,
hoewel zij hem in roerende woorden hare onrust over den gemoedstoestand harer tante mededeelde ; en niet zoo haast waren
de dames gezeten, of hij stelde zich in beweging om b~ Lavinia
to komen, met eene stoutmoedigheid zijn avontuurlijk karakter
eigen, maar die niettemin getuigde dat hg leefde onder de beheersching van een idle fixe, dat sterker was dan alle voorzichtigheid . Hot is zoo, Lavinia had hem dien morgen bijna het
recht gegeven, haar toe to spreken, en do wijze waarop zij hem
aanzag, zoo ras zij hem had opgemerkt, ontzeide hem ock nu
dit recht niet, . maar de voorzichtigheid als de bescheidenheid
gebood hem nu vooral daarvan geen gebruik to waken, en wellicht had hij beide gehoor gegeven, zoo niet spijt en naijver op
het voorrecht van van Rgnsse en de lust om de Hertogin de
San-Pietro to trotseeren hem hadden aangevuurd .
Don Christin echter, die hem niet nit het oog had verloren,
plaatste zich nu in zijn weg, en fluisterde hem toe :
„Chevalier, pas op! gb gaat mesintelligentie brengen tussehen
onze ambassadrices ."
„Volstrekt niet, Monsenor. Ik ga alleen vernemen, waarom
donna Lavinia zoo schielijk dien Hollander in hare gunst heeft
genomen . . . en zoo gij mg hierin verhindert, zal ik gelooven,
dat het op uw aanraden is ."
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„Ik zou mij wel waehten, de dames in zulke zaken raad to
gevnn," hernam don Christin . „Alleen, bedenk dat g j mevrouw
Colbert noodig hebt ."
„Ik zal voorzichtig z jn, wees or zeker van," riep Hippolyte,
en ging verder.
„Ik hoop van neen," dacht de Vlaming met een glimlach naar
hem heenziende .
Toch was Hippolyte voorzichtig in zekeren zin . Hij wendde
zich eerst tot mevrouw Colbert, en zeide haar op smeekenden toon
Markiezin, de marechale was luimig en heersehzuchtig . . . zij
verbood mij alle conversatie met andere dames buiten haar zelve,
voornamel jk met de Spaansche Markiezin . . . en om to toonen
hoezeer ik haar dwangjuk moede ben . . ."
,Gaat gij het afwerpen," hernam zij glimlachende, „dat is natuurlijk . . . Ga gerust, chevalier, ik begrijp zeer goed, dat men
op uwe jaren eene jonge en schoone dame z jne hulde wenscht
to brengen . . . dit vind ik zelfs meer verklaarbaar dan dat gij
zoo jjverig m jn gezelschap zoekt ."
„Dat hoop ik u verklaarbaar to maken, Markiezin, als ik de
eer mag hebben u naar huis to geleiden," sprak de ridder met
eene buiging, en wipte vogelvlug van haar weg .
Hippolyte trof een good oogenblik, om tot Lavinia door to
dringen . De Hertog de San-Pietro was verplicht lady Giffard en
de andere dames eenige woorden toe to spreken, en jonker Peter
word aangehouden door m jnheer van Beverningk, die hem kende,
en die hem berichten vroeg nit het leger . De Spaansche dames
waren dus zonder cavalier, en donna Marina mocht zoo grimmig
zien als zj wilde, zj kon hare oogen toch niet tot dolken
maken, om hem . door stoffelijk geweld to weren . De ridder
deed of hj niets van haar toorn begreep, groette haar ernstig
en hoffeljk, eer hij zich tot Lavinia wendde, en gaf toen met
-zacht verw jt aan deze z jn verdriet to kennen over het voorrecht, dat de Hollandsche edelman genoot .
„Ben jd hem nu niet to zeer, en bega vooral geene overjling
in deze oogenblikken . . . wellicht zult g j hem morgen niets to
ben jden hebben . Intusseben verbied ik u alle twist met mijn
caballero," sprak zjj zacht in heel slecht Fransch, maar dat
voor hem welluidend klonk, als de poezie van Racine .
„Morgen, o morgen !" juichte h j, zich met moeite tot den
gedempten toon bedwingende .
.1k verzeker u niets . . . ik zeg u alleen, dat bet mogel jk zou
kunnen z jn . G j herinnert u, dat w j dan St . Jacobs vierdag
ihouden ?"
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„Dat is mg geen oogenblik nit het geheugen geweest senora!"
„En g j zult trouw zijn aan dien Heilige ?"
„Als de vurigste der geloovigen," verzekerde de chevalier,
terwbl hj haar wenk gehoorzaamde, om zich nu van haar to
verw jderen ; - want donna Marina was op het punt uit to
barsten van ergernis, en jonker Peter had z jne yr jheid herkregen,
en gebruikte die, om zich terstond bij den armstoel van Lavinia
to plaatsen, in eenigezins martiale houding, en wel een weinig
als een garde-du-corps in functie, zooals Hippolyte daarna, in
het vol gevoel van zjn geluk, schertsend aan mevrouw Colbert
zeide, die h j van nu aan met onwankelbare trouw ter z jde
bleef, trouw, die to minder verdienste had, omdat ze hem in
de gelegenheid stelde, niet alleen de schoone Lavinia zonder
opzet of effort to fixeeren, maar zelfs hare woorden to verstaan
en de z jne aan haar to wenden, al scheen hg met zjne eigene
dame to spreken, zooals w j hooren zullen .
Ook de Hertog de San-Pietro was op de dringende wenken
zijner gade nu weder tot haar gekomen, terwijl z j snelle en
heftige woorden tot hem richtte, sprak jonker Peter tot donna
Lavinia ietwat luid
„Ik begin toch waarl jk to gelooven, senora, dat ik u tegen
de indringende vermetelheid van dien Franschen ridder zal
moeten beschermen . . ."
„Ten minste, zoo de vertegenwoordiger van den Markies de
Quitana dit verzuimt, zal de Hertog de San-Pietro er zich made
to bemoeien hebben," antwoordde deze, onder de inblazing
z finer gemalin .
,,Spaar u die moeite, Monsignor!" sprak Lavinia fier, ,sinds
gij weet dat ik aan jonker Peter ben toevertrouwd . En wat u
betreft jonker !" zeide z j zacht tot dozen, gj zult wel doen,
niets tegen den armen Franschen ridder to ondernemen, sinds
gij op u genomen hebt mij to dienen."
„Met uw verlof, senora, ik heb beloofd uwe belangen to dienen,
maar niet uwe luimen . . ."
,, W j hebben no- niet in yr jheid samen gesproken, senor,
en g j weet dus niet in hoeverre datgeen wat g j m fine luimen
noemt, samenhangt met m fine belangen . Tot g j hiervan z fit
ingelicht, smeek ik u, mijne moeilijke positie niet to verzwaren
door uw ongeduld of - door eene onbill jkheid ."
Op deze w jze gelukte hot de jonge dame, die zeker geen
slechter diplomaat was dan haar vader, tusschen drie str jdlustige part jen een wapenstilstand to sluiten, die beter geeerbiedigd
ward dan die tusschen Frankrijk en de geallieerden . Wij zou-
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den haar echter onrecht doen, als wj er niet bjvoegden, dat
de cavaliers met niet minder ongeduld het einde daarvan to
gemoet zagen, dan de strjdende mogendheden .
De barones was inmiddels eenigszins tot bedaren gekomen, en
hoewel men haar bad, ruste to houden en zich niet to overspannen,
toch begeerde zj, dat alien zouden bljven en haar aanhooren .
Men luisterde dus met de goedwilligheid, waarmede men aan
het idee fixe van eene kranke toegeeft, maar men luisterde toch
ook met eene belangstelling, die alleen bij enkele zelfzuchtigen
niets dan koele nieuwsgierigheid bleef.
„Mijn arme brooder, de baron Oelenstedt, had geene andere
schuld, dan zijne zwakheid voor eene vrouw," ving z j aan .
„Maar als dat schuld moest heeten, wie onzer zou dan onschuldig zijn?" zeide Hippolyte half luid tot mevrouw Colbert,
terw jl hj een veelbeduidenden blik op Lavinia wierp .
„Eene vrouw, die niet de zjne was?" vroeg Jenkins, terwijl
de meewarige blik, then hij op de Gravin wierp, de strengheid
van den toon verzachtte .
„Helaas ja!" antwoordde zij, bet hoofd buigende : „een landgenoote, die gehuwd was aan een Zweedschen Graaf, en ter
wier wille hj zich to Christianstadt ophield, zoo dikw jls zjne
betrekkingen to Kopenhagen het hem vergunden . De jonge
G}ravin was tegen haar wil uitgehuwel jkt, voelde zich niet gelukkig in Zweden, en zag met een onbeschrijfel jk verlangen
naar haar vaderland terug, dat met iederen dag verergerde,
toen haar alle correspondentie met hare verwanten en hare
vrienden was ontzegd ."
„O, maar die gemaal was een tiran, een monster . . . die verdiend had in de plaats van den baron Oelenstedt gearquebuseerd
to worden!" riep onze ridder met zjne gewone voorbarigheid,
die mevrouw Heugh hem zeker vergaf ter wille van de verwisseling, die hij voorstelde, want z j hernam, terwijl z j het
gelaat minzaam naar hem heenwendde
„De Graaf had hierin de minste schuld, m jnheer de ridder t
De noodlottige verhouding tusschen ons land en Zweden bemoeil jkt zeer de briefwisseling zelfs van particulieren . . ."
„Vergun mij, u to doen opmerken, mevrouw, dat dit althans .
niet aan Zweden was to w jten, sinds Denemarken zelfs aan de
Fransche en Zweedsche gezanten op dit punt ongehoorde bezwaren in den weg legt. . . Ik herinner u dit, ter wille van de
rechtvaardigheid ;" viel Jenkins in . „Als men den mood heeft
bill jk to zijn jegens zjne vijanden, zal het to lichter vallen hum
to vergeven ."
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„Ik moat toestemmen, dat de bezwaren van de Deensche
zgde kwamen," zuchtte mevrouw Heugh . „Alleen, de graaf had,
nit vreeze dat de betrekking zgner gemalin tot Denemarken hem
verdacht zou kunnen maken, strong en stellig verboden, ook
zelfs van de gelegenheden gebruik to maken, die nog waren
vrijgelaten . En het lijden, de onrust, de zielsangst, de gekrenktheid der teleurgestelde wenschen klom met iederen dag, ward
eene heimwee-ziekte, die toenam in zulke mate, dat mgn ongelukkige broader zich aanbood, om to voldoen aan eon verlangen,
dat zoo onwederstaanbaar voldoening eischte."
„Tegen den wit van haar echtgenoot?" merkte Jenkins aan,
„dat was toch . . ."
„Dat was niet good, niet geoorloofd . . . ik stem het toe,"
hernam de barones onder tranen.
„Integendeel, mevrouw!" sprak Hippolyte, Lavinia aanziende,
„dat was zijn plicht . . . En had uw broader de hardheid kunnen
hebben, de aangebeden vrouw een zulken wensch to ontzeggen,
waar hij dien kon voldoen, onversehillig tot welken prijs, dan
mocht men hem zwak en schuldig heeten, dan had hij zich een
voorzichtig man getoond, maar zeker niet een man van hart."
„En het zgne was zoo goad, zoo groot," hervatte de barones .
De baronet Jenkins zuchtte, haalde de schouders op en zweeg
eene wgle . Hg begreep, dat hij het gevoel van mevrouw Heugh
to diep zou krenken, zoo hg uitsprak voor al daze menschen,
wat hem op hot harte lag, daar hg eon gansch anderen maatstaf
had bg het oordeelen, dan dien van Hippolyte .
„In ieder geval ware het meer groot geweest, zoo uw broader
zelfs aan eene geliefde vrouw een schuldigen wensch had durven outzeggen," sprak hij zacht maar ernstig.
,Hg heeft er wel zwaar voor geboet, dat hij dien mood niet
heeft gehad," zuchtte zij .
,Neem het zoo, barones, neem hat als ,oete, en dat zal u
stemmen tot meerder berusting in hetgeen hem heeft getroffen ."
„En slaagde de jonge baron in zijne poging, om de dame to
dienen ?" vroeg mevrouw Colbert, verlangend om het vervolg to
hooren .
,,Ongelukkig maar al to goad ; want de geheime correspondentie was vrij levendig en duurde een geruimen tgd, eer
iets vermoeden deed, dat die bb de Zweedsche regeering bekend
was en in verdenking kwam . Dit laatste bleek toch waarheid
to zgn . . . althans op zekeren dag, dat er in de afwezigheid
van mgn broader opnieuw een pakket voor hem uit Denemarken
was gekomen, dat tegelgk brieven voor de Gravin inhield,
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werden er nasporingen gedaan in zijn logis, zijne papieren in
beslag genomen, onderzocht, hb zelf daarop in hechtenis genomen
en voor een krijgsraad gedaagd . . . want bb dat onderzoek was
gebleken, dat de correspondentie minder onschuldig was dan
de baron had geweten . Hetzb de Gravin uit antipathie tegen
Zweden zich verbonden had diensten to doen aan ons vaderland,
door mede to deelen hetgeen zij to weten kon komen van de
verwikkelingen en de plannen der Zweedsche politiek . . . hetzij
de Deensche vrienden der dame haar daartoe hadden verlokt . . . zeker is hot, dat die brieven als hoogverraad tegen
Zweden werden opgenomen . De geheimzinnigheid, waarmede
zij waren aangevoerd, de initialen pseudonymen en cijfers, waarvan men or zich in bediende, om de namen der Gravin, van
haar gemaal en den baron to verbergen, alles zeker werkte
mede om een schbn van misdaad to werpen over het geheel ; en to loochenen was hot niet, mijn broeder had zich met doze
geheimzinnige zaak belast, en de bewjjzen or van werden hem
voorgelegd . Hb had zich kunnen redden door alles to bekennen,
maar hij kon dat niet, zonder het geheim der Gravin prijs to
geven, hare eer en hare toekomst to verwoesten, en dus . . ."
„Zweeg hij," viel Hippolyte in ." „Heel natuurlijk, mevrouw !
uw broeder deed wat eergevoel en edelmoedigheid hem ingaven,
en wat ieder edelman in zijne plaats zou gedaan hebben . . .
Hot geheim der geliefde moot ons dierbaarder zijn dan het leven,
of wg zijn haar vertrouwen onwaard ."
En de ridder, zoo sprekende, zag Lavinia aan met eene zulke
uitdrukking, dat jonker Peter begreep hem zijne onbescheidenheid to moeten doen inzien, door to zeggen
„Men kan het geheim, dat ons is toevertrouwd, ook anders
verraden dan door hot uit to spreken . Er is een zwijgen chevalier
dat ook voor verraad mag golden . . ."
„En dat den verrader en de verradene even gevaarlijk kan
worden," dreigde de Hertogin de San-Pietro, aan wie niets was
ontgaan van hetgeen er tusschen Hippolyte en Lavinia was voorgevallen .
„Voor zulk een zwggen zelfs wachtte zich mijn edelmoedige broeder," hernam de barones . ,Hb zweeg niet . Hg bepaalde
zich niet met enkel zijne onschuld to betuigen, of zijne onwetendheid aan betgeen dit pakket inhield . Hij nam den mood,
betgeen er geschreven was to verdedigen, om op grond daarvan vrjjspraak to erlangen . Zoo behoefde de verdenking zich
niet van hem of to leiden op eene andere, die hj sparen wilde . . .
maar zoo ook was bij reddeloos verloren ."
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„Dat spreekt van zelve," zeide Beverningk zacht tot ladyGiffard, „zgne argumenten konden wel van geen groot gewicht
z jn voor een krggsraad, en niet veel gelden tegenover bew zen ."
„Ook weet g j alien de uitkomst . . . het vonnis . . ." snikte
de barones, beide handen voor de oogen houdende, om nog
hare tranen to bedwingen. „En h j heeft bet ondergaan metedelen, mannel jken mood, zonder de vergiffenis van den Koning
aan to nemen, die hem het leven wilde schenken . . . maar bezwaard met den vlek van hoogverraad ."
„En de Gravin e " vroeg mevrouw Colbert nieuwsgierig .
„De Gravin deed wat z j kon, maar z j had haar echtge
noot, hare betrekkingen to ontzien . Zg had veel omzichtigheid
to gebruiken . . . En alles wat zg beproefde was to laat, z66zeer
had men zich gehaast den ongelukkige zgn lot to doen ondergaan ."
,,Bedenk, mevrouw, in tijden van oorlog is men snel, zelfs
met het vonnissen van onderdanen . . . en de baron was geen
onderdaan . . . hg was een v jand," zeide Jenkins . ,Gjj moot den
dood van uw brooder vergeven aan deze menschen . Uwe zielsrust zal er b j winnen, en uw gebed om verlichting uwer rouble
zal er to reiner om opklimmen tot Hem, die verhooren kan ."
Toen Jenkins dit gezegd had, zag mevrouw Heugh op hem
met eene uitdrukking van de hoogste verwondering, om niet
hot woord ontzetting to gebruiken, dat nog beter aanduidt wat
zij scheen to gevoelen bij zulken eisch . Eerst verbleekte zg onder hare heftige gemoedsbeweging, daarop kleurden zich hare
wangen en voorhoofd, als ware al haar blood plotseling derwaarts heengestegen . Zg wilde antwoorden, doch hare tong
bracht slechts een onzeker en stamelend geluid voort, en daarop zonk z j ineen onder vreeselijke zenuwtrekkingen . De overspanning en de geweldige aandoeningen, waaraan z j zich had
gewaagd, hadden haar toppunt bereikt, en het gewicht, dat
Jenkins eisch in de schaal legde, deed die overslaan. De verwarring, die dit ongeval teweegbracht onder de aanwezigen,
kan men zich denken . Jenkins en freule Oelenstedt bemoeiden
zich, de ongelukkige vrouw de eerste hulp to bieden, maar
daar hare gillen en stuiptrekkingen in hevigheid_ toenamen, vervoerde men de barones naar een ander vertrek . Dit had natuurl jk
het uiteengaan der bezoekers tot eerste gevolg. M jnheer Heugh,
die, als vanzelf spreekt z j ne gemalin in dozen toestand niet
kon verlaten, deed zich door een zijner edellieden verontschuldigen, die nu de afscheids-ceremonies waarnam in zijne plaats .
De Hertog de Sant-Pietro bracht aan dezen nog eene off'icieuse
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commissie over van den Nuntius, die gezegd had, bereidwillig to
zijn, eene visite van condoleantie of to leggen bb de baronesse

Heugh, zoo deze hem wilde ontvangen naar de eischen van zijn
hoogen geesteljken rang . De Hertog drong dit pant nu nog to
meer aan, daar bet scheen dat mevrouw Heugh geestelgken
troost behoefde. Toch werd later door den baron Heugh to kennen gegeven, dat de gezanten der Protestantsche mogendheden
besloten hadden, den pauseljken mediateur niet als zoodanig
to erkennen en to ontvangen, en dus had de Deensche gezant
miet bet recht hierin of to wijken van de gedragsli n, die men
was afgesproken to volgen .
Dit gaf later ontstemming tusschen de Spaansche en Deensche
.ambassadeurs, voor welke eersten het onverdragelijk was, een
persoon door hen met zoo diepen eerbied bejegend, to zien afwjzen op zulken grond.
Doch keeren wg even terug tot de personen, waaraan wij de
meeste kennis hebben . Mevrouw Giffard vroeg den arm van
mijnheer Beverningk, om haar naar huis to geleiden, terwijl z j
~er lachend bijvoegde :
„Mijn cavalier neemt bet ambt van zieketrooster waar, dat
hem veellicht beter past dan dat van ambassadeur ."
De Spaansche familie vertrok nog even voor mevrouw Colbert, zonderdat Hippolyte aan donna Maria verdere stof tot
ergernis had gegeven . Maar hij zelf had welhaast reden, om
zich to ergeren ; want in de voorzaal werd hij opgewacbt door
,een der pages van de marechale d'Estrades, die hem bevel
bracht zich onverwijld tot den dienst van z jn meester to stellen .
„Zoo haast ik mevrouw Colbert naar haar hotel zal hebben teruggeleid, gaf hij stoutmoedig ten antwoord, terwijl hij
deze den arm bond, die zich werkel jk gevleid gevoelde door dit
zedelijk moedbetoon to haren gevalle ."
„Bravo, chevalier, dat is stout," fluisterde hem don Christin
-toe, die getuige was van dit tooueel . Wel wat al to stout, want
wat zal de Maarschalk zeggen?"
,Niets, Monsenor, daar ben ik gerust op . . . de Maarschalk
Meet van deze boodschap niets . . . dat is een trek van de
marechale ."
,,Zgt gj er zeker van?"
„Zoo zeker als ik weet, dat monseigneur den avond doorbrengt ten huize van mgnheer Kinaki, waar eene samenkomst
zou plaats vinden, to gewichtig dan dat de Maarschalk die zou
verzuimen ."
,Mb dunkt, ik heb ook bet recht om een bezoek to bren-
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gen aan mijnheer Kinski," dacht don Christin, en wb gelooven,
dat hij dit plan ging uitvoeren.
„Ik zou wel eens den naam willen weten van de schoone
Deensche Gravin, waarvoor de baron Oelenstedt zich opgeofferd
heeft, en hoe bet met haar is afgeloopen," sprak mevrouw Colbert,
teen zb met Hippolyte in hare karos was gezeten .
„O, ik beloof u dit nit to vinden . Het is niet moeielgk :
eene schoone Deensche dame to Christianstadt, gehuwd aan een
Zweedschen Graaf, waar de baron Oelenstedt aan huis kwam,
van wien nu zooveel gesproken wordt . . . dat weet ik na drie
woorden sprekens met den beer von Olivenkrantz ."
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HOOPDSTUK XI .
Jonker Peter en donna Lavinia.

Dit paar was then avond niet samen uitgegaan, om zoo spoedig to scheiden . Nu jonker Peter eens door de jonge dame
openlgk als chevalier d'honneur was aangenomen, maakte hg
gebruik van zijn recht, om haar naar huis to geleiden ; en hoewel de tegenwoordigheid van donna Marina en van den Hertog
de San-Pietro hun belette een vertrouwelijk onderhoud aan to
knoopen in het rijtuig, had Lavinia hem toch to kennen gegeven, dat zij bj hare tehuiskomst een uur ging doorbrengen in
het afzonderlijk vertrek van de Markiezin-moeder, en dat hij
welkom zou zijn, zoo hj bij daze zijne opwachting ging maken .
Het spreekt vanzelf, dat onze Hollandsche heer dozen wenk
opvQlgde, en hoewel hat omstreeks negen ure des avonds was,
ward hij met de meeste voorkomendheid ontvangen door de
Markiezin, die op Spaansche wijze leefde, en die dus bezoeken
aannam tot zeer laat in den avond .
Voor heden echter had zij niemand bg zich toegelaten, daar
z~ zich ongesteld voelde, en Marina, ook wat vermoeid van het
bezoek b~ mevrouw Heugh, volgde ditmaal hare jongere zuster
niet . Het mocht dus voor eene eervolle uitzondering gelden,
dat de Hollandsche heer tot bljjven werd uitgenoodigd . De duena
der Markiezin verwijderde zich, nadat zij sorbet en limonade
had aangeboden, op een wenk van hare meesteres, terwijl Lavinia
zich nederwierp op den stapel zij den kussens naast de sofa
harer moeder, en zich paar doze toebuigende, eene wijle zacht
met haar sprak . Daarop wisselde de oude Markiezin eenige
beleefdheidsphrasen met jonker Peter, groette hem met statigheid,
reikte Lavinia de hand met een ernstigen weemoedigen blik,
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en trok zich daarop terug in haar bidvertrek, om een uur in
devotie door to brengen tegen den plechtigen vierdag van morgen .
Donna Lavinia beyond zich dus met jonker Peter alleen en
geveiligd tegen onbescheidene indringers, maar toch niet onbewaakt : men denke slechts aan do duena in de antichambre,
de moeder in een kabinet, dat slechts door een klein portaal
van het boudoir was gesebeiden . Maar toch, zj genoot voor
eenige oogenblikken eene vrjheid, zooals geene andere Spaansche
jonkvrouw van haar rang licht zou to beurt vallen . Zij scheen
er de waarde zoo good van to gevoelen, dat z j alle conventioneele
phrasen daarliet, om terstond tot van R jnsse to zeggen
„Ziehier nu het oogenblik, waarin ik u afvragen kan, wat
gij voor mg z jn wilt, senor !"
,Mj dunkt, senora!" hernam hj met eenige bevreemding,
„daaromtrent kunt gj reeds niet meer in het onzekere z jn . Ik
mag onderstellen, dat gj den brief van dom Ronquillo nu zult
gelezen hebben . . . om niet to spreken van betgeen ik u zelf
heb gezegd, hoewel ik nog niet in de gelegenheid was, dit met
daden nit to spreken."
„De brief van dom Ronquillo, senor, zegt m j niets van hetgeen ik noodig heb to weten ."
„Hoe, is die dan geene aanbeveling . . ."
„O ja. Monsenor schrjjft wel, dat ik mg veilig en geheel op
u vertrouwen kan . . ."
„Welnu, senora, ik hoop u to bewjzen, dat de hoogwaarde
pater zich niet in mij heeft bedrogen ."
„(Ig zult dus werkel jk den moed hebben mij den dienst to
bewjzen, then ik van u verlang?"
„Zonder eenige aarzeling ; alleen, daartoe behoort, dunkt mij,
zooveel moed niet," sprak hg glimlachend .
„Verschoon mg, ik zag dat anders in . . . maar vrouwelbke
schroom zal oorzaak zgn, dat ik het mg dus voorstel . Alleen,
ik beken dat ik niet zooveel bereidwilligheid om mij to dienen
had durven wachten bb een edelman van uw karakter ."
„Wat zal ik u zeggen, senora?" antwoordde jonker Peter
openhartig . „Ik moot m jne fortuin maken, en ik wacht die van
uwe voorspraak en die van den Markies de Quitana, als ik mij
naar uw meeste welgevallen van m jne taak zal hebben gekweten."
„Van den Markies de Quitana? . . . hoe moot ik dit verstaan?
Meent gij dan den Markies to dienen, en mij tegeljk?"
„Zonder twgfel, sinds uwe belangen een zgn ."
„Maar, senor, dat is onmogelijk . Onze belangen en wenschen
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kunnen niet den zgn in dezen, tenzij . . ." viel z j met levendigheid in, en dacht eene wijle na . ,Ja, zoo kan bet zgn . . .
Zeg mg, jonker Peter! kent gij don Fernando persoonl jk, en
heeft hg u dit zelf gezegd?"
„Neen, senora, ik ken den Markies niet, maar dit is ook
onnoodig ; ik ben ingelicht omtrent hetgeen hij van mg begeert,
en dat is mg genoeg ."
„En daar hg u tot mg zendt, nadat hg m jn schrijven door
dom Ronquillo ontvangen moet hebben, begrijp ik, dat gij genoegzaam onderricht z jt van alles, en dat ik mij geheel op u
verlaten kan ."
„Zoo is het, senora. Zjne Excellentie begeert, dat ik mij
met den Markies de los Balbases zal verstaan, om alles to regelen geheel naar uw goedvinden en to uwen meesten genoegen. De eenige voorwaarde, die Monsenor heeft gemaakt in zijn
eigen belang, en waarop ik verplicht ben aan to dringen, is
zeer vergeeflijk in z jne positie . . . het is spoed ."
„Spoed . . . in welk opzicht?" vroeg Lavinia .
„Met de voltrekking van bet huwelgk ."
„Dus toch nog altijd dat huwelijk?" riep Lavinia met ongeduld . „Dat begrijp ik mij niet, hoe een man als hg, die alleen
maar heeft to zeggen : ik wil, of ik wil niet, zijne toevlucht
neemt tot eene list, die van mijne z jde niets is dan eene vinding der zwakheid, b j wanhoop van ieder beter redmiddel ."
, Ik begr jp u volstrekt niet, senora . Het spreekt vanzelf,
dat de Markies de Quitana dit huwel jk wil ; maar nit uwe
woorden zoude ik bijna opmaken, dat gjj bet beschouwt als iets wat
u tegen is, doch waartegen gij geene macht hebt u to verzetten ."
„Zoo is bet, senor, de macht daartoe heb ik niet ; maar mg
blijft de list, zooals ik zeide, en bet is daarom dat g g hier zijt .
Maar mij dunkt, gij zult dit weten ."
Jonker Peter haalde in de uiterste verbazing de schouders op
en zag haar strak aan, als verlangde hij meer opheldering, eer
hjj antwoordde .
„Gezonden door dom Ronquillo," hernam zg, als in zich zelven, „nadat ik hem mijn ganschen toestand heb uiteengezet, en
mgn vast besluit heb doen kennen . . . het kan niet anders zijn,
hg weet reeds alles ."
„Wat zou ik weten, senora? Ik verzoek u ernstig mij niets
terug to houden van hetgeen ik weten moet," zeide jonker Peter dringend . „Ik wenschte zoo van ganscher harte den last, then
ik op mij genomen heb, to volbrengen met de meeste nauwgezetheid . . . en gj spreekt tot mg in raadsels ."
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„Het is dom Ronquillo, die mij in raadsels schr jft : hij
schrijft, dat ik mij volkomen op u verlaten kan in alles, en gij
weet niet eens waartoe gg eigenlijk hier komt ."
„Maar, senora, dat is duideljjk, om u bb procuratie to huwen
in den naam van den Markies de Quitana ."
„En verder?"
,,U naar Spanje to geleiden, naar Madrid, naar Castel-Quitana,
waar de Markies zich tegenwoordig ophoudt ."
„Niets anders ?"
,Mb dunkt, daarmede is door mg al bet doenlgke verricht ."
„En toch zoudt gij de man z jn, aan wien ik mg volkomen
kan toevertrouwen ?"
„Zoo hoop ik ."
„O!" riep nu de jonge dame, terwgl tranen van spijt en ongeduld hare oogen vulden, ,dat ik een oogenblik de gave der
alwetendheid hadde, om in het binnenste van uw hart to zien en
to weten wat daar omgaat, on wat gj nu denkt en voorneemt . . .
al moest m j die kennis ook tien jaar levens kosten ."
„Maar, senora, dat behoeft u niets to kosten dan den wensch
to uiten, en m jn woord to gelooven als ik u zeg, dat ik u niets
verberg. Ik heb geene reden hoegenaamd, om iets anders to
zeggen dan ik denk, of mij den sch jn to geven, datgene nu
niet to verstaan, wat ik zou kunnen weten . Ik ben geen hoveling, in listen en intriges doorleerd, senora . Ik ben een krggsman van beroep en Hollandsch edelman van geboorte, en ik
geve u mgn woord als kr jgsman en als edelman, dat ik u zonder eenige terughouding zal zeggen, waarom ik geloof, dat men
op het denkbeeld is gekomen aan mg op to dragen die veelbeteekenende eere, om den Markies de Quitana to vertegenwoordigen. Dom Ronquillo, aan wien ik door machtigen invloed was
aanbevolen, en tot wien ik mij dus wendde om in Spaanschen
dienst to komen, zeide mij toen het volgende : Het huweljkvan
den Markies de Quitana, den zoon van den President van Kastilie, met de Markiezin Lavinia de los Balbases moet to Njmegen voltrokken worden, b j procuratie . De persoon, aan wien die
procuratie zal gegeven worden, moet aan de senora welgevallig
zijn . De Graaf Emmanuel de Fuentes is voorgeslagen, doch verworpen door de bruid, die antipathie tegen hem sch jnt to hebben opgevat ."
,,Antipathie?" riep Lavinia met bitterheid .
„Zoo sprak de pater," hervatte jonker Peter . ,Na bet echec van
den Graaf is de keuze nit den Spaanschen adel moeilijk geworden. Daar men die eere niet meer kon opdragen aan een grande
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van denzelfden rang als don Emmanuel, en een beer van minder qualiteit van zijne eigene natie door don Paolo niet kon
worden aangenomen, zoo heeft men besloten een vreemdeling
to kiezen van goeden adel en van zoodanige aanbeveling voorzien, als hem bb de jonge dame aannemeljk kunnen maken,
opdat zij hem volkomen haar vertrouwen schenke . Die vreemdeling was ik . Dom Ronquillo belastte zich met den brief aan u,
then hg zeide voldoende to wezen en die door u nader zoude
toegelicht worden ."
Donna Lavinia had in gespannen aandacht geluisterd, als overlegde zij bij zich zelve de waarde en den waren zin der woorden, die er gesproken werden . Toen hij geeindigd had, zeide zij
„Ik geloof nu, dat ik alles begrbp, en dat dom Ronquillo,
u kennende, alles aan mij overlaat . . . Maar wat moot ik dan
denken van den Markies de Quitana?"
En daar jonker Peter haar verwonderd bleef aanstaren, vervolgde zij
„En gij, senor, die een good edelman zijt, wat zoudt gij
zeggen van een edelman, die de zekerheid heeft, dat zijne bruid
hem niet bemint, en alleen door den dwang van bloedverwanten zal huwen, en die toch het huwelijk doorzet . . . die het verhaasten wil."
„GFij zegt dat van u zelve, senora . Weet de Markies de
Quitana. . . ."
„Door mij weet hij het, ja ."
„En hij volhardt ?"
,,Uwe tegenwoordigheid is er het bewijs van ."
„Gg kent elkander niet, naar ik hoor . Veellicht hoopt hij
zich to doen beminnen, als hij uw gemaal zal zijn ."
„Hij weet, dat die hoop ijdel is . . . hij weet het door mij .
Ik heb hem gesmeekt, zelf het woord terug to geven aan mijn
vader, die het zijne niet mag broken, en van wiens trouw ik
het slachtoffer moot worden . . . en zijn antwoord . . . is de vernieuwde volmacht aan u . Gij ziet wel, dat ik recht heb alles
tegen hem to doen wat ik vermag ."
„Mij dunkt, senora, gij hebt recht hem uwe hand to weigeren, en don Paolo bekend to maken met hetgeen er tusschen
u en hem is voorgevallen," antwoordde jonker Peter, wel wat
getroffen over doze wending, want hij zag alle zijne kasteelen
in Spanje werkelijk luchtkasteelen worden ; maar hij achtte zich
toch verplicht om haar raad to geven naar zijn beste geweten .
„Dat zou niets baten . Men vermoedt mijn tegenzin in dat
Luwelijk, en toch wordt het mij opgedrongen . Maar ik zal beter
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doen, u mijn voile vertrouwen to schenken, dan u in gissingen
over mijn toestand en bedoelingen to laten ronddolen. Luister,
senor. . . en laat het niet gezegd zijn tot schande van uw volk
en van een Hollandsch edelman, dat eene vreemde jonkvrouw,
die zich ten voile op hem verliet en haar lot in zijne handen
gaf, zich in hem heeft bedrogen ."
„Neen, voorzeker, senora, dat zal niet gezegd worden van
een mijner landgenooten, zoo zij denken als ik, en handelen
als ik voorgenomen heb to doen jegens u . Dom Ronquillo heeft
u niet misleid ter mijner gunste met valsehe aanbeveling ; gij
kunt u verlaten op mg en mijn bb stand en hulp veilig inroepen."
,GU moot mg zweren, dat gij in mij eene zuster zult
willen zien, en als een brooder mg beschermen in alles en
tegen alien."
„Ik zweer geen ijdelen eed, maar wees zeker, dat ik voor
mij zelven die plechtige belofte zou hebben afgelegd, al ware
het niet, dat gij die nit mijn mond wilt verstaan ."
„Zoo hoor wat ik wil dat gij voor mij doen zult . Van nu
aan als mijn chevalier d'honneur aangenomen, kunt g g met den
Markies de los Balbases spreken over de voltrekking van het
huwelijk . . . de wijze waarop is mij vrij onversebillig . Ik zal wel
niet feestelijk gestemd zijn, doch dat doet er niets toe ; men
zal feesten voor mij willen, en in den roes, in den tuimel van
der anderen vreugde vergete ik veellicht alles wat er moot volgen, valt het mij missehien mogelgk mij zelve to bedwelmen .
Bij ons in Spanje is het gebruikelgk, dat de huwelijksplechtigheid na den middag plaats heeft . Ik wenschte het mijne bb
eene middernachtsmis to zien sluiten in de kapel van onze ambassade, en door een priester, die mijn vertrouwen bezit. Terstond na de plechtigheid reizen wg af. Ik geloof dat men ons
voorschrijven zal, de reis over Brussel en de Spaansche Nederlanden to nemen . . . maar dat doet er weinig toe . Op de eerste
rustplaats beveel ik mijn gevolg vooruit to reizen en houde niets bij
mij dan mijne duena en een dienaar, op wiens trouw ik durf
rekenen . . . Dan, senor, dan komt hot aan op uw bgstand, op
uwe omzichtigheid, op uwe trouw . Dan nemen wij den weg
niet naar Brussel, maar over hot Kieefsehe trekken wg Duitschland in tot bb Weenen, tot in het dorpje, dat ik u zal aanwgzen .
Dear is een stifthuis der dames Urselinen, daar ben ik opgevoed, en zal er verblijven, totdat ik met mgne familie en met
den Markies de Quitana over eene andere toekomst voor
my zal hebben onderhandeld, dan die zg mij hebben toegedacht. Ken ik niet van hen verkrggen wat mg noodig is, zoo

184
doe ik de gelofte en verbinde m j voor m jn leven aan het stift ."
Jonker Peter van R jnsse had met ernstige aandacht geluisterd,
zich onthoudende door eenig woord of teeken van verwondering
hare mededeeling to storen, en toen z j had uitgesproken bleef
hg in dezelfde houding zitten en zweeg .
Na eenige oogenblikken op z jn antwoord gewacht to hebben,
hervatte Lavinia
,,Gij zegt niets, senor . . . Gij keurt m jn ontwerp dan niet
goed ?"
„Neen, senora ! antwoordde h j lakoniek."
„Houdt gj het voor uitvoerbaar?"
„Neen, senora."
Z j stampvoette van ongeduld .
„haar senor!" riep zij driftig, „weet g j dan iets beters voor
to stellen ?"
„Hoe oud z jt gj, senora?" vroeg h j eensklaps en zonder haar
to antwoorden, alsof hb, onder haar spreken en hare vragen
door, in eigene overwegingen was verdiept geweest, waarvan
deze vraag het gevolg was .
,,Vraagt gj naar de jaren, die ik heb geleefd, of naar die
waarin ik geleden heb ?" antwoordde z j stroef.
„Naar beide."
„Ik heb nog geene voile achttien jaren geleefd, maar ben
door 1 jden de helft ouder dan ik jaren tel ."
,Dit heb ik niet kunnen vermoeden, senora . Integendeel,
de ervaring eener dertigjarige zou u andere denkbeelden hebben
gegeven ; alleen van eene zestienjarige is hat to begrijpen en . . .
to vergeven ."
„G j z jt beleedigd over m jn voorstel ."
„Zooals ik zeg, ik vergeef het u, senora ! maar minder aan
dom Ronquillo, die, naar ik hoor, van daze plannen kennis droeg,
en mij tot dozen dienst aanwees, omdat hij wist, dat ik geene
fortuin had, en onderstelde, dat ieder middel om er toe to geraken, mij goed genoeg zou wezen . . . hoewel ik zelfs niet inzie
hoe dit hier m j dienen konde . . . doch dat doet er niet toe . . .
van mj behoeft hier geene sprake to zijn ."
„Gg weigert alzoo m j to dienen, zooals gij beloofd hebt?"
vroeg Lavinia met onrust.
„Al had ik dat niet beloofd, senora, ik zou nu die belofte
afleggen, vooral sinds ik overtuigd ben, dat een ander bezwaar1 jk eene zoo hachelijke en ondankbare taak op zich zal nemen,
op gel jke voorwaarde ."
„Misschien zal ik mij eenmaal dankbaar kunnen toonen,"
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hernam zij, zich vergissende in zgne bedoeling : en zoo niet,
geloof dat de wil mij nooit zal ontbreken ."
„Gij zult mij die reeds toonen, door uw vertrouwen zonder
eenige terughouding to schenken . En daarom, senora, antwoord:
mij met oprechtheid . Uwe gemoedsstemming is niet de gewone
van een jong meisje, dat tegen bet huwelgk met eenen onbekende opziet ; uw tegenzin heeft eene bepaalde oorzaak . . . zoo .
ik wel heb opgemerkt. . . Gij bemint een ander . . . ?"
„Dat is de waarheid ."
„Mag ik nog meer vragen ?"
,Gg wilt weten . . . wien ik bemin ."
„Het is mij minder to doen om een naam to kennen, dan om
to weten aan welk karakter uw argeloos harte zich heeft verbonden ."
,,Aan het edelste en standvastigste, dat er zgn kan . . . Alleen,
zijne grootheid van ziel is mij somwijlen to groot - en maakt
dat ik hem miskennen moet, ondanks mij zelve . . . dat ik twijfel
aan zijne liefde, die mij koelheid toeschijnt in vergelijking van
mijn hartstocht . Die zelfde fiere groothartigheid is oorzaak, dat
ik zgne hulp niet kan inroepen bg mijn ontwerp, en dat ik het
hem, hem vooral, zou moeten verbergen ."
„Zoo kan het die Fransche ridder niet zijn . . ."
„Gij schbnt mg niet hoog to stellen, senor, dat gg mij dus .
verdenkt . . ."
„Het stelt mij gerust, dat gg mijn woord zoo opneemt . Versehoon mg, indien ik u beleedigd heb . . . maar ik ben verschoonlgk, daar gg veel hebt gedaan, om tot de onderstelling aanleiding to geven ."
„En ik zal veellicht nog meer moeten doen, om then schbn
to rechtvaardigen ."
„Pat dit laatste betreft, senora! dit althans stel ik tot voorwaarde van mijne hulp, dat gij in geen geval zijne diensten
vraagt of aanneemt tegelijk met de mijne ."
„Zoo gg mij wilt bijstaan, verzeker ik u, dat ik hem reeds.
morgen voor altijd iedere aanspraak op vertrouwelbkheid of den
schijn er van zal benemen . . . Zoo niet, dan blijft mg niets over
dan mijne toevlucht to nemen tot iemand, die mij zeker niet onbelangzuchtig zal dienen . . . maar toch met trouw, met ijver,
en . . . wat mij meest noodig is . . . zonder omzien ."
„En tot welken prijs?" vroeg jonker Peter .
„Tot dien ik zelve zou goedvinden to bepalen ."
„Meent gij hem to kunnen betalen met goud?"
„Zeker niet !"

186
,,Dan moot ik u doen opmerken, dat het eenige wat hij van
u zal willen, juist datgene is, wat gij hem niet wilt en niet
kunt geven."
„Dat is zoo . Maar ik heb eenige hoop, dat zijn ridderlijk en
romanesk gemoed er eene eere in stellen zal, mij zijne diensten
to verleenen zonder loon ."
„Reken daarop niet, senora ! . . . En zelfs al nam hij zich voor,
er mede aan to vangen, zal hij er mede eindigen? En zelfs al
gelukte het u, hem die zelfverloochening op to leggen tot den
einde toe - is hij de man, om daarin zijne eer to stellen, dat
hij die toont voor de wereld, of wel, zal hij niet zijne voldoening zoeken door tegenover anderen do houding aan to nemen,
of hij het wenschelijkst loon verkregen had? . . . en wat dunkt u,
dat zijne hulp u dan zoude kosten?"
,,Gij valt then armen ridder . . . wel hard, senor, om zulke
zware verdenking tegen hem op to vatten . . . na zoo kortstondige
bekendschap . . ."
„Niet to hard, voorwaar, sinds ik zie hoe hooge verwachtingen hij bouwt op do kleine gunsten van u ontvangen, en hoe
hij daarmede nu reeds pronkt."
„Bewi s mij dat!" riep Lavinia met levendigheid, „want zonder dat acht ik het ongeloofelijk ."
„En dozen avond bij mevrouw Heugh?"
„Neen, jonker, zijne houding daar moet niet tegen hem getuigen . . . en zeker gij miskent hem . Hij is ijdel, ingebeeld, vol
zelfgevoel . . . maar zijn hart is good, ik verzeker het u, ik heb
er de bewijzen van . Hij zou, om de gunst eener dame to winnen, door het vagevuur gaan . . . en ik kan met hem doen wat
ik wil."
„Tot zelfs hem verplichten tot stilzwijgen en bescheidenheid ?"
„Zelfs daartoe . Ik heb hem op dat punt reeds op de proef
gesteld . . ."
„Ik hoop u van verdere proefneming to zijnen opzichte to vrijwaren, senora ."
„Gij zijt dus bereid mijn verlangen in to willigen?"
„Ik hoop u vrij to maken van eene verbintenis, waarin gij
uw ongeluk ziet, zonder zoo vermetele afwijking van de gewone
gedragslijn, als uwe zuidelbke verbeeldingskracht u heeft ingefuisterd ."
„Gij hebt daar hoop op? . . . 0, ik zie wel, dat ik u nog
dieper moet inwijden in het smarteljk geheim, dat mij drukt,
eer gij gelooven zult dat het met mij tot een uiterste gekomen
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is, waarin men niet eens meer de keuze heeft, den gewonen
weg to betreden."
En Lavinia vertelde hem alles wat wij weten uit haar gesprek
met don Emmanuel, en nit dat met hare moeder . Z j meende
echter de voorzorg to moeten gebruiken, om den G4raaf Fuentes
niet to noemen, en alle bijzonderheden, die hem lichtel jk konden aanduiden, to verzw jgen of to verbloemen .
Jonker Peter, die deze vrouwel jke kr jgslist wel doorzag, wilde
echter niet meer vragen, daar hij begreep, dat schroomvallige
kieschheid de jonkvrouw wederhield, den man dien z j liefhad
aan een ander to noemen, terw jl het zoo onwaarsch jnl jk was,
dat zj ooit tot dozen in eene betrekking zou komen, die haar
yr jheid gaf van hem to spreken . Maar liep er iets van dit gevoel onder, het was de ware reden niet. Lavinia had reeds genoeg gehoord van jonker Peter en genoeg begrepen van zjn
karakter, om overtuigd to zijn, dat hij haar niet dienen zoude
door eene list, zooals z j had uitgedacht, - en daar z j innerlijk besloten had zich zelve to helpen, zoo anderen daartoe geen
mood of geen lust hadden, wilde z j Fuentes niet aangeduid
hebben, omdat deze vooral vreemd moest bljven aan haar gewaagden stap . De ongelukkige verdoolde, die, ter wille harer
liefde, iedere buitensporigheid zou willen wageD, welke hare
vurige zuidelijke verbeelding haar ingaf, deinsde terug voor de
eenige daad, die haar werkelijk vrjstond, en die geoorloofd en
voegzaam was : alles ontdekken aan don Balbases, en hem
Fuentes noemen, diens grootmoedig gedrag ten opzichte van de
Quitana kenbaar maken, en dan afwachten of vaderlijke willekeur en familiebelang zich zouden handhaven tegenover zooveel
beminneljke deugd . De keuze tusschen de Quitana en don
Emmanuel kon niet moor moeil jk zjn .
Dit stelde jonker Peter haar voor . Hj wilde zich belasten
met de hachelijke boodschap aan don Paolo, maar donna Lavinia wilde hiervan niets hooren .
Jonker Peter vroeg haar nu, of or tusschen den edelman dien
zij beminde, en haar vader eenige veete bestond, die de bezwaren vermeerderde.
,,Geenszins," was het antwoord, „maar al was het ook zijn
dierbaarste vriend of een geliefde pleegzoon, hij zou to zjner
wille zijn woord niet broken ."
„Dan moot men zich wenden tot den Markies de Quitana,"
hernam jonker van Rijnsse .
„Dat baat evenmin, als wij nu reeds weten . Geloof mij jonker
Peter, er is geen hulpmiddel uit to denken, dan wat ik voorsloeg ."
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„Welnu dan, senora, indien gij dat gelooft, indien gij weet,
dat gg geene andere keuze hebt, dan die van een schandelijk
verraad, van een verbreken aller banden van eere en trouw, van
eene smet to werpen over u zelve en over uw gansche geslacht . . . dan heb ik u slechts een raad to geven, maar hot is
die van een eerl jk man, die het leven zonder begoocheling ziet,
en die het ziet van z jne ernstige z jde ."
„En die raad is . . . ?" viel zb in met ongeduld .
„Uw plicht to doen in den vollen, strengen zin van het
woord . . . u to onderwerpen aan den ouderlgken wil ; dat zou
een besluit zijn, waardig eene jonkvrouw van uw rang, die
zeventien jaren lang al de voorrechten van hare geboorte en
fortuin heeft genoten, en in wie het lafheid zoude zijn, voor den
eersten plicht terug to treden, dien z j oplegt . . . Z j ook die
plicht een groot offer, de man, die u bemint, en dien g j een
grootmoedig man noemt, gaf u zelf hiervan het voorbeeld . Bljf
hem waardig door dit na to volgen, en geloof mg . . . zij ook
uw lot niet een zulk, als de droomen uwer jeugd u hadden
voorgesteld, het kan toch nooit een geheel ongelukkig lot zijn ;
want g j zult de bewustheid met u voeren, dat g j iets van uwe
schuld aan uwe ouderen hebt afgedaan ."
„Ouderen, die mij zoo liefhebben, dat zb mij in de wieg
reeds tot een rampzalig huwelijk voorbestemden," sprak Lavinia
met bitterheid .
„Zoo rampzalig kan dat huwelijk u niet maken, als gj zijn
zoudt, indien het u gelukte tegen hun wil het door list to ontgaan . Gij zjt al to jong, senora, en kent al to weinig de werkeljkheid van het levee, om ook maar eenigszins to begrijpen,
wat het voor u z jn zoude, dat leven van eene onbeschermde
vrouw, die de achting voor zich zelve had verloren, en zich niet
meer omringd zag door die van anderen . . ."
„Onbeschermd!" riep de jonkvrouw, die nog alt jd kracht
behield hare tranen to verkroppen, hoewel ze brandden in hare
oogen . „Onbeschermd, voorzeker neen ; de edelman, wien m jn
hart behoort, zou mij niet verlaten, en hg zou het zijn plicht
achten mj dan vooral met zijne liefde en bescherming to omringen, als hij weten zou, dat ik zooveel voor hem . . . had
gedaan . . ."
„Vlei u daarmede niet, senora . Als die edelman is, zooals
gg hem beschrijft, zoudt gij van zijne z jde op niets anders kunnen rekenen dan op . . . medel jden . . ."
„Genoeg, senor !" viel zij in met trots en met heftigheid ;
,ik zie althans wel, dat ik van het uwe niet veel zal to wachten
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hebben . Gelukkig behoef ik dat nog niet ; gelukkig is flog die
keuze niet gedaan, die u recht zou geven met zoo harde minachting op mij to zien . Beleedig mg dus niet vooruit, alsof ik
die reeds had verdiend . . ."
„Gij zult die nooit verdienen, senora! ik heb or zekerheid
van . Uw stork karakter en fier zelfgevoel waarborgen mij daarvoor . Vergeeflgk was het, dat uwe onervarenheid naar hulpmiddelen greep, waarvan zg het gevaar niet kende . . . onvergeeflijk
zoo gij gewaarschuwd, toch voortgingt er naar to vragen . Daarom
laat u leiden door eene trouwe en voorzichtige hand . . . Neem
mij als uw gids, en gun mg, eer wij in iets verder gaan, met
den Markies de los Balbases to spreken . . ."
„Dat kan, dat moot niet zijn !" riep zg met overspanning .
„Ik vrage u alleen, of gij doen wilt wat ik van u verlang?"
„En indien niet ?"
„Dan, laat mij over aan mijn rampspoedig lot . Ik zal zien
hoe ik mij zelve help . . ."
„Met den bijstand van den ridder Hippolyte?"
„Ik zeg niet neen daarop ; maar zeker is het, dat ik den
uwen niet meer zal inroepen ."
„Verschoon mg, senora, gg zgt in dozen niet meer vrij . Ik
zal u weten to beschermen ondanks u zelve . . . en tegen u zelve
desnoods ."
„Maar, senor, dat zou eene tirannie zgn !" riep zij met eene
beweging van schrik .
„Die ik alleen gedwongen zoude oefenen . . . maar liever toch,
dan het vertrouwen, door uwe familie in mij gesteld, onwaardig
to zgn."
„Mgne familie? Maar ik dacht, dat ik het mijne gegeven had?"
„Te meer reden, om het door eene trouwe en veiligende
waakzaamheid mg waardig to toonen ."
„Als het z66 staat, senor, zgt gg niet meer de man, dien ik
noodig heb . . ."
„Dat is mogelgk . . . maar . . . dien g g niet meer kunt verloochenen, Markiezin . Gg hebt mij daartoe to openlgk bevoorrecht en to diep in uwe geheimen ingewgd ."
„En gg zoudt dit vertrouwen misbruiken, om mj to dwingen. . . . om mg to verraden misschien?"
„Ik zal niets doen dan het noodige . . . maar het noodige
zal ik doen, senora, vooral dan . . ." fluisterde hg zachter, want
voetstappen deden zich hooren tot dicht bg het vertrek, „als gij
den loszinnigen Franschen ridder ter hulpe riept . . ."
,, Miserere mei ! ik ben in uwe macht !" snikte zg, zich den
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zakdoek voor den mond houdende, om den kreet barer smart
to dempen, then z j toch lucht moest geven .
„Glj zult er later dankbaar voor z jn, senora, dat gij in mijne
macht zijt, en niet in die van een ander, en dat ik zoo tot u
spreken durfde ."
Z j antwoordde niet, dan door angstig naar de deur to zion,
die zich na oen zacht getik even opende .
De duena kondigde bet bezoek aan van don Paolo de log
Balbases aan zijne gemalin .
De Markiezin-moeder vertoonde zich reeds op den drempel
van bet vertrek, bet open en der deur had haar gewaarschuwd .
Mite zij tegenwoordig -was, kon er in dit samenzijn nets vreemds
worden gevonden . Ook toen de Markies binnentrad, was bet
eer met een tevreden dan verwonderden blik, dat hij jonker
Peter met zijne dochter en gemalin samenzag .
„Verraad mij niet," had donna Lavinia nog op smeekenden
toon van Rijnsse ingefluisterd .
„Gij kept mijne voorwaarde," antwoordde hij met vastheid .
„Daar ik jonker Peter van Rijnsse met donna Lavinia samen b j u zie, tw jfel ik niet, of er zal over bet huwel jk van
den Markies de Quitana onderhandeld zijn," sprak don Paolo,
zijne gemalin aanziende, die eene zwijgende buiging maakte,
terwjl jonker Peter aanving to zeggen
„Zoo is bet, Monsenor, alleen zoude ik nog wel een afzonderljk onderhoud van Uwe Excellentie begeeren, eer wij verder
gingen . . ."
„Dat is onnoodig, senor!" viel donna Lavinia in . „Wij zijn
omtrent de hoofdpunten overeengekomen, en ik verklaar u hier
voor mij no beide ouders, don Paolo Doria Spinola Markies de
log Balbases en donna Anna de Colonna Markiezin de log Balbases, dat ik hun woord, aan den President van Kastilie gegeven, inlossen wit door mijn huwelijk met don Fernando Markies de Quitana . . . dat jonker Peter van R jnsse mij aangenaam
is als vertegenwoordiger van den bruidegom . . . dat ik mij gansch
op hem verlate ontrent de regeling der plechtigheid . . . en dat
ik tot eenige voorwaarde stelle, dat men al dien speed make
met de voltrekking dier verbintenis, waarop de Markies zelf
heeft aangedrongen ."
Toen Lavinia die verklaring had afgelegd met eene vaste stern
zonk zij op de kussens, waarvan z j was opgestaan, terug in
eene soort van afmatting, die wel bet gevolg zijn moest van
zulke overspanning . Nu verborg zij baar gelaat aan de borst
haren moeder, alsof bet aan doze was, dat zij dit offer bracht .
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Was hot werkel jk het gevoel van plicht, waaraan z j nu gehoor
gaf, zooals jonker Peter haar had vermaand, of wel eene poging
om van R jnsse to misleiden en hem to doen afzien van dat
plan van waakzaamheid, dat haar zoozeer tegen was? W j weten hot niet, want niets is zoo diep en zoo raadselachtig als
het menschel jk hart in het algemeen, en een meisjeshart in
het b jzonder, vooral een zulk dat zich verdrukt acht, en gelooft
zich niet to kunnen opheffen nit de verdrukking dan door list.
Wij stellen u daarom ook Lavinia niet voor als een model van
volmaakte oprechtheid, zoomin als van volmaakte deugd . Wij
stellen u haar voor zooals z j is, een levendig, vurig, romanesk
karakter, dat zich door uiterljken tegenstand tot innerl jke kracht
had ontwikkeld, dat iets meer natuurljks had, dan de gemanierde vormen, die men haar opdrong, toelieten, en dat daarmode gedurig een str jd voerde, die haar vermoeide zonder haar
nit to putten ; dat in de ledigheid van hot onvervuld en weelderig leven van haar rang, juist to meer voedsel vond voor een
hartstocht, die veellicht niet zoo diep zou hebben ingegrepen in
een leven tot ernstige bezigheid verplicht en met minder speelruimte voor phantasien en idealen .
In zulken toestand scbeppen jeugdige vrouwenharten zich veelt jds ingebeeld ongeluk of ingebeeld geluk . Staan de begoochelingen der liefde haar niet ten dienste, zoo maken z j de vriendschap
tot een hartstocht . Maar zeker, indien men een werkel jk ongeluk of een waarachtig geluk in de plaats stelde van hare hersenschimmen, ze zouden het eerste niet weten to dragon en
hot andere niet weten to genieten . Zelfs door godsdienstige indrukken laten z j zich lichtel jk ontvlammen in zulken toestand alleen met dezelfde onbestemdbeid en dezelfde onvruchtbaarheid ; en zelfs waar zij enkele schitterende teekenen geven van
leven, moot men er zich nog niet to veel van beloven ; maar
ook niet to weinig -- vooral niet to weinig : want in zulke
licht geopende harten, waarin een ledig is, dat gevoeld wordt,
en dat naar aanvulling tracht op iedere wijze, die slechts met
eenige voldoening der behoefte vleit, is toch een beginsel van
leven, is toch cone ontvangbaarheid, die slechts een straal van
levenwekkend licht behoeft, om to ontkiemen en to r jpen . Maar
eerst als dat nieuwe levensbeginsel kracht heeft gekregen in zulke
harten, mag men rekenen op de vruchtbaarheid van haar fiver,
op de volharding van hare trouw, op de onwankelbaarheid van
hare keuze : - tot zdolang alles weifeling en onzekerheid, tot
zoolang oppervlakkig gevoel en onbestemde wenschen, die nauwelijks voldaan, nieuwe onvoldaanheid met zich voeren en nieuwe
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keuzen, en andere begeerten, en andere voornemens, die alien
tot niets heenleiden, die in cirkel heenglijden over het ledige,
yonder daar in to komen tot vervulling .
Dus zou het Lavinia gaan, maar zij was nog niet daar ; zij
vond vooreerst vervulling in haar leven door haar gedwarsboomden hartstocht, en om then to doen zegevieren spande zjj alle
krachten barer ziele in ; en daar handelen haar veeltijds onmogelijk was, werd dulden en veellicht veinzen haar schild, tot zij
naar een degelijk wapen kon grijpen .
Te ontcijferen was dit niet, althans niet door jonker Peter,
voor wien de verklaring van donna Lavinia een vreemden
klank had. Hij wist niet wat hij er van denken moest, daarom
begon hij, naar het eigenaardige van zbn karakter, met er niet
to veel aan to gelooven, en ingevolge daarvan to handelen, zoo
het pas gaf, hetgeen niet belette, dat hij nu verhinderd werd,
~om don Paolo in to lichten, daar hij niet dan met eene ongeoorloofde schennis van hasr vertrouwen, iets tot dezen konde
zeggen wat hare stellige verklaring tegensprak, op straffe nog
daarbij van niet eens geloofd to zullen worden . Hij besloot dus
to zwijgen, to wachten en in stilte zijne opmerkingen to maken .
Gelegenheid daartoe dacht hij welhaast to vinden op het feest,
dat don Emmanuel de Fuentes to harer eere zoude geven, en
waar hij eenige zekerheid had alien samen to vinden, tot wie
de jonge Markiezin in eenige betrekking stond .
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IIOOFDSTUK XII .
Waarin do chevalier goede zaken doet, en waarin verder
de belangen van Frankrijk behartigd worden .

Onze galante ridder had niet veel moeite, om mevrouw Colbert b j bet naar huis geleiden to overtuigen, dat hij er goede
en oorbare redenen voor had, om haar het hof to maken, in
de plaats van de marechale d'Estrades, wier luimen, lastig
humeur en heerschzuchtige aanmatiging hem onverdraaglijk
waren geworden, als h j zeide . En to gereeder vond hij ingang,
daar hij haar de min vleiende, maar zeer geloof bare bekentenis
deed van z jn ingebeelden hartstocht voor donna Lavinia, van
z jne vurige begeerte om haar feest b j to wonen, en van do
zekerheid die hj had, dat de marechale hem niet zou willen
medenemen . . .
,,Terwijl de Maarschalk niet derwaarts gaat, zoomin als m jnheer Colbert, en gij er dus niet alleen zoudt kunnen komen,
dat begrijp ik," viel z j in, de zaak inziende zooals die was . En
toen h j met een zwaarmoedig schouderophalen toestemde, gaf
z j hem met b jna moederl jke goedhartigheid de toezegging, dat
hij haar zou mogen vergezellen, onder voorwaarde dat h j van
doze belofte zwijgen zoude tot op het oogenblik der vervulling
zelve, en dat h j haar zooals heden goede diensten zoude doen
bb haar toilet . Die beloften werden zonder moeite afgelegd, en
in ruiling daarvan gaf z j hem nog hoop op hare tusschenspraak bb den Markies haar gemaal, zoo het bleek, dat do
positie bij den Maarschalk voor hem onhoudbaar werd door z jno
oneenigheid met de marechale.
Gerustgesteld op die beide hoofdpunten verliet haar de ridder, om nu aan de oproeping van den Maarschalk to voldoen ;
hoe ontijdig die schijnen mocht, zij kon waar z jn .
Media-Noche .
13
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Alleen toen Hippolyte, de antichambre was binnengetreden,
vroeg hij niet naar monseigneur, maar naar mevrouw, hetgeen
voor de bedienden niet vreemd scheen, zoodat hij onverwjld
word aangediend . In het eerst aarzelde de marechale en gaf
bevel hem of to w jzen, maar spoedig riep z j hare kamenier
terug, om een gunstiger tegenbevel over to brengen ; zeker had
zij hare redenen, om den ridder niet tot het uiterste to tergen .
Zj deed hem tot zich komen in haar boudoir ; zij had haar
feestgewaad reeds verwisseld voor een neglige, dat iets minder
prachtig was, maar niet minder coquet. De kanten en geborduurde falbalas van dit witte kleed moesten zoo duur z jn als
diamanten, en de doorsch jnende neteldoeksche pelisse, die z j
over de schouders had geslagen, om die terstond daarvan to
laten afglijden, bewees dat eene zulke drapeering meer aanlokkends kon hebben dan een manteau de tour, met hoeveel
fiere gratie ook gedragen . Hare fijne voeten scholen weg in
marok jnen muiltjes met hooge roode hieltjes, en daar hare kamervrouw reeds begonnen was de sieraden nit haar kapsel weg to
nemen, speelden hare korte krullende lokken zonder band of
strik ordeloos en dartel over voorhoofd en bals . De marechale
rustte in een gemakkelijken armstoel a la duchesse, en was
bezig hare ringen of to doen, die zij in een geemailleerd doosje
wierp, dat zj op haar schoot had gezet, hetgeen haar niet belette van t jd tot t jd een blik in haar spiegel to slaan, een klein
kunststuk van schildpad met goud ingelegd, dat de afgunst
mocht wekken van iedere dame, die bet niet bezat .
Stout door hetgeen h j meende to mogen opmaken nit de
stemming der marechale door haar bevel en tegenbevel, trad
de chevalier bet boudoir binnen met een air vainqueur, dat de
fiere dame zeker b jzonder moest tegenstaan, want z j vroeg hem
terstond op een scherpen toon, wat hem tot haar voerde, en
voegde er in een adem bb, dat z j van hare zij de hem niets to
zeggen had en hem niet hooren wilde .
„Ik kom nit naam van monseigneur den Maarschalk, mevrouw!"
sprak hij droogjes .
„Hoe, ge z jt tot hem gegaan, onvoorzichtige !" riep z j verschrikt.
„En waarom niet, mevrouw? ik was er immers geroepen,"
hernam hj, haar aanziende met een vermetelen blik, terwbl er
een glimlach om z jne lippen speelde .
Z j begreep dat hij er niet was geweest en hare list had
doorzien.
„En wat had de Maarschalk u mode to deelen ?" vroeg z j
onverschillig.
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„Monseigneur had mij niets mode to deelen . Zi ne Excellentie
had mij lets to vragen . . ."
„Zeker hoe gij den avond hadt doorgebracht?"
„Niet precies dat . . . de Maarschalk wilde alleen weten, of
ik Graaf Antonie van Oldenburg had ontmoet, en met welke
dame ."
De marechale verbleekte even, toch hervatte zij zich snel, en
riep, in luid lachen uitbarstende :
„haar mijn beste chevalier, gij laat den Maarschalk ongerijmde vragen doen . Mijn gemaal wist, dat ik met den Graaf
Antonie avondbezoeken was gaan afleggen ."
„Verschoon mij, mevrouw, dat kon de Maarschalk niet weten .
Monseigneur is uitgegaan, lang voordat ik van u mijn afseheid
nam, op zulke wijze, dat ik zelfs de eer bad den Maarschalk
tot aan zijne karos to geleiden . . . en toen ik het hotel verliet,
was mevrouw de ambassadrice in lijdenden toestand, had vapeurs
en migraine, besloot mij weg to zenden, en niemand to ontvangen, en om to bewbzen hoezeer hot haar ernst was thuis to
blijven, toog zij een deshabille aan, veel minder gekleed dan
het neglige, waarin ik het voorrecht heb haar thans to bewonderen ."
„En dat alles hebt gij den Maarschalk gezegd?" vroeg zij
half lachend, half onrustig .
,Laten wij er den Maarschalk buiten laten, mevrouw ;" hervatte Hippolyte zeer ernstig . „Ik heb dit mij zelven gezegd, en . . ."
„En . . ."
„En ik heb er nit geleerd, mevrouw de marechale dat . . .
uwe migraines wel zeer snel genezen zijn, even snel als de wonden
van uw hart, en daaruit, mevrouw, heb ik voor mij het recht
genomen, om van mijne zijde ook op herstelling to denken . . ."
Hippolyte, die begreep dat er strijd moest wezen, achtte de
wijste partij to kiezen met aanvaller to zijn ; zij moest dan altbd beginners met zich to verdedigen, eer zij zich tegen hem
richtte. Maar hier rekende hij buiten de vrouwelijke fijnheid en
behendigheid ; want toen hij dit laatste had uitgesproken, viel
zij hem in de rede met koele hoogheid en met al de impertinentie eener groote dame, die alles durft wagen .
„De grdce, chevalier, ik begin nieuwsgierig to worden, om
to hooren wat mgne migraines met uwe besluiten kunnen
gemeens hebben ?"
Maar de ridder, hoewel hij op den aanval niet meer was verdacht, was er toch niet door verslagen .
„Alleen dit, marechale, dat ik, in verbazing over zoo wonder-
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dadige genezing, de mijne ging zoeken aan dezelfde plaats ."
„Met voorwetenschap altoos van een mirakel, dat gij nog
niet kondt onderstellen . . . en dat door u, naar ik meende, niet
zonder eenige ontroering word waargenomen," antwoordde zij
scherp .
"Hot is zoo, mevrouw, ik kon niet geheel mijne al to onedelmoedige spgt onderdrukken over dien plotselingen terugkeer
uwer gezondheid ; maar, en revanche, moest ik ook al de bitterheid smaken van uw toorn, die mij niet eens vergunde naar
een gelijk geneesmiddel om to zien ."
„M~n toorn, chevalier? gjj haalt u zonderlinge voorstellingen
in het hoofd. Waaraan hebt gij m jn toorn tegen u onderkend?"
„Om niets anders to noemen, marechale, aan den schrikkelbken aanval, dien gij gericht hebt tegen mevrouw Colbert ."
,,gij bedoelt mijn woordenstrijd met die dame? Maar, chevalier, hoe komt het in u op, dat gij daarin betrokken zoudt zijn ?
Ik had waarlijk reden genoeg tot ontevredenheid tegen haar.
Ik had recht, haar rekenschap to vragen, waarom zij zonder
mine voorkennis een bezoek aflegde, dat ik to harer wille tot
daartoe had uitgesteld ."
„Gelukkig was Graaf Antonio daar, om u, zonderdat gb het
zelve moist, dit verzuim gelgktijdig to helpen herstellen," merkte
Hippolyte aan .
Zg sprak door, alsof hij dit niet had gezegd .
„En hoe kon ik nu weten, dat ik mij juist beleedigd toonde
tegen . . . uw . . . geneesmiddel ?"
„Eene nobele vrouw !" antwoordde Hippolyte, gekrenkt door
hare volharding, om zijn persoon to verloochenen als hoofdoorzaak harer grieve.
„Eene zeldzame schoonheid," spotte mevrouw d'Estrades .
,,Niet zoo zeldzaam als de uwe, mevrouw, maar die eene
goedheid van hart bezit, ongelijk zeldzamer . . . iets wat vooral
aantrekken moet, nadat men door het tegendeel geleden heeft ."
„En zoo jeugdig nog voor haar leeft~d . . . zestig jaren, meen
ik?" vroeg de marechale met een schimpenden glimlach .
„Een-en-vijftig," verbeterde Hippolyte koel . „ Ik zou het verschil willen noemen, dat er hierin bestaat tusschen u en haar,
maar gij zelve hebt mij geleerd, marechale, dat men niet rekenen moot met de jaren eener vrouw, maar met de jeugd van
haar hart . . . het hare moeten hare vijanden zelve roemen ."
„Zoodat gb, om die volmaaktheden recht to genieten, voortaan
het huis van den Maarschalk met dat van den Markies de Croissy
verwisselen gaat?" vroeg zij driftig .
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„Alleen dan, mevrouw, als uwe verbittering het mb in uw
salon onhoudbaar maakt ."

„Neen, in waarheid, sprak de marechale met zichtbare spijt
over de koele onverschilligheid, waarmede hij hare zgdelingsche
dreiging opnam, ik had gewacht, dat ik u aan eene schooner
en waardiger mededingster verliezen zou . . . de bevallige Spaansche bb voorbeeld ."
Zij zeide dit slechts bb toeval, om iets to zeggen ; maar Hippolyte vreesde al to veel dat zij raadde, om haar niet in verwarring to brengen en van het spoor to leiden ; hij had er to
groot belang bb, dat zij, zij vooral, niets weten zoude .
„Helaas, marechale, wat zal ik u zeggen, gij weet niet hoe
dat rust - eene vrouw, die niet jaloersch is ."
„Erken ten minste, Hippolyte, dat jaloezie na grenst aan
belangstelling ."
„En aan wantrouwen nog nader, Jeanne !" hernam hij, evenals zij in den ouden toon vallende, die er tusschen hen placht
to heerschen . „Gg weet niet, hoe gij mij door het uwe hebt
gedrukt en vervolgd, en ondanks dat . . . word ik opgeofferd aan
een schitterenden vreemdeling ."
„En ik dan?" zeide de Maarschalk d'Estrades, diebinnentrad,
terwijl Hippolyte sprak, en nu achter hem stond . Evenals de
Markies de los Balbases, kwam hij ongewacht zijne gemalin een
avondbezoek brengen ; maar de kamenier der marechale, minder
trouw dan de Spaansche duena, had haar post verlaten, en was
niet dadr om aan to dienen .
De marechale had hem zien binnenkomen, maar, hetzij Hippolyte haar wenk om to zwijgen niet had begrepen, hetzij ze
werkelijk, in de verrassing of om andere beweegredenen, hem
Been teeken gegeven had, zij liet hem doorspreken, en zag
den Maarschalk aan met een fieren en vasten blik, terwijl zij
zeide
„Het schbnt wel aan iedereen . . . als men aan de woorden
van mijnheer den ridder aandacht zou geven ."
„Ik heb niet verstaan waarover gij eigenlijk in gesprek
waart," hernam de Maarschalk. „Ik hoorde alleen mgnheer de
St. Savornin klagen, dat hij opgeofferd word, en dat trof samen
met den gang mjjner eigene denkbeelden, toen ik hier binnenkwam . Ook ik word opgeofferd, mevrouw, en op ergerlbke
wijze . . . maar gij schijnt er van to weten - en gij ook, chevalier. . ."
ill zag ieder bunner beurtelings aan . De chevalier onderdrukte met moeite een glimlach, en do marechale sprak met
volmaakte kalmte
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,,Maar, mijn beste vriend, gij hebt soms van die opvattingen,
die idee fixe bij u worden, en . . . die men beter doet niet to
voeden, anders zou ik u zeggen . . . (zij bedacht zich onderwijl)
dat wij geloofden . . ."
„Nu ja, wat dan ?"
„Dat mijnheer . . . Colbert. . . Hot was de chevalier, die hot
zeide. . ."
„Ik, mevrouw!" riep Hippolyte verschrikt en gekrenkt dat zij
hem in ongelegenheid wilde brengen, terwijl hg haar had gespaard . „In waarheid, marechale, gij hebt mij misverstaan, ik
bedoelde den Graaf Antonio . . ."
„Ja, maar zone pretenties zgn reehtmatig," hernam d'Estrades .
,Als mgnheer do Maarsehalk het zoo verstaat, goof ik mg gewonnen," antwoordde Hippolyte met eene lichte buiging en een
ironieken glimlach.
,Gg moot bedenken, jonge man," hervatte d'Estrades op den
toon van een betoogend redenaar, „er zgn voor mg tweederlei
wijzen van zien : o fcieel moot ik mg voegen bij de meerderheid, en kan dus Graaf Antonio niet erkennen . . . maar confidentieel, onder ons . . . moot ik bekennen, dat hij gelijk heeft,
to handelen zooals hg doet . . . en ik heb u aan to bevelen uwe
gedragingen jegens then Graaf naar dit mijn particulier gevoelen in to richten ."
Hippolyte boog zich nogmaals zwijgend, maar de marechale
meer vermetel door hare zegepraal, zette de vervolging tegen
hem voort.
„Ik twijfel zeer, of de ridder in de stemming is uwe vermaning op to volgen, monseigneur ."
„Ik zou hem dat toch raden, indien hem aan mijne gunst
iets gelegen is . Maar gij hebt gelijk, mevrouw, mgnheer do
chevalier sehijnt er zich dezer dagen weinig op toe to leggen
die to verdienen. Ik weet niet waaraan hot hapert, maar het is
zeker, dat ik stilzwi geedheid opleg overdo zaken der ambassade,
en dat ze toch allen bekend zgn bb hen, die ze niet moesten
weten . . . bjzonder die, welke mg persoonlijk betreffen ; en het
is u, mijnheer, mijn particuliere secretaris, wien ik geloof dan to
moeten danken . . ."
,Mg, monseigneur? . . . maar ik bid u, waarmede heb ik die
aantgging verdiend ?"
„Ja, gij moot het zgn, gij en niemand anders," hervatte
d'Estrades, zich opwindende, naarmate hg zich zgne grieven
meer holder voorstelde . „Uw dagelgksch verkeer aan mijn huis,
uwe gemeenzaamheid met de marechale, do goedheid en hot
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vertrouwen, die ik niet ophoud u to betoonen, stellen u in staat,
beter dan iemand alles to weten wat ik doe, mij voorneem of
gedaan heb . . . En dat alles, mijnheer de chevalier, wordt bekend,
altijd bekend, juist op eene wijze, die mij het meeste nadeelig
moot zijn . . . en mijne vijanden, de vijanden des Konings maken
er misbruik van . Alles weet men, alles . . . nog dezen avond. . .
Wij hadden met mijnheer Colbert en mijnheer Yon G}urck eene
geheime bijeenkomst ten huize van mijnheer den Graaf Kinski . . .
niemand wist er van dan de belanghebbenden . Mjnheer Colbert zelf had zijne gemalin verwijderd eer hij uitging, en toch
zie, don Christin, de Vlaamsche Spanjaard, weet het en komt er
binnen, als iemand die er geroepen is . . . of eigenlijk zeer
ongeroepen, want wij onderhandelden juist . . . en fin van zaken,
die gij niet noodig hebt to weten . . ."
De chevalier stond verslagen ; hij had zonder eenige kwade
bedoeling zich onvoorzichtig een paar woorden van die bijeenkomst laten ontvallen tegen don Christin, en hij herinnerde het
zich nu.
,,Maar dat is volstrekt niet to verwonderen," sprak de mar&chale lachend . ,Mevrouw Colbert kon gerust uitgaan, en van
niets weten . . . mijnheer de chevalier, die haar den ganschen
avond niet heeft verlaten, was daar om haar op de hoogte to
brengen . . . Don Christin, die haar hot hof heeft gemaakt . . . ."
,Ah zoo . . . en de chevalier is zeker gekomen, om u dat
alles mede to deelen . . ."
„Verschoon mij, monseigneur, de marechale zelve was in de
beste gelegenheid om die opmerkingen to maken," sprak nu
Hippolyte met een dreigenden blik op de marechale . ,Z~ waagde
het uiterste tegen hem : hij had geene enkele reden meer om
haar to sparen ."
„Dat is waar," antwoordde zij, tot d'Estrades gewend ; „na
uw vertrek voelde ik mij beter ; Graaf Antonio kwam mij bezoeken, en hetgeen hij mij zeide van de Zweedsche ambassadrice wekte mij op, om bij zijn bezoek aan haar huis tegenwoordig to zijn . . ."
,,G j hebt wel gedaan, there amie ."
„En zoo ik hier ben," vervolgde Hippolyte, die den zegevierenden glimlach der marechale op hare lippen wilde doen besterven, ,is hot ten gevolge eener oproeping van monseigneur,
anders zou ik, ondanks mijne gemeenzaamheid aan het huis van
Uwe Excellentie, mij niet verstout hebben op dit uur to komen . . ."
„Wat dat betreft, mij dunkt, ik hob u meer gezien in het
boudoir mijner vrouw," hernam d'Estrades, de schouders opha-
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lende. „Maar in bet Bind, ik begrijp niet, wat gij toch gedroomd
hebt van een opontbod . . ."
„Het was geen droom, monseigneur, schoon bet mij zelf in
bet eerst zoo voorkwam, daar ik Uwe Excellentie afwezend wist,
maar daar ik den page der marechale voor mu zag, moest ik
wel gelooven ."
„Den page der marechale?" riep nu de Maarschalk in toorn .
„Maar in waarheid, mevrouw, gij oversehrijdt alto vormen . Pie
heeft er ooit van gehoord, dat de lieden van mevrouw de
ambassadrice aan de secretarissen van den ambassadeur bevelen
komen brengen, en dan nog wel eene soort van overhaaste
oproeping op een ontijdig uur . Ik begrijp zeer wel, mevrouw,
dat gij persoonlijk iets met den ridder hadt nit to maken . .
vrouwen kibbelen graag, en liefst en meest met haren cavaliero
serviente . . . als zij bet niet kunnen doen met hare echtgenooten.
Maar ik begrijp niet, mevrouw, en ik versta bet veel minder,
dat gij u niet ontziet daartoe mijn naam to gebruiken . Gij vergeet altijd, marechale, en ik moet bet u telkens herinneren,
hoeveel gewicht er gehecht wordt aan de minstbeteekenende
handelingen van een ambassadeur . . . wie weet wat men van
doze onvoorzichtigheid zal denken?"
,,Op dat punt wees gerust, monseigneur," hervatte de chevalier ; ,ik ontving de boodschap in de antichambre bij de Deensche
ambassadrice, en er was niemand tegenwoordig dan don Christin ."
„Dan don Christin 1" herhaalde d 7 Estrades, bgna in woede .
,,Maar dat kon niet erger treffen . . . dat is juist de man, die er
zjjn toeleg van maakt, om mijne daden na to gaan, uit to leggen
en to ontcijferen op zijne wijze . . . En nu, marechale, ik vrage
u nogmaals, waarom die schending van alle gebruiken en van
mijn uitgedrukten wil? in welk belang? Verdedig u, rechtvaardig
u, zoo gij kunt ."
De Maarschalk had de gewoonte driftiger to worden, naarmate
hij Been wederstand vond . Zijn toorn was altgd een stroom, die
een dam noodig had, maar dien niet ontmoetende alles medesleepte in zijne vaart . En zonderling, de marechale deed geene
moeite om hem in to toomen . Zij scheen werkelijk zoo verslagen
en zoo machteloos to barer verdediging, dat Hippolyte zelf niet
begreep wat haar zoo onhandig maakte en zoo weerloos . De
waarheid is, dat zij door verschillende strgdige gewaarwordingen
geslingerd word, terwbI haar gemaal sprak .
Het word bij haar bet vraagstuk : den ridder to behouden of
voor good to verstooten .
In bet eerste geval had zij licht een bevredigend woord kun-
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nen vinden, dat alles bb den Maarschalk goedmaakte, zonder
Hippolyte bloot to stellen . In het andere moest zij haar antwoord
inrichten tot zijn verderf. Ook dat antwoord lag haar op de tong,
maar het viel haar ietwat moeielijk het uit to spreken. Gaf zij hem
zijn afscheid, dan was hij ook buiten het bereik harer macht,
dan gaf zij hem tegelijk zijne vrijheid, en zij was nog onzeker,
of zij er nog niet een weinig aan hechtte, hem die niet to laten .
De dreiging toch kon zij wagen, meende zj, en daarbij, ten koste
van alles had zij zich to wreken . Die laatste overweging zegepraalde . Nu ook was zij besloten en toonde zich moedig en welberaden .
„In welk belang, monseigneur?" sprak zij . „Welnu, als ik het
dan zeggen moet : in het belang van Frankrijk, van u zelven,
van den Koning. Ja, monseigneur, ik goof het toe, mijne handelwijze was onvoegzaam, onberaden, onvoorzichtig, maar ik meende
ter wille van zoo groote belangen alles to mogen wagen . . .
Mijne aanmatiging verdient veellicht verwijt, maar zij is to rechtvaardigen ."
Hippolyte zag haar aan, verrast en getroffen ; hij wist niet
waar zij heen wilde .
„Mort Dieu, mevrouw !" riep d'Estrades, , Iaat mij dan toch
hooren wat er eigenlijk was."
„Alleen dit : mijnheer de chevalier hier, die werkelijk de
eer heeft genoten in ons beider vertrouwen to deelen, en tot
wiens kennis noodwendig zulke zaken waren gekomen, die bestemd waren tussehen ons to blijven . . ."
„loch niet die van de laatste tijdingen uit Frankrijk?" vroeg
d'Estrades fluisterend .
„Juist die," hernam zij op denzelfden toon, en luider voegde
zij er bij : ,Nu dan, de chevalier bleef den ganschen avond, ondanks mijne tegenwoordigheid, de getrouwe gezelschapshouder
van mevrouw Colbert. Waarmede hij haar bezighield, kan ik
natuurlijk niet bepalen, maar dat het onderwerpen van galanterie betrof was niet waarschbnlijk, en to minder, daar het gesprek
den ernstigen Spaanschen beer Christin dermate scheen to boeien,
dat hij voor niets andere oogen of ooren had, dan voor hetgeen
er voorviel tusschen mevrouw Colbert en den ridder . . ."
„loch wel voor de mar6chale en den Graaf Antonio," vie)
Hippolyte in . „Verschoon mij, mevrouw, ik verander niets in uwe
voorstelling . . . ik vul die slechts aan ."
„Hoe het ook zij, mijnheer de St. Savornin, ik had om uwenten om mijnentwil wel gewenscht, dat de marechale niet eene
zulke voorstelling van u had to geven," sprak d'Estrades driftig,
„Wees zoo good en vervolg, mevrouw ."
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„Als gij denken kunt, was het m~ ondoenlijk tussehenbeid en to komen, om dit onderhoud to storen op dat oogenblik
zelf ; maar ik meende het recht to hebben . . . en verplicht to
zijn . . . er zoo spoedig mogeljk een einde aan to waken, vooral
toen ik vernam, dat de chevalier met zijne dame en don Christin samen nog andere bezoeken zouden afleggen . Zoo ras ik
teruggekomen was, besloot ik dus tot een maatregel, die zeker
gewaagd was, maar niettemin doeltreffend . Ik deed het rijtuig
van de Markiezin de Croissy volgen door een mijner voetknechten, met order om er mij bericht van to geven waar zg opnieuw een bezoek aflegden . Zoo ras ik dit wist, zond ik er mijn
page heen, met de order, die u zoozeer heeft beleedigd, en
,die zeker mijnheer de ridder eenigszins heeft gecontrarieerd,
maar toch . . . heb ik zooveel misdaan, monseigneur . . . ?"
„Gij hadt niet to veel gedaan met hem op do plaats zelve
in arrest to laten nemen," barstte nu de Maarsehalk nit .
„Ik oordeelde, dat ik niet verder gaan moest dan ik ging,"
sprak zj met bescheidenheid .
„En gij, mynheer, wat hebt gij tot uwe verontschuldiging
to antwoorden ?"
„Niots, monseigneur. De aanklacht der marechale is van
lien aard, dat een edelman zijne eer bezoedelt met er zich
-over to verontschuldigen ."
„Maar, chevalier, indien gij u hierop niet kunt of niet wilt
-zuiveren, begrijpt gj, dat gij m j niet langer dienen kunt, noch
-aan mijn huis en persoon verbonden blbven ."
„Ik begr~p dat zeer good, monseigneur, en ik onderstel,
dat dit woord min afseheid is," hernam Hippolyte, die zich
herinnerde wat don Christin hem geraden had .
„Het is uw afscheid, mijnheer de ridder . . ."
„Zoo heb ik de eer, mevrouw de marechale to groeten,"
sprak Hippolyte zoo beleefd en z66 bedaard tevens, dat doze
de overtuiging kreeg van zijne volmaakte onverschilligheid, zoo
voor haar zelve als voor de betrekking, die zij hem verliezen
deed . Dit besef gaf haar zulke ergernis, dat zij zich zelve niet
meer meesteresse bleef, en hem toeriep met meer drift dan voegzaamheid
„En werwaarts begeeft gij u? . . . Terug naar mevrouw Colbert . . . of terug naar Frankrij k?"
„Inderdaad, jonkman !" verving de marechal zgne vrouw,
„gij neemt uw ontslag verwonderlijk luchtig op . Wat zijn uwe
plannen? Hier to Nijmegen, zult gij begrijpen, dat uwe rol uitgespeeld is ."
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Jerschoon mg u to antwoorden, monseigneur . Den ambassadeur mijn meester was ik rekenschap schuldig, zoolang ik zijn
mijnheer de Maarschalk
secretaris was . Ik ben ontslagen
d'Estrades heeft niet meer recht mij vragen to doen dan een
antler edelman, en zoo mijnheer de Maarschalk daarmedo niet
tevreden mocht zijn, ben ik bereid . . . met m jn degen . . . een
meer volledig antwoord to geven ."
„Maak dat gij wegkomt, vermetele dwaas!" riep de Maarschalk, half toornig, half lachende ; want de uiterste stoutmoedigheid herinnerde hem tegelijk hetgeen hij in den loop van dit
gesprek vergeten had : bet weinige gewicht, dat een man als
hij behoorde to bechten aan hetgeen een persoon als Hippolyte
zeide of deed .
De chevalier, die ook voelde, dat hg to ver was gegaan,
haastte zich, om op eene passende wijze zijne afscheidsbuiging
to maken, en liet het doorluchtige echtpaar samen in eene stemming, die to minder samenstemming was, naarmate de Maarschalk, meer dan hij toonen wilde, begrepen had van de geheimen zijner gemalin, waarop Hippolyte hem had gewezen ;
terwijl de marochale van hare zjde, bij al de onvoldaanheid
van teleurgestelde wraak en teleurgestelde coquetterie, nog de
zelfbewustheid verkreeg, dat zg met wat meer matiging en wat
minder onbillijke drift het vertrouwen van haar gemaal had kunnen behouden, zonder een vertrouweling to verdrijven, die haar
to alien tijdo nuttig was geweest en zelfs welgevallig, en O,ie haar
nu, rgk als hij was van hare geheimen, tot een geduchten vijand kon worden, een vijand, die zich mogelijk ging plaOtsen
aan de zgde eener vijandin1
Met zulke overleggingen en gewaarwordingen zaten die tww
menschen samen in het elegante boudoir, omringd van alles wat
de kunst en de nijverheid ter voldoening der weelde konden
bijeenbrengen : hij een hooggeplaatst, een hooggeeerd, een beman ; zij, eene voorname dame, eene aangebeden schoonheid, om welke to zien, to bewonderen en to benbden, de bewoners van Nij megen zich verdrongen, zoo haast zij slechts in
hare koets zich vertoonde. Zoo zaten ze samen en zwegen of
spraken andere woorden, dan die zij meenden, maar altijd zulke,
die iets van de eigene innerlijke verbittering moest uitstorten
in de ziel van den andere .
Zoo bleven zij samen, omdat zg het moesten, omdat zij verbonden waren voor bet leven. En nog zijn er menschen, die
niet aan eene hel gelooven, hoewel het, zoo vaak men wil, to
zien is, hoe zich de menschen eene hel scheppen hier op aarde,
Z5
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alleen maar door bet dooreenwoelen hunner boosheden en hartstochten in bet ontreinigd en zondig harte . . . Maar genoeg, ooze
ridder, die volstrekt geen hoofd had om op zulke wijze na to
denken over hetgeen hij achierliet, ijlde met een luchtigen tred
het hotel nit, terwijl hij de schouders ophaalde en het hoofd
schudde, dat hem even de geur van zijn welriekend poeder genieten deed, terwijl hij uitriep
„Ah bah, ma foi ! zij heeft het gewild, en ik ben vrij . Van
nu aan behoor ik onverdeeld aan mijn hartstocht, aan mijne
Lavinia . . . Zijne Lavinia !"
In den loop van den volgenden voormiddag had hij echter
een gehoor bjj mijnheer Colbert, waarin van geen hartstocht en
van geene Lavinia's sprake was - een gehoor zoo ernstig en
zoo gestreng zelfs, dat men het bijna een verhoor kon heeten .
Mbnheer Colbert wilde weten, of hij werkelijk in het vertroawen
van den Maarschalk d'Estrades had gedeeld, en in hoever hij
bet had misbruikt, hetzij met intentie van ontrouw, hetzij nit
lichtvaardige onbedachtheid . Hij kon hem dat natuurlbk niet
recbtstreeks vragen, maar daarom ook hadden de ophelderingen,
ophelderingen, die hij verlangde omtrent de oorzaak van des
ridders ontslag, een karakter van ernst, waaraan onze ridder
niet gewoon was, en dat hem genoeg in verlegenheid bracht .
Daar hij echter de waarheid konde zeggen, zonder zich zelven in eigene oogen al to zeer to vernederen, en daar de toon
der waarheid voor een fijn gehoor lien zekeren klank heeft, die
niet is to miskennen, wist Colbert welhaast, dat de chevalier
alleen din gevaarlijk werd, als men begonnen was met onvoorzichtig to wezen jegens hem ; dat hij in geene belangrijke zaak
der ambassade rechtstreeks was gebruikt, maar dat hij zijdelings
was ingewijd in menigte van grootere en kleinere intriges, die
mijnheer den Maarschalk betroffen of mevrouw de mardchale ;
dat hij deze gebeimen nit eergevoel niet zou verkoopen tot
welken prijs ook, noch ze zou verraden om eigene wraaklust
to voldoen ; maar dat hij ze voor niet zou geven aan wie de
behendigheid had ze hem of to nemen ; dat hij ze zich zou
laten ontvallen, en er later zelf over verwonderd zou zijn, als
hij bemerkte, dat ze warerl opgeraapt . Dit ook was de taktiek
geweest van don Christin, en Colbert nam zich voor, geene
andere to gebruiken .
„Ik ben nu volkomen overtuigd, mijnheer de ridder," sprak
hij ten laatste, ,dat uwe betrekkingen met de heeren der Spaansche ambassade, ten opzichte der belangen van bet Fransche
hof gansch onschuldig zijn, even onschuldig als de gesprekken,
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die gij gevoerd hebt met mevrouw Colbert, waarnaar ik heb
onderzocht, en die mij slechts in den opzicht mishaagden, hunne
volstrekte onbeduidendheid . . ."
De ridder bloosde en sprak met eenige verwaandheid
„O, maar monseigneur, daarin ligt juist mijne sterkte, ik
sprak om niets to zeggen. Maar als ik spreken wilde van hetgeen ik weet. . ."
„Dan zoudt gij belangrijke zaken to melden hebben . Ik
geloof dat, men beeft zooveel vertrouwen in u gesteld . . ."
„Verschoon mij, monseigneur, dat vertrouwen zou ik nooit
schenden . . . maar als gij denken kunt, ik heb zooveel opgemerkt . . ."
„Dat verheugt mij, en to gelegener tijd zal ik zien in hoeverre ik van uwe opmerkingen kan gebruik maken . Alleen dit
wilde ik van u weten : hoe acht gij het mogelijk, dat don Christin,
met wien gij een zekeren gemeenzamen omgang schijnt to hebben, en die werkelijk blijkt op de handelwijzen en bedoelingen
van mijnheer d'Estrades een zeer geed inzicht to hebben, tot
die kennis is gekomen, zoo gij zelf het niet zijt, die hem hebt
ingelicht ?"
„Op mijn woord van eer, monseigneur, ik heb hem nooit iets
gezegd."
„Nooit?" herhaalde Colbert, die de zware wenkbrauwen fronsde .
„Behalve dat ddne, wat hij toch reeds wist, die boodschap
aan mijnheer van Odijk . . ."
„En wat wist hij daarvan?"
De chevalier deelde het mede, zonder eenige aarzeling. Colbert, voor wien dit een belangrijk punt was, luisterde zonder
eenig bewijs van verwondering of belangstelling, en deed geene
vraag meer op dat oogenblik, maar behield zich voor op zijn
tijd daarop terug to komen .
,,Overigens," eindigde Hippolyte, teen zijn toehoorder zwijgen
bleef, „heb ik nimmer iets aan don Christin gezegd, dat betrekking had op de zaken van mijnheer den ambassadeur ."
„En gij hebt niet kunnen ontdekken, dat er anderen waren,
die den Spaanschen beer zulke diensten bewezen ?"
„Neen, monseigneur . . . of het moest een enkele zijn . . . een
Hollander ."
,,Wat, een Hollander?" vroeg Colbert verwonderd .
„Ja, die jonker Peter van Rijnsse, de adjudant van den
Prins van Oranje."
„Van een zulken weet ik niets," sprak Colbert, met klimmende nieuwsgierigheid .
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„O, hij maakt toch wel z jn weg, en h j zal zeker spoedig
veel van zich doen spreken," hervatte Hippolyte, die in het eerst
zonder opzet dien naam had uitgesproken, maar straks daarop
begon in to denken, dat van eenige pijlen in het wilde op een
mededinger afgeschoten, er veellicht enkele doel treffen konden,
en dat tegen een medeminnaar alles geoorloofd was . ,Gisteravond legde hij bezoeken of met de familie van den Spaanschen
ambassadeur, die er bijzonder werk van schijnt to maken hem
to pousseeren . . . Laatst heeft hij en famille gedineerd b j monseigneur van Odjk . . ."
„Die zoo voorzichtig is op het punt van ontvangen . . . ! Maar
ook . . . een adjudant van den Prins, die pas uit het leger
komt . . . gj hebt gelijk, dat moot inderdaad een precieus persoon zijn voor wie zich van hem weet to bedienen, sprak Colbert nadenkend . En gij zegt, dat hij bet is, die de gedragingen
van den Maarschalk d'Estrades vertolkt voor monsenor Christin . . ."
„Dat . . . zeg ik niet, monseigneur . Ik zeg alleen, dat b j op
een ongemeen goeden voet staat met den laatste, in alle mogel jke geheimen van iedereen schijnt ingew jd . . . bb alle ambassadeurs sch jnt to gaan, zonder bekende qualiteit . . . en daar
h j kortelings nog ontbeten heeft met don Christin, zoo dacht
het mij mogelijk . . ."
„Gij kunt geljk hebben . Maar hoe weet g j dat alles . . .
toch niet door don Christin zelven ?"
„Tegen diens wil zeker ; want de jonker Peter kwam hem
bezoeken op een oogenblik dat ik juist daar was, hetgeen den
Spaanschen beer eenigszins scheen to verrassen en to decontenanceeren, terwjl de Hollander onverbloemd zijne spijt en onwil
tegen mij durfde toonen . . ."
„Luister, chevalier, ik moot meer van dien van Rijnsse weten .
Ik verbiede u niet, als de Maarschalk, bb de Spaansche heeren
to gaan . . . ik zou zelfs zeggen, gij verplicht er mij mede . . ."
„En bij de dames?"
„O, dat ook, zoo het u mogelijk is," hernam Colbert, de schouders ophalende. ,Ik moot dien van Rijnsse leeren kennen ."
" Hj zal zeker dezen avond op het feest der Markiezin de
Quitana versch jnen . . . veellicht er hoofdpersoon zijn . . . "
"G b zult weten door d'Estrades, dat wij daar niet gaan . . ."
„De Markiezin de Croissy toch wel ?"
,,Juist . En g j. vergezelt haar ?"
„Zoo hoop ik."
„Desnoods wordt het u bevolen."
„Een bevel, Markies . . . dat neem ik niet aan, dan van een meester ."
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„Welnu, jonge man, gij hebt u immers aangeboden om eene
betrekking in mijn huis to vervullen ?"
„Heeft uwe Excellentie dus besloten mij aan to nemen 1 "
„Ik gaf u een bevel ."
„Ik dank u, monseigneur . En in welke betrekking . . . zal ik,
de eer hebben tot uw huis to behooren ?"
„Vooreerst in die van chevalier d'honneur mijner vrouw ."
Hippolyte boog zich, maar scheen toch wat teleurgesteld .
„Gij begrijpt wel," voegde Colbert er verzachtend bb, ,ik
moet laten wat ik wenschte to doen, om de gevoeligheid van
mijnheer den Maarschalk to sparen. . ."
„De mareehale althans zal er minder door gespaard zijn,"
dacht Hippolyte met een glimlach van voldoening, maar tegelijk
dacht hij in, hoe weinig zij zelve hem sparen zou en hoe geduchte wraak zij tegen hem oefenen konde aan bet Fransche
hof. . . Hj bekende die vrees aan Colbert .
„Maar mij dunkt, min crediet zal daar wel opwegen tegen
het hare," zeide deze lachend .
,,Ik heb het wicht van dat crediet to zeer gevoeld, om dit :
to ontkennen," antwoordde Hippolyte, „en ik ben wel gelukkig, dat ik nu meer genade heb gevonden in uwe oogen, mon
seigneur."
„Wat wilt gij, chevalier? Ik kende u zoo weinig van uwe
goede zijde . . . en daarbij . . . gij zult mij toestemmen, mijnheer, dat gij veel rijker zijt geworden in ervaring en in verdienste."
De chevalier Hippolyte do St . Savornin boog zich, zeer overtuigd en zeer dankbaar . Zjn gehoor was geeindigd .
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apel der Spaansche ambassade

Hoewel de regeering van N~megen terstond na de aankomst
van den Nuntius dozen vertegenwoordiger van den Paus cen
ceremonieel bezoek had gebracht, om hem verzekering to geven
van de vrije en onbelemmerde uitoefening der Katholieke religie,
voor hem zelven en zijn gevolg, zoowel als voor alle Katholieken
die tot de verschillende ambassades behoorden, had toch deze
voorzichtige en gematigde man van die vr~heid slechts een zeer
bescheiden gebruik gemaakt. Hij had zich vergenoegd met twee
pablieke kapellen in to richten, eene aan z~n eigen hotel en
eene andere ten gebruike der Fransche ambassade ; terwjjl het
den Katholieken nit de stad zelve en van daar buiten vergund
werd in beide den dienst bi to wonen . Toen echter de Spaansche ambassadeur don Paolo de los Balbases gekomen was,
met zone groote familie en talrijk gevolg, waaronder ook geestelijken als wij weten, had deze voor zich zelven en zijn gezin
eene bijzondere kapel begeerd en verkregen, en die hoewel geene
volstrekt afgeslotene, toch evenmin eene publieke kon heeten,
gelijk er dan ook zeer zeldzaam door anderen dan de Spaanache ambassadeurs en hun gevolg gebruik van gemaakt word .
Ook was die kapel slechts eene soort van kamerkerk, een uitbouwsel aan hot hoofdgebouw tot dat einde toegevoegd, die
geen toren had, als de kapol der Franschen, en dus ook geene
klok door den Nuntius gew~d, die plechtig de misse en vesper
aankondigde, en als uitnoodigde binnen to gaan ; hetgeen echter
niet belette, dat men er in kon komen ook van de straatz~de, .
daar juist eene der deuren zich opende op eene kleine steeg,
welke deur, volgens verordening der politie, ongesloten moest

2 09
blijven gedurende den dienst, en waardoor dus ook aan personen, buiten het hotel der ambassade wonende, toegang kon
worden verleend . Dit bepaalde zich echter tot de personen en
het gevolg der ambassadeurs, inzoover do laatsten Diet verkozen
met de familie van den Markies de los Balbases door de vertrekken been naar de kapel op to gaan ; want volgens het gebruik in dit huis ging het geheele gezin gezamenlft en in
statelgken optocht dagelijks de mis hooren, en vooral op hooge
feestdagen word dit gebruik in alle stiptheid en voile ceremonieel
in acht genomen . Op den vierdag van Spanje's Patroon zag
men dus het geheele gezin, dat zelfs de lagere beambten en
de livereibedienden insloot, zich verzamelen in de groote zaal,
daarna in statelijke rei de kapel binnentreden . Donna Lavinia,
aan de hand van jonker Peter van Rijnsse, en op den voet
gevolgd door hare vrouwen en pages ; donna Marina, met haar
gemaal, met hare dames en edellieden ; do jeugdige maar wichtige Markies van Sesto met zbn gouverneur en de jonge lieden
aan zijn persoon verbonden ; de Markies de los Balbases alleen,
met zijne edellieden en secretarissen : de Markiezin was niet
hersteld van hare ongesteldheid, en hoewel eenige harer vrouwen toch de hoogmis bijwoonden, hare duena, als hare schim
aan hare persoon verbonden, had zich ditmaal met het hooren
van de vroegmis moeten vergenoegen .
Toen deze stoet de kapel binnentrok, was die intussehen reeds
ongemeen gevuld . Don Emmanuel de Fuentes en don Christin,
die gewoonlijk aan huis van den Nuntius do mis hoorden, moesten
ditmaal, ter core van den grooten Patroon, den dienst bjwonen
in de kapel hunner landgenooten . Zij waren in groot ceremonieel
gekomen, en dus met geheel hun gevolg. En, door doze luisterrijke
bezoekers aangetrokken, waren de Ngmegenaars die in deze buurt
woonden, overtuigd dat er iets bijzonders in de kapel moest voorvallen, niet in gebreke gebleven, om zich voor de buitendeur to
verdringen, terwijl er zich van tijd tot tijd eenigen verstoutten
binnen to treden, zonder geweerd to worden . Men kan denken,
hoezeer het den chevalier Hippolyte de St . Savornin gemakkeljk viel,
onder deze menigte door, onopgemerkt binnen to komen, en reeds
beyond hij zich op zijn post ter aangewezene plaatse, nu eenigszins verscholen door een der zware hangtapbten, eene scene
uit het leven van den Heiligen Jacobus voorstellende, waarmede
het gebouw bij deze gelegenheid van afstand tot afstand was versierd . Er was mogel~k niets opzettelijks in doze schikking ;
maar ware dit geweest, de maatregel om juist zulk een behangeel vast to hechten aan den pilaster, waartegen de chevaMedia-Noche .
14
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Tier zich zoude leunen, ware zeer good genomen om hem in
geval van nood to dekken of een onbemerkten aftocht to bevorderen . Zonder nooddwang echter verschool Hippolyte zich niet,
en to minder, daar hij als eene machtiging had van zijn nieuwen beschermer, om to gaan waar hij nu was . Daarbij, Lavinia's aandacht to trekken en Marina to trotseeren als op haar
eigen terrein, waren verlokkingen, waartegen zone ijdelheid
niet bestand was, en waaraan hij alleen kon toegeven als hij
zich vertoonde . De vrome aandacht dier beide dames word
dus met eene duchtige afleiding bedreigd . Maar in het eerst
scheen goon van beiden op doze klip to stranden, terwi l integendeel de ridder zelf met bittere ergernis opmerkte, dat de
onvermijdelijke Hollander al weder de geleider zbner aangebedene was, dat hij zich, comme de droit, vlak achter haar
plaatste in het gestoelte, dat er voor do hooge personen was
opgericht, en dat er dus voor de jonkvrouw geene mogelijkheid was om onbespied blik of teeken met hem zelven to
wisselen.
Toch wist Hippolyte, dat zij andere middelen had om zich
met hem to verstaan, en hij wachtte dus met geduld schoon
niet zonder spanning.
De dienst ving aan . Daar de Nuntius voor ditmaal de muziek
zijner kapel had afgestaan, en behalve een bekwamen muziekdirector uitnemende zangers in zjn dienst had, was hot een
krachtig en good samenstemmend koor, dat hot Gloria Deo et
Filio et Spiritui Sancto aanhief, waarmede de lofpsalmen aanvingen en eindigden : - en wij onderstellen, dat onder de talrijke
personen, hier aanwezig, wier gemoederen in de laatste dagen
door zoovele hartstochten, berekeningen en gewaarwordingen
beroerd waren geworden, velen zijn geweest, die getroffen werden
door de opwekkende muziek, do bede des priesters, die opsteeg
ten hemel geljk met den wierook ; hot zegenen en opheffen
der hostie, dat hun sprak van eene offerande, gebracht voor
hunne zonden en voor hunnen vrede met God ; en dat zij
werkeljjk zulke indrukken ontvingen, die hen voor eene wile
afleidden van zich zelve en opvoerden ten hemel. Maar wij
hebben alle reden to vreezen, dat het niet dan vluehtige indrukken zijn geweest, die geene vruchten, en wellicht niet eene
bloesems droegen voor dat betere, waarop z1j gewezen werden,
en waartoe zg door alles wat symbolen en zinnelijke teekens
wegsleepends konden hebben, moesten worden opgevoerd . Maar
dat is niet de schuld van den eeredienst, dat vindt zijne oorzaak in hot booze hart zelf, to diep in hot aardsche verzon-
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ken en als verstikt, dat ons ooren schept om niet to hooren
en oogen om niet to zien . Hot vroom, geloovig gemoed kan
zeer wel door het zinnelijke teeken tot het onzienlijke worden
opgevoerd : - alleen, de ware geloovige staat hooger en heeft
zulke teekens niet noodig . Hij leeft in aanschouwen, en het
innerlijke levee, dat hij gegrepen heeft, maakt voor hem het
uiterlijke ijdel en onnut, terwijl hij gedenkt aan de waarschuwing van zijn Heer, die niet gewild heeft, dat men daarop de
oogen zou vestigen.
En nu, om tot de hoogmis ter eere van St . Jacob terug to
keeren, het vereeren der Heiligen is to veel en to scherp aangevallen om niet even dikmaals en niet minder heftig verdedigd to zijn : en waar de afkeuring overdreef, heeft zij zelve
tot de overdrijving der goedkeuring heengesleept . Maar oorspronkelijk is daarin goods, mits men de zaak op hare juiste
proportie terugbrengt, mits men van vereeren en aanroepen
aflaat, en zich alleen tot herdenken bepaalt. Ik weet wel, ons
is een exempel nagelaten, waarnevens wij geen ander to gelijken hebben noch stellen mogen . Alleen zijn daar geweest mannen, door des Heeren Geest geleid, Apostelen, Kerkvaders,
trouwe Christen-belbders, vrome martelaars, krachtige hervormere, ijverige voortplanters des geloofs, - en waardige discipelinnen des Heeren, die in dienende liefde hare trouwe en volharding hebben getoond ; en leefden ze hun tijd en tijdgenooten ten voorbeelde van opwekking, waarom ook niet voor den
onze en voor ons? De Heer Jezus, hoe diep tot de menschheid
neergedaald, hoe zeker mensch van gelijke beweginge als wij,
was toch zondeloos mensch, en schoon het ons allereerst noodig
is dit heilig voorbeeld nooit uit het oog to verliezen, zoo kan
het toch zijn nut hebben op lagere exempelen gewezen to worden, ons nader door de gelijkheid eener zondige geboorte en bedorven natuur, en toch Hem zooveel nader door hun ]even in
Zijne kracht en in Zbne gemeenschap . Doze afgestorvenen, niet
heilig to verklaren : geen mensch is heilig voor hij in den hemel
leeft, gewasschen in het blood van Christus ; niet mirakelen van
hen to wachten : de wonderen, die er noodig waren ter redding,
ter overtuiging van het menschdom, zijn geschied ; niet door
hunne voorbede in to roepen : wij• hebben in den hemel den
Eenigen Barmhartigen Hoogepriester, die voor ons bidt, en die
zelf kan verhooren ; -- maar van hen to spreken als van broederen, die ons op den goeden weg zijn voorgetreden ; hunne geschiedenis mede to deelen zoowel voor als na hunne toebrenging tot den Heer ; de inwendige to verklaren en toe to lichten,
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door de uiterlijke, zooveel waarheid en bescheidenheid het gedogen ; hunne overgeblevene gebreken niet to verhelen ; maar
to doen opmerken hoe zij voortgingen ze to bekampen, hoe bet
hun gelukte to overwinnen : - dit tot troost, tot raad, tot vermaning, tot bemoediging voorgesteld aan do Christenen, dit,
dunkt mij, zou winste kunnen zijn voor do zielen, zonder de eer
des Heeren to schaden, door wiens hulpe alleen zij geworden
zijn wat zjj werden . Maar toch - wij zijn zelve de eersten om
to erkennen, dat de mogelijkheid van misbruik hier wel schuw
en schuchter meet maken voor hot gebruik, en de ondervinding
heeft het geleerd, wat or in de verbasterde Roomsche kerk is
geworden van de vrome gewoonte der Christenen, om uitstekende belijders en martelaars plechtig to gedenken in de gemeenten, en hoe onhandigheid, onvoorzichtigheid, dwaling of veellicht
het booze opzet eener wereldsche wijsheid, die beter hare rekening vindt bij menschenvergoding dan bij den onverdeelden dienst
van God ; hoe doze daarvan gemaakt hebben die schrikkelijke
dwaasheid der Heiligen-dienst to midden van den eeredienst,
waartegen de moedige hervormers met zooveel gloed van verontwaardiging, maar ook met zooveel goed recht hebben gekampt.
De Spaansche pater, dien wij moeten opvoeren, als geroepen,
om ter gedachtenis van St . Jacob to spreken, was niet eon van
degenen aan wien, naar ons oordeel, de hachelijke taak gerust
kon worden toevertrouwd, hetgeen niet belette, dat hij, nadat
hij bet Ite missa est! had uitgesproken en zijn priestergewaad
met een gewoon koorkleed over de soutane verwisseld had, den
kleinen, weinig verheven predikstoel beklom, die nevens het
altaar stond, en aanving in de Spaansche taal voor zijne aandachtige Iandgenooten en de minder aandachtige vreemden eene
voorstelling to geven van het leven des Heiligen Patroons, die
zeker meer legende was dan historic, waaraan althans geenszins
zoodanige bijvoegselen en kleurrijke schilderingen ontbraken,
die den ijverigen en getrouwen Apostel van den Heer tot den
hoogen Heilige verhieven, die door hen onder den naam van
St . Jacob van Compostella word vereerd, en den zone van Zebedeus tot eon zulken wonderdadigen onmenschelijken mensch
maakten, dat alleen daardoor reeds do mogelijkheid voor andere
menschen om hem na to volgen verloren ging, en er niets overbleef dan to doen wat men werkelijk deed -- hem to aanbidden en zijne voorbede of to smeeken : - niet anders dan of
hem nu werkeljjk gegeven ware wat zijne moeder eenmaal voor
hem had begeerd, en wat de Heer met zooveel ernst had aan-
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getoond, dat niet bb Hem was to geven : ,Het zitten ter rechter- of ter slinkerhand ;" - voorbede, waarop als aangetoond
werd, Spanje en de Spanjaarden een particulier recht hadden,
als hebbende hem tot Patroon gekozen, en kerken, kapellen en altaren opgericht, vierdagen ingesteld, en wat niet
al bb uitnemendheid to zijner eere daargesteld . In hoever
deze rede, die niet precies sluitrede was maar eene lichte,
bloemrbke improvisatie vol sprongen en ongedachte wendingen, in hoever die door de Spanjaarden in het algemeen
met stichting en geloof werd aangehoord, is moeilijk to bepalen . Maar voorzeker weten wij dit to zeggen, dat don Christin veel afleiding vond in . . . zone snuifdoos en in de tegenwoordigheid van Hippolyte ; dat Fuentes, zonder het eerste
hulpmiddel to gebruiken, toch onder zijne ernstig luisterende
hooding moeite had, om niet somwijlen de oogen naar Lavinia
been to wenden, gelijk zeker zijne gedachten nader bb haar
waren dan bij den lofredenaar van St. Jacob ; dat van Rijnsse,
hoezeer het geheel hem slechts matig beviel, nederzat met de
kalme gelijkmoedigheid, waarmede hij veellicht Prins Willems
veldpredikers had aangehoord ; en dat Hippolyte, die op dit
punt reeds herhaaldelijk in deze kapel zijne proeven had afgelegd, ditmaal echter aan een heeter vuurproef geloofde dan hij
er nog had ondergaan. Hot einde van de toespraak zou, achtte
hg, het einde zjjn van zijne langdurige en veelzi dige marteling ;
hij verdroeg die dus met het uiterste geduld ; maar meer dan
geduld was hem ook niet to vergen - om aandacht to hebben
was hij niet gekomen . Hij maakte dus van deze ure van
zwijgend samenzbn gebruik, om zich in de studien van Lavinia's
schoonheid to verlustigen en to verliezen op zulke wijze, dat
het deze zelve hinderli k werd, en zij eindigde met den zwartkanten sluier geheel over haar gelaat been to slaan ; eene daad,
die van Rijnsse met zeker genoegen opmerkte, maar die Marina
toeschreef aan eene geheel andere oorzaak . Zij, in wie ditmaal
de ongelukkige pater ook al eene verstrooide toehoorderesse
vond, had namelijk opgemerkt, dat, even na dit omsluieren
zijner godin, de aandachtige bewonderaar zich terugtrok, hetzij
achtor het behangsel of werkelijk buiten het gebouw : de scherpturende blik der HeAogin kon dit niet uitvorschen, zij moest
zich bij gissingen bepalen . Zij hield den neergevallen sluier
voor een teeken, en zij vreesde, dat zij hare zuster welhaast
onder eenig voorwendsel zou zien opstaan, om eenige samenspreking met den ridder to hebben . Daar Lavinia echter onbeweeglijk zitten bleef en zelfs hare duena niet van zich zond,
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bleef aan de Hertogin de San-Pietro niets over dan b j zich
zelve to bekennen, dat zj bare zuster onverdiend had verdacht,
en dat de ridder alleen gekomen was om haar to zien en to
bewonderen en zich nu verwijderd had, voordat de menigte hem
een rustigen aftocht belette .
Dat z j toch minder onrecht had dan z j zelve dacht, weten
wij, en daarbj had de verdwijning van den ridder eene duchtige reden .
Het gewone teeken was hem gegeven om het biljet aan to
nemen ; maar ditmaal nam h j het niet, trad snel achter bet
behangsel, vast besloten, indien hetgeen men hem schreef, opnieuw uitstel was, door vragen betere inlichtingen to verkr jgen,
of van den schrik der duena (hot kon nu de dame zelve niet
zjn) meer to hooren dan haar verordend was to zeggen . In
plaats dus van schielijk hot biljet aan to nemen en de schuchtere bodin de gelegenheid to geven zich met hare gewone
schichtigheid to verw jderen, vatte h j de hand, die het hem
reikte, en klemde die zoo vast tusschen z jne vingeren, dat de
vrouw moest bl j ven staan . Toen, b j haar komende, vroeg h j
haar, of zij de duena der Markiezin Lavinia was . De vrouw,
wier kleeding werkel jk aan deze betrekking deed denken, antwoordde niets en trachtte zich los to maken ; maar de ridder
hield haar staande, en zeide zacht maar met nadruk
,Luister, senora . . . reeds menigmaal ben ik onder belofte
van gewichtige mededeelingen hierheen gelokt, en alt jd was
bet teleurstelling, die mij loonde voor mjne vaardigheid tot den
onderstelden dienst . . . en alt jd z jt g j hot geweest, die mij
zulke biljetten overbracht, geheel in strjd met hetgeen ik reden
had to bopen. Ik weet niet wat dit bier, nu zal inhouden, maar
ik wil weten wie g j z jt, voor ik hot lees ; want indien ik daarin opnieuw eene mystifccatie, een misbruik van m jn good vertrouwen
moet lezen, dan zal ik ten minste weten over wie ik mij kan
beklagen, en jegens wie ik mij zal to wreken hebben . . ."
Do chevalier zweeg en wachtte een antwoord, dat iodere andere
duena zeker al heel snel zou gegeven hebben ; maar doze bier
zweeg hardnekkig, en wel om eene zeer geldige reden, waaraan
Hippolyte niet dacht . Zj verstond niet genoeg Fransch, om to
begrjpen wat hj zeide, en al had z j het • verstaan, dan twijfelon
wij, of zj toch niet hare redenen zou gehad hebben, om niet
to antwoorden . Do chevalier daarentegen meende recht to hebben, b j z jn eisch to volharden, en toen h j daaraan niet zag
voldoen, ging hg voort
,,Palsambleu, senora, voldoe aan m jn verlangen, want zoo
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niet . . . zal ik bet zelf bevredigen, door then sluier op to heffen,
dat mg ten minste uwe trekken zal to zien geven, om daaruit
to weten wat ik weten moet ."
Maar ook deze bedreiging had geen ander gevolg, dan eene
krachtiger poging der angstig sidderende vrouw, om zich los to
rukken ; en hetzij de ridder, daardoor gedwongen om zich nog
beter van haar to verzekeren, onwillekeurig met haar kleed tevens aan haar sluier trok, hetzj hij dit opzettelijk deed, om zijne
bedreiging to vervullen . . . bet zwarte zbden hulsel viel af, en diet
nu de gelaatstrekken zien van . . . de Markiezin de los Balbases
zolve, die door schrik en schaamte en verwarring geschokt, op
bet punt stond van in flauwte to vallen, en wier bevende hand
nog de wanorde barer kleeding trachtte to herstellen, terwil zg
met doffe stem fluisterde :
„Ik smeek u, senor, zwjjg, zwijg, en laat mg . . . bet is
mijne eer . . . die mijner dochter . . . Ik ben verloren, zoo gij
spreekt . . . zoo ik herkend word . . ."
De ridder verstond Spaansch genoeg, om to ontcgferen wat
zg meende : en daarbij, zonder een enkel woord had hg begrepen, welke gevolgen deze onvoorzichtigheid der edele dame
konde hebben, zoo die ontdekt word ; en wij moeten er tot
zijne eer bijvoegen, juist omdat hg dit inzag, was hij in bet eerst
bijna even verschrikt en verlegen als de arme Markiezin zelve .
H j zag dat zij pulp behoefde, en gaf haar den steun van zgn
arm, terwgl hij zelf nu haastig den sluier over haar golaat terugbracht en zijn best deed, om haar in verstaanbaar Spaansch
toe to spreken :
„Wees gerust, mevrouwe, en verlaat u veilig op mijne bescheidenheid. Niemand zal dit weten . Gelukkig zgn wij bier
voor de oogen van wie u kennen, verborgen . De linden, die
ons nu zien kunnen, weten niet wie gij zgt, noch wie ik ben."
En terwijl hij dit alles sprak, bad hij een reukfleschje met
vlugzout uit zijn vestzak genomen, en deed bet haar inademen .
Hot wekte hare levensgeesten op, maar to sterker was nu haar
verlangen om zich to mogen verwijderen. De chevalier stond
bet haar toe onder eerbiedige vormen en terwijl hg zich verontschuldigde over eene onbescheidenheid, die hij gemeend had
jegens eene vrouw van ganscb andere positie to plegen . Voor
hem als voor ons was nu hot raadsel opgelost. Moederlijke
zwakheid en angstige zorge voor haar kind had de gemalin
van den fieren Spaanschen Grande verleid, om voor hare dochter
de rol to spelen, die zij niet aan hare eigene duena durfde
vertrouwen, nit vreeze van verraad of bespieding . Op niemand dan
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zich zelve kon z j het laten aankomen, waar er vraag was van de
rust en de eer harer Lavinia . Zeker bad zj er wel aan gedacht,
hoezeer zij de hare in de waagschaal stelde ; doch z j had zich
gevleid, dat hare voorzorgen om onbekend to blijven, zoo good
waren genomen, dat zij niet konden mislukken . Reeds meermalen was het haar werkel jk gelukt, en ook flu had zij geen gevaar
geloopen, zonder den inval van Hippolyte om to weten wie hij
voorhad . Toch bleef or nog eon kans voor donna Anna, dat dit
voorval onopgemerkt en onbekend zou bl jven . Hot is waar vele
menschen waren op eenigen afstand getuigen geweest van doze
scene tusschen eene vreemde gesluierde dame en een jong cavalier, maar een rendez-vous of eene aparte in eene der kapellen
van de vreemde ambassadeurs was gansch geene zeldzaamheid
meer, en de personen, die hier been on weder doolden, waren meest
lieden nit de lagere volksklasse, die niet om den dienst waren
gekomen, en vreemd waren aan do hooge personaadjes, en zelfs
aan hun gevolg . Z j hadden dus bet gelaat der Markiezin kunnen
zien, zonder haar to kennen, en haar later wedetziende in al
den luister eener ambassadrice, zou niemand er aan denken,
dat z j dezelfde kon zijn met de duena nit de kapel .
Maar gelijk meermalen de wereldscbe dingen uitvallen, niet
naar, maar tegen waarschijnlijkheid, zoo was het ook hier . Een
paar Fransche bedienden van den Maarschalk d'Estrades hadden
Hippolyte herkend, en natuurlijk kenden zij ook de Spaansche
ambassadrice, die zij bb verschillende gelegenheden zeer van
nab b badden gezien .
Zij zouden zeker de stoutheid niet hebben hetgeen zb hadden
opgemerkt onverbloemd nit to spreken : men moest voorzichtig
z jn, want er waren strenge maatregelen genomen tegen iedere
soort van beleediging aan de ambassadeurs of de hunnen, en
de meesters hadden hieromtrent onderlinge bepalingen gemaakt,
die zonder versehooning werden toegepast . Maar tech, als w j
zien zullen, maakten z j op hun tijd gebruik van hetgeen
z j opgemerkt hadden, en intusscben vermaakten z j zich niet
weinig met in de antichambres over bet nieuwe avontuur van
den ridder to spreken, die, ale zij reeds wisten, bij hunne
meesteres in ongunst was geraakt en door den Maarschalk ontslagen .
De arme Markiezin, aan die z jde reeds gecompromitteerd, had nog
meer contretemps ; z j ontmoette b j bet teruggaan en nog in de
kapel een harer eigene pages, die echter do kieschheid had to
doen alsof hij haar niet zag, althans niet herkende ; maar gevaarl jker oogen dan doze hadden haar reeds gezien, en wel
op hot oogenblik zelf, waarin zij gedwongen was hare hand in
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die des Ridders to laten, en waarin deze haar sluier wegtrok .
Een lakei van Donna Marina was daarvan de opmerker geweest ;
hij was een geboren Spanjaard van Moorsche afkomst, en hoewel hij gedoopt was, werd zijne rechtzinnigheid zeer verdacht
door zijne Katholieke metgezellen . Zjjne zeden waren gansch
niet onberispelijk, en als hij de kerk kon ontloopen voor do
taveerne, verzuimde hij het zelden . De Hoogmis had hij moeten
bijwonen, maar hij wilde wegsluipen zoodra de predikatie aanving, en geraakte op deze wijze buiten den kring der aandachtigen en in het borate gewemel der nieuwsgierigen op den achtergrond, waar het tooneel tusschen de Markiezin en den ridder
voorviel. Het gedrang der been en weer woelenden verhinderde
hem in zijn stillen aftocht en hij moest berusten in to blijven .
Aan deze voor hem zelven niet zeer eervolle omstandigheid
dankte het de Markiezin, dat hij voorshands zweeg - hoewel
hij in geen geval de moeder zijner meesteres zou verraden hebben . . . dan . . . aan doze zelve . Het avontuur van Lavinia's
moeder had dus eene uitkomst, wier gevolgen zich nog verborgen, maar die ieder oogenblik konden uitbarsten, en de arme
vrouw bleef er intusschen onbewust van op welke klippen zj
reeds gestooten had . Zij was slechts rustig en gelukkig, onbelemmerd en ongezien als zij meende haar bidvertrek bereikt to
hebben, waar hare duena waagde, dat zij bet uur der mis in
stille eenzaamheid doorbracbt, en deed bij zich zelve de plechtige gelofte nooit weer zich aan zulke kansen bloot to stellen,
noch toe to laten dat Lavinia er zich verder aan waagde .
Onze ridder verliet nu zoo spoedig doenljk de kapel, ook
niet met een rustig gemoed ; hoewel de ontdekking, die hij gedaan had, hem verklaarde, waarom de ontvangst der Markiezinmoeder bb' zijn eerste bezoek zulk eene zonderlinge mengeling
was geweest van schroomvalligheid en trotsche terughouding,
en waarom Lavinia hem toen nog onbekend was, terwijl hem
in de Markiezin iets bekends had getroffen, dat hij niet wist
waaraan toe to schrbven ; maar de ontdekking, hoezeer die
zijne scherpzinnigheid in hare eer herstelde, deed hem geen
genoegen . Het is nooit van goede beduidenis voor een avontuur als de ridder zocht, dat de moeder zelve er zich mede
bemoeit en er middelaarster speelt, en het was ondenkbaar,
dat eene vrouw van den rang der Markiezin de los Balbases
hare dochter, die op het punt stond een schitterend huwelijk to
doen, zoude voorthelpen in eene liefdesgeschiedenis, die noodwendig die verbintenis moest dwarsboomen, misschien geheel
verbreken . Er moest dus vrage zijn van iets meer ernstigs . . .
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of we], zou veellicht de tusschenkomst der moeder eene zulke
zijn, die met tegenwerking gelijk stond? . . . Ziedaar gissingen
en onderstellingen, waarover de ridder echter niet langer
peinsde dan tot hg de eerste taveerne de beste had bereikt,
waar hij zich een glas eau sucree d la franfaise 1) liet geven,
om het recht to hebben rustig zijn biljet to lezen . Maar o
jammer! het was in nog slechter en nog meer onverstaanbaar
Fransch geschreven dan het vorige en behelsde, voor zooveel
Hippolyte er nit wijs kon worden, de vermaning om de bewuste
senora niet weder onder de oogen to komen, veel min haar door
gemeenzame toespraak of sprekende blikken to beleedigen en to
compromitteeren ; dat het hem aangeraden word in zijn eigen belang, zoowel als in dat der senora, in zoover dit iets op hem vermocht. Hot biljet had ditmaal niet de gewone L tot onderteekening, en Hippolyte meende een kennelijk verschil in de hand op
to merken. Dit stelde hem over den harden inhoud eenigszins
gerust .
„Dat biljet is niet van Lavinia en niet door haar dus ingegeven . . . De Markiezin-moeder zal het hare veranderd hebben,
en de Hemel weet van welken dwang mijne aangebedene het
slachtoffer is!"
De chevalier raadde vrij goed . De Markiezin door Marina onderricht van de in het oog loopende vermeteiheid des ridders
ten huize van mevrouw Heugh, en nu omtrent het huwelijk harer
dochter gerustgesteld door hare formeele toestemming en de
erkenning van jonker Peter, kon niet langer gelooven aan de
noodzakelijkheid van des ridders bijstand, gelijk zij eene wijle
had gedaan . Lavinia had haar wel geen wenk gegeven, die
haar recht gaf haar biljet terug to houden ; dan, tusschen het
oogenblik dat zij het ontving, en dat waarop het moest worden
overhandigd, was er zoo'veel veranderd en gebeurd, dat hare
dochter wel vergeten kon hebben to herroepen wat zij toch niet
meer wilde - en to eerder, daar zij niet meer vertrouwelijk
samen was geweest met hare moeder, en zich nog in hot bijzijn
van don Paolo en jonker Peter een woord had laten ontvallen
over de lastige hulde van sommige bewonderaars, waarvan zij
met haar huwelijk ontslagen zoude zijn . In dit alles nu meende
de goede moeder recht to vinden om eene zulke boodschap over
to brengen, die voor goed alle verstandhouding moest afbreken,
als zij dacht, en die zij zeer wel voor Lavinia zou kunnen
1) Als de Nijmeegsche herbergier zeide, voor wien zoo iets niet meer een
ongewone eisch was .
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rechtvaardigen ; nu to eerder was zjj blijde dit besluit volvoerd
to hebben, daar zij zelve na de onbescheidenheid van den
Franschen edelman niet meer de tusschenpersoon kon wezen,
en evenmin gedoogen zou, dat Lavinia er zich of anderen aan
waagden .
Toen zij in den loop van then dag een en ander mededeelde
aan Lavinia, nam doze de houding aan van alles goed to keuren
en volkomen to berusten .
De ridder, als wij denken kunnen, berustte niet . Hij geloofde
geen woord van het biljet en was meer dan ooit besloten, het
feest der- Markiezin de Quitana bij to wonen - nu nog zijn
eenigste middel om Lavinia weder to zien en van haar ophelderingen to vragen. Half nit voorzichtigheid en half nit behoefte om zich mede to deelen, ging hij don Christin bezoeken,
maar werd afgewezen met het bericht, dat Zijne Excellentie in
diplomatieke conferentie was .
Toch, terwijl hij de glooiende helling der straat afdaalde, zag
hij jonker Peter die opgaan, en nieuwsgierig werwaarts deze
zijne sohreden zoude richten, keerde hij terug en bleef hem
nazien : hij moest toen tot zijne ergernis ontwaren, dat doze
aanklopte waar hij had aangeklopt, maar binnengelaten word,
waar hij was buitengesloten .
Hij achtte het zijne beste wraak, dit feit ijlings to gaan vermelden aan mijnheer Colbert, en geenszins onder verzachtende
omstandigheden .

HOOFDSTUK XIV.
Waarin de ridder met eenige zwarigheden to
kampen heeft .

Eindelijk was dan het merkwaardige uur geslagen, waarop
men to feest zoude gaan bij don Emmanuel de Fuentes, of
eigenlijk bij de Markiezin de Quitana, in wier naam de uitnoodigingen waren gedaan . Om de pruderie der dames alle voorwendsels to benemen, zou de partij, als men weet, plaats hebben ten huize van den Markies de los Balbases, echter niet in
dat huis zelf, daar don Emmanuel niet wilde, dat de meesteres
des buizes zooveel zorgen en ongerief zoude to dragen hebben
als de tegenwoordigheid van al die menschen noodzakel~k moest
teweegbrengen in een huis, dat, hoe groot ook, toch geheel
vervuld word door de familie en de aanhoorigen . Men had dus
op zijn last en kosten den ganschen tain tot eene feestzaal omgetooverd, waarin op Spaansche wjjze een nachtelijk bal zou
gehouden worden . De hoofdlanen op eene schitterende wijze
verlicht en gesierd met veelkleurige papieren lantarens, geleidden naar een grooten Moorschen kiosk, in der haast opgericht,
en geordonneerd door den Spaanschen Graaf zelven, die alle
decorateurs, behangers en andere diergelijke kunstenaars, die er in
en rondom Nijmegen to vinden waren, in het work had gesteld,
om binnen den kortst mogelijken tijd al doze schikkingen to
ordenen, zoodat alles, reeds to voren gereedgemaakt, in den
nacht en op den dag, die het feest voorafgingen, als door een
tooverslag was daargesteld . „Want," had do galante Graaf er
b~ gezegd, „de dames moeten niet lang to voren in hare rustige wandelingen gestoord worden door doze toebereidsels ." En
door kracht van goud en jjver was alles met de meeste snelheid aangebracht, ten genoege der gasten zoowel als tot dat
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van den gastheer ; en de Moorsche kiosk was eene volkomene
balzaal en rotonde, met een parket van glad en glinsterend
hout, met spiegels, met festoenen van bloemen, met z jden draperieen, met lichtkronen, standaardlampen en fluweelen sofa's,
en rondom bet ronde koepeldak liep eene galerij voor het orkest .
Kleinere tenten, hier en daar verspreid, strekten tot kabinetten, waar men kon uitrusten, zoo men niet danste, en zich ververschen wilde met hetgeen de welvoorziene buffetten aanboden van fijne vruchten, wjnen, sorbets, ijs en gebak, ter wier
aanvulling een onuitputtel jke voorraad scheen samengebracht,
terw jl de ernsthafte major-domo van don Emmanuel, geholpen
door eenige assistenten, waakte over het gebruik . In bet midden der lanen waren kunstmatige fonteinen aangebracht, wier
top verlicht was en uit wier opengesperde leeuwenmuilen welriekend water nederstortte ter verfrissching der gasten .
Hot eenige gedeelte van het huis, dat tot dit feest mede
in beslag was genomen, was de zaal der hidalgo's, die op den
tuin uitzag, en die tot eene speelzaal was ingericht voor diegenen onder de genoodigden, die zich niet aan den dans waagden, of wier leeft jd of gezondheid hen verplichtte de nachtlucht
to vermijden . Dit was vooral dus geschikt ten behoeve der
ambassadeurs, op wier komst men nog eenige hoop voedde,
hoewel er reeds iets was bekend geworden van bet hardnekkig formalisme der Fransche diplomaten . In de onzekerheid
of ze versch jnen zouden, wilde don Paolo niet den sch jn hebben hem to wachten, en zou zich dan ook niet op het feest
vertoonen, voordat hij wilt, wie der vertegenwoordigers van de
hooge mogendheden hot met hun bijzijn vereerden . De Markies
zou zich dus in deze zaal ophouden, waarin alleen de ambassadeurs bb hunne aankomst door hem zouden ontvangen worden.
Overigens had men, als wj zien, een weinig op de goede
gunsten van bet weder gerekend, dat zeker in Nederland nogal
gevaarlijk was ; doch men was in bet hart van Juli, de zomer
was zacht en liefelijk, en men had eenige reden op de vastheid
dier gunst to bouwen, zooals zij dan ook niet teleurstelde, als
wj ter gerustheid onzer lezers reeds vooruit bevestigen . Waren
de menschen slechts zoo vriendel jk geweest als bet weder, alles
zou beter zijn gegaan, vooral voor onzen goeden vriend Hippolyte.
De wakkere ridder had zich ter dozer gelegenheid van een
kostbaar feestgewaad voorzien ; een habit frangais, gorge de pigeon
met blauw sat jn en zilver afgezet ; een moire zijden vest, rosetendre, korte broek van wit satijn, met zilver galon, kniebanden
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en rozetten, waarin juweelen flonkerden, kanten bef en manchetten van zoo fijn weefsel en keurig dessin, dat menige voorname dame daarop een begeerlijk oog zou vestigen . Nauwelijks
had hij zich in dit prachtgewaad gedoscht, of hij snelde heen
naar mevrouw Colbert, waar hij nog gelukkig bijtjds kwam, om
haar to verhinderen bij eene amarantkleurige damasten sleepsamaar een kapsel van zwarte en oranje pluimen op to zetten, dat
men haar uit Parijs gezonden had, als eene uitvinding van den
nieuwsten smaak .
„haar mevrouw de Montespan heeft het gedragen op het
laatste bal to Versailles," wierp zjj tegen, want zij hechtte aan
dat flamboyante kapsel, dat met een gouden bandeau in het
haar werd vastgehecht.
,,Als mevrouw de Montespan het gedragen beeft, moot het
zijn bij een zwart kleed, of bij hare prachtige robe van witte
kant, maar onmogelijk bij een gewaad van amarant damast.
En daarbij, mevrouw, gij hebt juweelen . . . . Eene fontange van
zwarte kant, opgehouden door agraffes van diamanten, is het
schitterendst en toch het voeglijkst wat men kan nemen bij
die kleur . . . vooral bb eene fete de nuit."
Met een woord, de raad van den chevalier werd gevolgd, en
de Markiezin moest erkennen, dat zij nu minder geleek op eene
tooneelprinses dan zooeven, en meer op eene voorname vrouw,
die good gekleed is, maar zich niet heeft willen opschikken .
Mademoiselle Colbert, in haar wit krippen danskleedje, met
guirlandes van bloemen omgeven, trad nu binnen bij hare
moeder, eenvoudig en bevallig als Hebe ; en de chevalier
achtte zich niet weinig gelukkig, dat hij het zijn zoude, die als
geleider dier beide dames zijne entree zoude doen ; want daar
de ambassadeur niet medeging, volgden zijne edellieden en de
heeren aan zijne ambassade verbonden ditmaal de ambassadrice
niet, hoewel Colbert hun, die persoonlijke invitaties hadden ontvangen, vrijheid liet, er gebruik van to maken .
De Markiezin de Croissy reed uit in eene karos, met zes
paarden ; eene andere, met vier paarden bespannen, volgde met
een paar Fransche dames en hare cavaliers, die met haar naar
Holland waren gekomen en haar gewoon gezelschap uitmaakten .
Intusschen heerschte er aan de porte cochere der Spaansche
ambassade niet weinig drokte . Door het gerueht van hot schitterende feest en het rollers der prachtige koetsen opgewekt, was eene
groote volksmenigte op de been gekomen, om de rijtuigen,
paarden, en zoo mogelijk de toiletten der gasten to bewonderen . De
regeering van Njmegen had zooveel doenlijk hare maatregelen
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genomen, om het lastige volksgewoel binnen de grenzen der
bescheidenheid to houden, maar de Spanjaarden hadden het
good verstand gehad, zich daarop niet alleen to verlaten . Daar
het groot getal bedienden van don Emmanuel alleen toereikend
was ter bediening van de gasten, hadden de Markies de los
Balbases en de Hertog de San-Pietro nit hun gevolg eene soort
van wacht samengesteld, om de orde aan den ingang van het.
hotel to handhaven, opdat het ceremonieel ontvangen en binnenleiden der gasten door den eersten edelman van den Hertog
de San-Pietro en van don Emmanuel de Fuentes zonder belemmering geschieden mocht ; hetgeen niet belette, dat bij dekomst van verscheidene koetsen tegelijk eenige ongelegenheid kon ontstaan, waarvan sommige onbescheidene en vermetele nieuwsgierigen konden gebruik maken, om mede binnen
to dringen . Om dit to weren, waren er in de galerij personen
geplaatst, om de invitatiekaarten of to vragen van de zoodanigen,,
die zonder het geleide van een der ceremoniemeesters wilden
binnentreden.
Op deze klip moest onze arme Hippolyte stranden : de genoodigden waren van then maatregel verwittigd, maar als wij weten, h~ was niet oficieel genoodigd, maar alleen mondeling
door donna Lavinia. En noch hij noch iemand had ervooruit aan
gedacht . . . Hoe! immers den geleider van eene der Fransche
ambassadrices waren alle mogelijke entrees gewaarborgd, oordeelde hij . In goed vertrouwen daarop, zag hij zonder eenige
onrust hoewel niet zonder spijt, dat zijne beide dames, zoo .
haast hij haar nit de koets had geholpen en tot in de poorthad geleid, daar den arm moesten aannemen van andere cavaliers, de ceremoniemeesters in functie, die in aller ijl met haar
voortgingen, terwijl hij zelf intusschen nog meer van haar ge
scheiden werd, door twee of drie personen, die v66r de Markiezin gekomen waren, doch aan de Fransche ambassadricede voortrede hadden afgestaan, nu toetraden, en ook gereedelijk
volgden, toen hunne invitatiekaarten en regle waren bevonden.
Zeer verdrietig over deze vertraging, wilde nu onze ridder doorgaan, maar werd tegengehouden door den staf van een der
wachters . Hij moest zi n recht bewijzen om in to gaan . Tevergeefs voerde Hippolyte alle mogeli}ke redenen aan die hem recht :
gaven, tot zelfs zbn prachtig galakleed toe, dat wel bewees, hoe
hij niet met de ongenoodigde indringers nit de menigte kon,
verward worden, maar wel degelijk als een genoodigde opzettelft voor de partij zich gekleed had . De Cerberus voerde aan, .
dat ieder avonturier zich zulk een gewaad had kunnen aan- .
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schaffen, en dat h j in alien gevalle z jne consignes niet mocht
overtreden .
„Maar, mnesser! ik ben de chevalier Hippolyte de St . Savornin!" riep de jonge ridder verontwaardigd, en donna Lavinia
zelve . . ."
Daarop kwam een lakei in groot kostuum toeschieten .
„De chevalier de St . Savornin !" riep hij . „Ah! dat is juist
de man, die m j is aangewezen en then ik herken ."
„Zoo vriend ! dat treft gelukkig . . . zeg dan aan dezen hidalgo,
dat hij m j niet langer ophoudt, men wacht m j op het bal ."
„Dat denk ik Diet, senor ; want ik heb juist order om ae,
bepaaldelijk u op to wachten . . . en van hier to verwijderen, zoo
ras gj u verstouten zoudt eene poging to wagen om binnen to
treden ."
En de groote lakei, zonder moor omstandigheden to maken
greep Hippollyte bij den arm, om hem to dwingen achterwaarts
to gaan .
De chevalier was woedend . In lichaamskracht zou h j voor
dozen faguin (als hij hem noemde) moeten wijken, die nog daarbij
zooveel makkers ter hulpe kon roepen als h j wilde . Z jn degen
trekken -- de drift kon or hem toe brengen, maar hot was een
volstrekt onschadeljk salet-degen ; en daarbij, de toeloop van
nieuwe gasten, do coremoniemeesters, die terugkeerden, alles
maakte het hem onmogel jk zich tegen doze ruwe willekeur to
verzetten, en eer h j hot zelf wist was h j buiten de poort en
stond midden onder hot yolk, ondanks al zijne aanspraken en
ondanks z jn habit gorge de pigeon . Onbeschr jfel jk was z jne
woede, en to heftiger naarmate z j machteloozer was .
Op eens echter kreeg hij een inval en wilde nogmaals beproeven binnen to dringen, maar nu door geweld van anderen .
„Burgers van N jmegen en gj soldaten !" riep hij luide, „ik behoor tot de Fransche legatie . . . tot het huis van een ambassadeur . . . en doze lomperts van Spanjaarden beletten m j m jne
bediening waar to nemen b j mevrouw de ambassadrice. Ik ben
grof beleedigd, helpt g j lieden m j wreken !"
Hot yolk, dat in ioder geval bij zulke opschudding eenige
afleiding en vermaak dacht to vinden, zou er veellicht niet tegen
gehad hebben hem to helpen, zoo niet de soldaten en de politiedienaren het hadden verhinderd, terwijl tegelbk eene karos
met zes paarden kwam aanrijden en zich plaatste tusschen hun
doel .
Do Fransche ambassadrice !" kondigden de heidukken aan, terwijl de pages afstegen en hot rijtuig openden .

225
De Graaf Antonie van Oldenburg sprong uit de karos, en
gaf de hand aan de marechale d'Estrades .
De ridder trad vooruit, en sprak tot Graaf Antonio :
„Als edelman bid ik u, monseigneur! trek u het lot aan van
een Franschen ridder, die . . ."
Maar Graaf Antonie, die niet naar hem had gezien, en slechts
de stem had gehoord van een smeekende, riep driftig : ,neen!"
terwi l de marechale met een spottend lachje zijn arm nam . De Graaf meende door een fatsoenl jken bedelaar overvallen to
zijn op dit onpassend oogenblik. De marechale had beter gezien, maar zj wachtte zich wel de vergissing op to helderen .
Tegelijk reed de koets weg, dat het slijk deed opspatten van
de straat, en, och arme! zelfs het habit gorge de pigeon van den
ridder en zijne z jden kousen waren er niet van verschoond .
„De Fransche dames en heeren kennen hem niet eens," spotten de naastb jstaanden. „Het is zeker een bedrieger - een
zakkenroller," mompelden stemmen uit het yolk .
Maar de ridder hoorde ze ternauwernood, en het beleedigde
hem zelfs niet meer, zoo was hj door de overmaat van zijne
rampspoeden geschokt en getroffen . Alles was voor hem verloren! Al had men hem nu willen inhalen met triomf, hj kon
z66 niet meer op hot bal komen, h j mocht z66 niet gezien
worden door zijne aangebedene Lavinia .
In de eerste verwarring en zonder recht to weten wat hij
deed, ging h j werktuigel jk eene schuilplaats zoeken in dezelfde
herberg, waarvan wij reeds meer gesproken hebben, en waar
hj beproeven wilde de wanorde zjner kleeding eenigszins to
herstellen en ten minste het voorrecht zou hebben rustig na to
kunnen denken over het gebeurde, en to overwegen wat hem
nu to doen stond .
Met al de vooringenomenheid van een jongen fat, die zich
bemind gelooft, beschuldigde h j Lavinia niet in het minst, maar
bracht alles wat hem onaangenaams was overkomen op rekening
der Markiezin-moeder.
En in zekeren zin raadde h j niet mis . De waakzaamheid van
de Hertogin de San Pietro, die zich reeds vroeger voorgenomen
had scherp toe to zien, was verdubbeld door hot gebeurde met
de Markiezin . De page van donna Anna had gezwegen, maar
Munoz, de Moorsche lakei, had niet dezelfde bescheidenheid .
Wel zeide hij niet rechtuit wat hg had gezien, en wel had h j
de voorzichtigheid de meesteres des huizes niet to noemen ;
doch h j kon zich niet onthouden in de anticharnbre en waar
hij elders met zijne makkers samen was op zeer geheimzinnige
Media-Noche .
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w &e to spreken over het gevaar, dat de Spaansche donna's
liepen in dit vreemde land, omringd door vreemdelingen en
b jzonder door de zeer verleidel jke Fransdhe caballero's ; en
zoo vaak het manneljk personeel de eer der schoonen wilde
verdedigen, hield h j vol, dat h j bew jzen zou kunnen leveren,
die de ongeloovigsten zouden overtuigen .
Onder eon troop Fransche of Italiaansche bedienden zouden
zulke praatjes niet enkel gretige en lustige toehoorders gevonden hebben, maar ook zulken, die vermeerderden en verbeterden wat zij hadden gehoord, en die de onderstelde feiten naar
lust hunner verbeelding kleurden en opluisterden, maar bij de
Spaansche vond het tegenovergestelde plaats . Zelfs waar zij aanvingen to gelooven, achten zij het verbergen to meer zaak, van
hetgeen den naam hunner schoone landgenoote konde schaden,
vooral dear zj schemerachtig doorzagen, dat hot ergerljke
praatje een blaam kon werpen op edele hoofden . Een innerl jke
wrevel tegen vreemdelingen in het gemeen en de Franschen in
het L jzonder, die zulke lichtzinnige onderstellingen mogelijk
maakten, begon er onder hen to heerschen, en zeker,zoo Munoz
een tooneel nit de Siciliaansche vesper had willen daarstellen,
hij had maar behoeven nit to spreken dat de goede naam der
Markiezin de los Balbases zelve then morgen bijzonder in de
waagschaal was gesteld . Ook toen do Hertog de San-Pietro op
aansporing zijner gemalin den last gaf, waarvan wij vroeger
spraken, word die door allen met eene soort van geestdrift aangehoord, en Munoz bovenal had een ironieken glimlach niet
kunnen verbergen, terwjl hij zeide, dat men wel deed met voorzorgen to nemen, en dat men zich gerustel jk aan hem kon
vertrouwen, als er zekere personen moesten geweerd worden .
San-Pietro meende hem to begr jpen, en wilde niet verder vragen om zjne schoonzuster niet bloot to stellen aan de verdenking van een lakei ; maar toch word daarop aan hem de belangr jkste post toevertrouwd, om den hidalgo bij to staan, die
de genoodigden zou onderkennen, en tegeljk de persoon des ridders en zjn naam aangeduid als behoorende tot hen, die geweerd moesten worden . Dit alles viol echter voor, zonder voorkennis van den Markies de los Balbases en van don Emmanuel zelven, die beiden niet anders wisten of de aloude Spaansche gastvrjheid, die geene gasten weerde, zou ook ditmaal worden geoefend .

HOOFDSTUK XV .
Don Christin en do ambassadrices .

Don Christin was, tegen zijne gewoonte, zeer vroeg gekomen
op de parti der Markiezin de Quitana . Zoo het geweest was
om den zegevierenden intocht van Hippolyte de St . Savornin to
aanschouwen, kan men denken dat hij eene teleurstelling ondervond ; bijna zouden wg bet denken, omdat hij onder alien de
eerste was, die de afwezigheid van den ridder opmerkte ; zeker
niet zoozeer uit belangstelling in diens persoon als wel ter wille
der belangen, waarin hij dezen buiten zijne voorkennis bad
weten to verwikkelen . Zijne vroegtijdige komst had don Christin
in staat gesteld de physiognomien der aanwezenden, zoowel van
gastheer en vrouwe als der genoodigden, gade to slaan, hunne
houding tegen elkander waar to nemen, en daaruit zijne gissingen to maken over de genoegens van dit samenzjn voor diegenen onder de aanwezenden, waarin hij belangstelde . Hij had
dus opgemerkt, dat donna Anna, hoewel zij hersteld heette van
hare lichte ongesteldheid, nog alti d lijdende scheen en veellicht door andere oorzaak dan lichamelijke ; zij was nog meer
schuchter in zich zelve getrokken dan gewoonlijk ; en zoo vaak
zij zich in de nabijheid barer beide dochters beyond, liet zij
haar blik van de eene op de andere gaan met zoo kennelijke onrust, alsof zij tusschen deze ieder oogenblik eene uitbarsting wachtte . En de arme vrouw - want wij mogen over
haar spreken met dit woord van beklag, ondanks den onschatbaren rijkdom van diamanten, then zij met zich voerde op baar
gewaad - de arme vrouw dan, die niet danste, die niet speelde,
die niet de rol van gastvrouw had to vervullen, en evenmin
eenvoudig bg die van genoodigde kon berusten, voelde zich in
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zulk eene valsehe positie, dat zb slechts naar hot oogenblik zat
to smachten, waarop de dans zou zbn aangevangen, en waarin
zij vrijheid zou hebben zich nit den kring der dames to verwijderen, om hier of daar in eene eenzame laan een stil rustplekje
op to zoeken, waar zij niet behoefde to poseeren . Eene gelijke
zucht naar bet uurtje van vrijheid en eenzaamheid als hare
moeder voor zich van dezen feestavond wachtte, bezielde zeker
donna Lavinia, maar zij wilt, dat zij er nog in zeer langen tijd
niet toe komen zou ; en intusschen zou zij dansen met jonker
Peter, hot is waar, maar ook met don Emmanuel, met Hippolyte zelfs, als zij dit wilde, en zich veellicht in bet geheim ook
had voorgenomen . . . om Marina to trotseeren : - en onder die
verwachtingen was hare levendige en hartstochtelijke natuur
zoo opgewekt, vroolijk en dartel zelfs, dat zij geheel de zorgelooze zestienjarige scheen, vol argeloos verlangen naar de genoegens van bet bal, en niet weinig trotsch op de eer die zij had,
koningin van bet feest to zijn . Don Christin echter, die sinds
lang een dieperen blik in haar karakter had geslagen, liet zich
niet misleiden door dit zorgeloos uiterlijk, en voor zijn oog
dan ook was bet somwblen zichtbaar, dat hot hare als voor
zich been staarde, zonder to zien, en alleen bezield door eenige
diepe gedachte, en dat haar lach niet de echte lath der guile
vroolijkheid was, maar een zulke, die veel to luid was, en veel
to schel, om niet dan met moeite en door pijnljjke opwinding
voortgebracht to zijn . Hare bonding tegen don Emmanuel vooral
gaf don Christin zekerheid, dat zij zich vermomde . Hij, die
hen eens samengebracht had, wist dat er gemeenschap tusschen
hen bestaan moest, maar zij gedroeg zich tegenover hem zoo
vreemd, zoo koud en zoo stroef, dat menige gast in den loop
van dien avond oordeelde, dat die fiere edelman toch wel weinig danks had van al de zorge en al de schatten, die hij gespild
had om doze schoone landgenoote zulk een prachtig feest aan
to bieden, en dat hij wel zeer lankmoedig, of wel zeer licht to
voldoen moest zijn, zoo hij bij de wijze, waarop zijne hulde word
aangenomen, op den duur kalm en tevreden kon blijven ; doch
daar men in dien kring reeds wist, of althans meende to weten,
dat donna Lavinia don Emmanuel onverdraaglijk vond, dacht
men algemeen, dat zij meer bet voorwendsel, dan wel bet voorwerp van do partij was . De dames onderstelden, dat eene andere
dame werd bedoeld, die de convenances niet veroorloofden to
noemen ; de heeren, dat de jonge ambassadeur doze poging had
gewaagd, om bet lastig misverstand tusschen hem en sommige
zijner ambtgenooten weg to nemen : en dozen zeker hadden een
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deel der waarheid gevat. De hoop, eenige zwarigheden van zgn
ambt ter zulker gelegenheid nit den weg to ruimen, had hem
werkelgk eene wijle gevleid ; en to meer moeite kostte het hem
dan ook nu, om alien schgn van teleurstelling onder een rustig
en waardig uiterlijk to verbergen, daar hg zelfs die personen
niet zag verschijnen, waarop hg met zekerheid had durven rekenen . Dat gold hem niet persoonlijk, maar toch hun wegblijven
zou de leemte nog beter doen zien, die zeker den ganschen
avond niet zou worden aangevuld . Dat de Fransche ambassadrices zonder hare gemaals zouden komen, vreesde men, hoewel zg er op het oogenblik, waarvan wij spreken, nog niet waren,
maar dat mijnheer de Graaf Kinski zich ontschuldigen liet, had
men niet gewacht ; veel min, dat de eerste ambassadrice van
Zweden, die anders gewoon was zonder haar gemaal nit to
gaan, thans, als trouwe gemalin, aan zgne zijde thuis zoude bljven, ergerde den gastheer meer, dan don Christin, die wist van
hare oneenigheid met de marechale, en van het tooneel met
Graaf Antonio, waarom deze had kunnen voorspellen, dat zij niet
komen zou, om den laatste to vermijden . Mevrouw Heugh en
gemaal waren als vanzelve verschoond . Mijnheer Temple noch
zgne gemalin waren to Nbmegen . Op sir Lionel Jenkins rekende
men nooit bg feesten ; hij zou dan ook nu niet komen, en to
minder daar mevrouw Heugh, ondanks alles nog het beste getroost
was, als hij den avond bb haar sleet . Lady Giffard verscheen . Zg
was schitterend, zoowel door toilet als door geest . Lord Hyde geleidde
haar ; als mediateur, stoorde hij zich niet aan de quaestie der
Fransche etiquette ; dit was een triomf, maar het was waarlgk
ook de eenige op dit punt, then de Graaf van Fuentes to genieten zou hebben. Monseigneur van Odijck kwam met zijne familie, maar toonde zich ontstemd tegen mijnheer van Beverninck, en
deze was den ganschen avond somber, peinzend en afgetrokken ;
hij was liever in zijn kabinet gebleven, dan op dit woelig
feest, waar zgn ambt hem dwong to verschijnen, en in de
verliehte lanen droomde hij zich op zijn buitenverblgf bij Leiden,
waar geen onbescheiden dansgeluid zijne politieke beschouwingen of letterkundige studien stoorde . Min beteekenende personen,
of dezulken die wij niet of slechts ter loops hebben genoemd
in ons verhaal, waren overigens met groote goedwilligheid en in
grooten getale opgekomen ; van dozen meer to zeggen lust mij
niet, zoomin als don Christin hot der moeite waard achtte ze
to bestudeeren ; „ au moins, ils faisaient nombre," en dit had ter
verlevendiging van het feest zgne verdienste . Van twee personen
moeten w j nog spreken, dat in zekeren zin hoofdpersonen zijn,
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en die zich gaven, zooals z j waren : Donna Marina, die geloofde
hare zegepraal op hare zuster nadrukkeljk verzekerd to hebben
door de genomene maatregelen, en die toch ontevreden was,
dat z j zelve zoo weinig de koningin van hot feest zou. wezen,
terw j1 zij intusschen haar best deed, om don Emmanuel met
de meeste beleefdheid voor de koelheid barer zuster schadeloos to stellen, on terwijl de Hertog de San-Pietro, altijd de
echo van de gevoelens en gewaarwordingen z finer gemalin, zich
bejverde om haar daarin mode to helpen .
De andere was jonker Peter van R jnsse . Deze, die geene
enkele reden had om zich anders to toonen dan hij was, en
wiens karakter bet hem onmogel jk zou gemaakt hebben, indien
bet hem noodig ware geweest, was hier dezelfde, als overal
waar w j hem ontmoet hebben : bedaard, ernstig, bedachtzaam,
met behoedzaamheid wakende over Lavinia, en toch belangeloos en zonder hartstocht, hoewel niet onverschillig, alles stil
gadeslaande wat er rondom hem voorviel . Zoo waren de bestanddeelen van bet feest, terwijl men er nog de Fransehe ambassadrices wachtte en tot op bet oogenblik, dat mevrouw Colbert
en hare dochter daar hare intrede deden aan den arm van de
ceremoniemeesters . Zoo ras haar naam word aangemeld, haastte
zich don Emmanuel haar to gemoet to gaan, en hoewel hij bet
verwacht had, dat zij zonder hair gemaal zoude komen, kostte
bet hem toch eenige moeite, met dezelfde opgewekte beleefdheid haar welkom to heeten, z fin arm to bieden en naar eene
der sofa's to geleiden . Daar z j geen order had van haar gemaal
om verontschuldigingen to maken over z fin terugblijven, voelde
zij zich wel wat verlegen met hare hooding tegenover den
hoogen Spaanschen Graaf, voor wien zj begreep, dat hare
komet op doze wjze eene grieve moest zijn . Doze deed haar
echter geene vragen, die bet haar moeieljk zou zijn geweest
to beantwoorden, en na gewone banale beleefdheidswoorden
word hj in de taak, om haar to onderhouden, vervangen door
den Hertog de Sain-Pietro . Daarop kwam Lavinia bij haar met
jonker Peter van Rjnsse, die haar eenige oogenblikken onderhield ; intusschen waren de Fransehe dames met hare cavaliers
ook binnengekomen, en omringd van doze, voelde zij zich
welhaast geheel op haar gemak, terwijl haar beminnelijke dochter,
aan den arm van Lavinia, naar een ander gedeelte der kiosk
werd gevoerd, waar meer jeugdige en lustige groepen zich verzameld hadden, en waar men reeds bezig was, de groote vraagstukken van den avond - den dans en bet toilet - met den
meesten lust en levendigheid to bespreken, en waar mademoi-
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selle Colbert al spoedig bewonderaars en dansers vond zooveel
zij kon wenschen .
Don Christin, die, als wij zeiden, voor de komst van mevrouw
Colbert, zijn tijd good had gebruikt en de noodigste waarnemingen had gedaan, merkte terstond op, dat de chevalier niet
met haar was binnengekomen, noch zelfs zich beyond in het
gezelschap der overige Fransehen die haar volgden . Hij besloot
daar nit reeds, dat er iets bbzonders moest zijn voorgevallen,
maar hij wilde nog mevrouw Colbert niets vragen, voor hij de
entree der marechale had aanschouwd . . . eene verzoening tusschen doze en den ridder was mogelijk, juist omdat don Christin
giste, dat er eene uitbarsting tusschen hen had plaats gehad, en
hij wilde dus eerst weten wat daarvan was, eer bg partjj koos .
De triomfantelijke intocht der marechale aan den arm van
den schitterenden Graaf Antonio deed zich niet lang wachten .
Gelukkiger dan mevrouw Colbert, word zij ten minste vergezeld door eon persoon, wiens tegenwoordigheid evenzeer gewenscht was als onverplicht, hetgeen hare houding tegenover
Fuentes groot voordeel gaf op hare mededingsters, dat natuurlijk, al ware het zelfs onwillekeurig, op die van den Spaanschen
beer jegens haar inwerkte . Hij bleef langer en met meer ongedwongenheid met haar spreken, en had Graaf Antonio met eon
vriendschappeljjken handdruk verwelkomd .
Als men denken kan, had de Markiezin groot toilet gemaakt ;
maar was het toevallig, of had werkelijk het Bemis van des ridders voorlichting er schuld aan, hare kleeding was verblindend
rijk, maar minder smaakvol dan gewoonlijk . Zonder Hippolyte
to kort to doen, kunnen wij dit verschijnsel echter natuurlijk
verklaren. De marechale had in haar spiegel opgemerkt dat zij
er wat bleek en wat vermoeid uitzag, na eon slapeloozen nacht,
nadat zij zich boos had gemaakt, en na een onaangenaam onderhoud met haar gemaal . Zij wilde dit Bemis aan vroolijkheid en
frischheid vergoeden door hot schitterendst kostuum, dat zij wist
uit to denken ; maar hare schoonheid was juist van een zulk
karakter, dat zij met hot eenvoudigste kleed reeds iets imposants
had, terwijl overlading van pracht then indruk to stork maakte,
en haar iets wilds gaf, dat haar misstond . Zij zag er nu ouder
uit, dan zij was, en toch had zij juist de aanmatiging van jeugd
en schoonheid in haar toilet uitgedrukt ; terwijl mevrouw Colbert, die geene aanspraken scheen to maken, en die hare jeugdige dochter met zich bracht, met haar stil, sprakeloos kapsel
een zedig voorkomen had, maar toch een zulk, waarop men
met genoegen hot oog vestigde . Dit kwam to meer nit, daar
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men, nit aanzien van gel jken rang, de beide Fransche ambassadrices naast elkander had gezet, hetgeen beiden zeker evenmin
welkom was, tent j men gelooft, dat z j als str jdende machten
elkander liefst in bet oog hielden, om elkanders bewegingen
gade to slaan .
Hot spreekt vanzelve, dat zj to zamen groeten wisselden
volgens do strengste eiscben der etiquette, maar dat hare conversatie vooreerst daarb j bleef ; hoewel de marochale wel lust
had gehad eene vraag to doen aan mevrouw Colbert, om to
weten in hoever zj al of niet kennis droeg van Hippolyte's
avontuurlijke verscb fining voor den ingang van bet hotel de los
Balbases . Maar z j wilt niet goed hoe aan to vangen, daar z j
mevrouw Colbert niet wilde beleedigen, ingeval deze er onkundig van was, en evenmin zelve belangstelling wilde toonen in
den verdreven gunsteling . Daarb j, Graaf Antonie, die even z fine
opwachting was gaan maken b j donna Lavinia en b j de andere Spaansche dames, keerde nu tot z fine dames terug, en dit
was dus Been geschikt oogenblik voor doze om zich met hare
buurvrouw in to laten .
Don Christin was van andere opinie ; h j had nu zekerheid,
dat Hippolyte niet in bet gevolg van eene der Fransche ambassadrices was binnengekomen, en zelfs dat h j in bet geheel niet
was binnengekomen, daar hot al to onwaarscbijnl jk zou wezen,
dat een persoon als de ridder de St . Savornin zich dan niet in
bet middelpunt van bet feest, in de danszaal, zou vertoond hebben . H j achtte bet dus nu z fin t jd, om de beide Fransche ambassadrices toe to spreken, hetgeen door Mevrouw Colbert met
hoffeljk welgevallen, en door mevrouw d'Estrades met gedwongen beleefdheid word beantwoord . Na eenige algemeene phrasen
gewisseld to hebben over de zeldzame pracht der zaal, de
elegance der toilettes enz . enz ., wierp hij op eens een onderzoekenden blik in bet rood, en toen, alsof hem iets inviel, zeide
h j luid tot mevrouw Colbert
„Ik zie nergens dien galanten jongen ridder, dien ik de laatste maal in uw gezelsehap ontmoette. Ik bad gewacht hem hier
to zien, ware bet niet in bet gevolg van een der Fransche ambassadeurs dan toch in dat van eene der ambassadrices ."
Mevrouw d'Estrades kleurde onder haar blanketsel, terw jl don
Christin haar scherp aanzag, en luisterde aandachtig toe, hoewel
z j met Graaf Antonie scheen to spreken . Mevrouw Colbert antwoordde met eene zekere goelbke bedaardheid
„Maar, Monsenor, do jonge edelman, dien g j bedoelt, is met
mij gekomen. . ."
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„Ik twijfel, of hij werkelijk gekomen is . . . Mb dunkt, dan
moest hij zich hier vertoond hebben . . . dan zou hij toch niet
nagelaten hebben, zijne opwachting to maken bb de dames, en
allerminst bb zijne bevallige landgenooten ."
Nieuwe blik op mevrouw d'Estrades, die gloeiend rood werd,
niet van schaamte, maar van toorn .
,,Gij hebt waarlijk gelijk," hernam mevrouw Colbert, nu op
hare beurt de zaal rondziende . „Waarom zou hij niet hier zgn?
Ik heb er nog niet over gedacht, maar nu . . . in waarheid, het
bevreemdt mij, dat hij niet hier is ."
En de verwondering van do Markiezin was niet gemaakt . Zij
had werkelijk nog niet aan den chevalier gedacht, en dat bewijst althans niet hare erkentelijkheid aan den man, wien zij
het danken moest, dat zij er beter uitzag en meer over hare
houding in gezelschap voldaan was dan ooit to voren . Nauwelijks de feestzaal ingetreden, of zij vergat dat hij bb haar was
geweest, en niet met haar was ingekomen . Hare onachtzaamheid
was echter eenigszins versehoonlijk ; bb haar binnentreden was
zij, als wb zeiden, niet volkomen op haar gemak en met hare
figuur verlegen . Terstond daarna door den gastheer ontvangen,
daarop door de voornaamste personen onder de aanwezigen omringd en toegesproken, had zij nauweljjks den tijd gehad eenigs .
zins tot zich zelve to komen, of de tegenwoordigheid der marechale had haar opnieuw afgeleid, en zoo deze veellicht haar
den ridder kon herinneren, was echter don Christin zoo haastig
met naar hem to vragen, dat hg haar belette het eerst uit zich
zelve die vraag to doen . Nu echter was zij wat verlegen en wat
ontrust over dit verdwbnen . Zij herinnerde zich, dat hj haar niet
onmiddellijk had kunnen volgen, en begon de mogelbkheid in to
denken, dat hem iets gebeurd was, waardoor hij verhinderd word
verder to komen . Zb wist niet wat er van to denken, en nog
minder hoe zij het verhelpen zonde . Zij gaf dit aan don Christin to kenuen, die daarop overluid antwoordde, opdat de marechale het hooren zoude, wie hij van eenige machinatie tegen
Hippolyte verdacht :
„haar dan is het toch zaak, dat er eens naar den jongen
edelman worde omgezien . Vergunt ge mij, dat ik mij in uw
naam met die taak belast ?"
„GJ zult mij daarmede een wezenlbken dienst bewijzen,"
hernam zij . „Het zou mij hartelijk leed doen, zoo hem eenig
ongeval overkomen ware ."
„Dat spreekt vanzelve, Markiezin. Een laudgenoot . . . iemand,
die in uw gevolg was, en om zoo to spreken onder uwe protectie. . ."
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„Hij behoort zelfs tot ons huis, sedert gisteren," fluisterde
mevrouw Colbert .
Maar de marechale, die vooral de woorden van don Christin
goad had verstaan, achtte bet nu zaak, hare mededingster eon
coup de jarnac toe to brengen . Z j keerde zich dus tot mevrouw
Colbert, en sprak
„Indien ik wel hoor, entrust zieb mevrouw de Markiezin de
Croissy over zeker jongmensch . . . den ridder de St . Savornin . . .
die is niet hier . . . en zal ook zeker niet hier komen . Terwi l
mijn rijtuig stilbield, zag ik hem to midden van bet yolk eene
hoogst belachelijke figuur maken . Hij klaagde op hoogdravenden
toon, dat men hem beleedigd had en mishandeld, en dat men
hem aan de poort had afgewezen ."
,Maar in waarheid, gij verschrikt mij vreeselijk, marechale!"
riep don Christin nit. ,Dat is een ergerlijk en hoogst gevaarlijk
geval voor ons, Spanjaarden als wij zijn, een protege, ja zelfs een
attache der Fransche ambassade beleedigd, mishandeld, niet toeplaten . . . en dat aan bet huis van den eersten Spaanschen gezant. . . Dat is waarlijk een geval, waarin wel haastelijk mag
worden voorzien, en waarvan de plegers rigoureuselijk moeten
gestraft worden . Het verwondert mij, mevrouw do marechale, dat
gij zelve u die zaak niet terstond hebt aangetrokken . . . Zoo ik
wel heb, is de jonge man particulier secretaris van uw gemaal ."
„ Dat verwondert mij ook," viel Graaf Antonio in, die mede
bad toegeluisterd ; „want in bet eind, ik herinner mij nu, dat
ik aangesproken werd om hulpe door een Fransch beer, doch
wien ik toen voor een lastigen bedelaar hield ."
„Een bedelaar . . . hoe is bet mogelijk, Monseigneur!" riep
mevrouw Colbert. „De ridder was voegzaam en keurig, ja zelfs
rijk gekieed . . ."
„Verschoon mij, mevrouw, daar ik mij met de marechale
moest bezighouden, heb ik niet op zijn voorkomen gelet . Maar
mevrouw d'Estrades had mij wel molten inlichten . . . dan had
ik zeker bet arme jonge mensch niet aan zijn lot overgelaten,"
sprak de goedhartige Deensche edelman, met verwi t tot
zjne dame .
„Daaraan is niets verbeurd, Monseigneur!" viel zij in . „De
ridder is een dwaze fat . . . en door mijn gemaal om wichtige
oorzaken ontslagen, had hij zoomin aanspraak op mijne bescherming, als recht om door lieden van onzen rang ingeleid
to worden in een doorluchtig gezelsehap als dit hier ."
„Integendeel, mevrouw ! de ridder had daarop evengoed
recht als andere edellieden van zone qualiteit, die hier geko-
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men zi n . Want ik geloof niet, dat de Markies de Croissy ambassadeur van den Koning zoowel als mijnheer de Maarschalk
d'Estrades zooveel de mindere is van dozen . . . en de ridder,
die met mij gekomen is, behoort nu tot ons huffs . . . en ik pretendeer, dat m jne edellieden gel jke rechten hebben met de
volgelingen der andere ambassadrices ."
„Mevrouwe de Markiezin de Croissy is volmaakt in haar
recht," besliste don Christin ; „en om to bewijzen hoezeer ik, in
het belang van den particulieren vrede tusschen onze verzamelde ambassadeurs on . . . ambassadrices, mij de zaak aantrek,
ga ik terstond naar hot wedervaren van den ridder onderzoek doen ."
„En ik ga mij vervoegen tot donna Anna de los Balbases,
om haar m jn beklag to doen over doze bejegening, die men
iemand van m jn huis heeft aangedaan in bet hare," sprak mevrouw Colbert, opstaande, want zij wilde niet langer bare plaats
behouden naast de marechale .
,,Mag ik de eere hebben u tot haar to geleiden?" vroeg
don Christin, haar den arm biedende, en zachter voegde hij
or bb : „Haast u daarmede niet to veel . . . wij moeten eerst
weten bij wien de schuld ligt."
De dansen waren inmiddels aangevangen . Graaf Antonio
nam de hand der marechale, om haar op to leiden, zooals tusschen ben was afgesproken . Donna Lavinia stond reeds in den
rei met jonker Peter, als den vertegenwoordiger van haar bruidegom . Don Emmanuel de Fuentes voerde de Hertogin de
San-Pietro naar eene zitplaats . Zoo ontmoette dit paar mevrouw
Colbert met don Christin, tot wien don Emmanuel schertsend zeide
„Het leven to Nijmegen schijnt u to behagen, Monsenor . . .
altjd jeugdig, altjd galant . Ik zag u zooeven met de Fransehe
ambassadrices praten, met een vuur. . ."
„Helaas, Monsenor, dat eon gloed van verontwaardiging
was . . . ik moest mij ergeren over een vergr jp onzer natie, en
tegel jk hare zaak . . . bepleiten ."
„Dat klinkt zeer ernstig," hernam Fuentes, nu ook van toon
veranderende.
,,Het is ook ernstig, Monsenor . Naar het schijnt, heeft men
een van de edellieden der Markiezin de Croissy verhinderd
haar to volgen. Er schijnen beleedigingen en mishandeling plaats
gehad to hebben . . . met een woord, er is gebeurd wat niet
gebeuren moest, en wat tot groote mcsintelligentie aanleiding
kan geven, zoo wij er niet spoedig in voorzien ."
„Als dat alles werkelijk gebeurd is, hebt gij gelijk, en ontrust ik mij als gij zelfs, over de gevolgen . Maar, in hot Bind
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gij hebt nog geene zekerheid, en ik ga terstond inlichtingen
vragen van hetgeen er is voorgevallen, om zoo mogeljk to herstellen wat doenlijk is ; en in geval van bet tegendeel, mevrouw de
ambassadrice, beloof ik u de meest mogeljke reparatie en genoegdoening . . . zelfs zonderdat mgnheer uw gemaal er op aanto dringen heeft . Ik smeek u alleen, laat uwe ontstemming
niet bljken, noch terugwerken op de vroolgkheid van den
avond . En aan u, don Christin, die toch in luim van galanterie
zijt, sta ik voor eene wjjle de eere at, om ook mine dame to
geleiden . . . ik heb groote haast een paar vragen aan mjn
major-domo to richten ."
En in de overtuiging van don Christin's trouwe en goede
bedoelingen, liet hij de zorge voor de beide dames aan hem
over, hetgeen zooveel was als de gloeiende lont tusschen bet
buskruit to steken . Ook had don Christin nauwel~ks de Hertogin de San-Pietro naar de sofa der Markiezin de los Balbases
geleid, waar ook mevrouw Colbert bare plaats kreeg, of hij sprak
al lachende, en alsof hij door de w~ze zijner voorstelling, wat
hij ging zeggen, wilde matigen
„De Markiezin de Croissy komt met eene zware aanklacht
tegen de gastvr~heid van uw huis, madonna l"
En toen donna Anna, wat verschrikt en verwonderd, vroeg
waarin die aanklacht bestond, hernam hij, opnieuw glimlachende
en de Hertogin de San-Pietro aanziende
,Alleen, ik heb paar geraden, de aanklacht niet to formuleeren,
voordat men meer zekerheid heeft van hetgeen er is geschied ."
,Maar bij Onze Lieve Vrouwe van Loretto! wat zou er dan
geschied zijn?" vroeg donna Anna, wier zenuwgestel, als wij
ons herinneren, reeds een weinig geschokt was, en dat nu trilde
onder de minste aanraking.
„Stel u gerust, madonna !" viel de Hertogin de San-Pietro,
in .
Het zal wel zoo iets vreeselijks niet zijn . . . don Christin
schept er gewoonlijk zijn vermaak in, om de dames in emotie
to brengen . Hot betreft gelukkig niet mevrouw de ambassadrice
van Frankrbk zelve, maar slechts iemand van hare lieden ."
„ Iemand van hare lieden . . . vergiffenis, Hertogin ! nu moet ik
uwe Excellenza tegenspreken," viel don Christin in . „De persoon, die vermoedelft klachte heeft in to brengen, en die althans
hier gemist wordt, is niet zoo iets gerings . . . bet is vooreerstt
een edelman . . . en daarbi , om bet u duidelijk to maken wat
hij is, hij bekleedt bij mevrouw de Markiezin de Croissy de
plaats van hetgeen men in Italie een cavaliero serviente noemt . . .
positie, die hij even to voren met groot succPs bij mevrouw de
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marechale d'Estrades had vervuld . . . en om het al to zeggen,
Hertogin 1 de beleedigde is niemand minder, dan onze oude
bekende, de chevalier Hippolyte de St . Savornin ."
De Hertogin lachte met ongemaaktheid, terwbl zij uitriep :
„O, zeker! nu weet ik dat monsenor Christin schertst . . . die
povere dolende ridder ! een ware don Quixote ! . . . Hoe kan
tegenover dozen gastvrijheid geschonden worden? . . . een persoon, die niet eens genoodigd was . . ."
„Ik neem de vrijheid u to doen opmerken, mevrouw de
Hertogin, dat die door u zoo geminachte persoon mijn landgenoot is - een zoon nit onzen Franschen adel - en daarbij
zich beyond in mijn gevolg . . ." merkte mevrouw Colbert aan .
„Ik meende, dat er eene overeenkomst tussehen de ambassadeurs bestond, om de huizen, waar zij genoodigd waren, niet to
embarasseeren door den nasleep van ondergeschikte personen . . ."
viel Marina trotsch en spijtig in .
„Dat betreft pages en domestieken, mevrouw de Hertogin,
maar in geen geval edellieden, die de dames begeleiden . . ."
sprak don Christin op een toon alsof hij vrede wilde stichten,
en donna Marina toewenkende to zwijgen, met een blik op
mevrouw Colbert.
Dezelfde beweging, maar met een smeekend oog en bleek
van onrustige aandoeningen, maakte ook donna Anna, om hare
dochter voorzichtigheid aan to bevelen ; doch mevrouw Colbert
was zeer verbitterd door de bitsheden der laatste, en voegde
haar toe, als sprekende tot don Christin
„En daarbij, ik heb dames, die niet eens ambassadrices waren
- pages, dienende vrouwen, en tot geestelijken toe, als geleiders zien met zich voeren in de huizen der ambassadeurs . . .
en men had daar do hoffelijkheid dit onopgemerkt to passeeren!"
Dit gold de Spaansche dames, en vooral Marina en Lavinia,
welke beiden nimmer zonder hare duena's of fra Illorenz verschenen op de ochtendbezoeken bb de ambassadrices .
„Niet zoo ongemerkt altoos," hernam Marina met ironie, of
men weet hot zich ter gelegener tbd zeer good to herinneren. . .
Daarbij, indien monseigneur de Markies de Croissy zich de
moeite had willen geven . . . zelf to komen . . ."
Don Christin verschrikte nu werkelijk, want op doze wijze
voortgaande, kon de zaak to hoog loopen, en vooral op een
terrein komen, dat dom Ronquillo hem had aanbevolen to vermijden . Om eene afleiding to maken en den twist tot zijne
oorzaak terug to brengen, voerde hJ aan :
,,Maar in het eind, de chevalier maakt alle mogelijke uitzon-
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deringen ; want ware h j page geweest, h j kon komen . . . hij
was genoodigd ."
,,Genoodigd!" riep Marina ongeloovig en verontwaardigd .
De arme l jdende moeder zuchtte diep.
,,B j mondelinge noodiging . . . van eene der dames des huizes . . . als hij mij zelf mededeelde. . ."
„Hij zal intusschen vergeten hebben, Uwe Excellentie tegel jk mede to deelen, dat hem door eene oudere dame van den
huize, en die meer recht had bevelen to geven, uitdrukkel jk
verboden word, zich hier to vertoonen . Ondanks dat heeft hg
nog de vermetelheid gebruikt, dezen morgen in onze kapel do
mis to komen hooren, waar hij aanstoot heeft gegeven en ergernis verwekt . . . zoodat, mevrouw de Markiezin ! . . . w j zouden
recht hebben de aanklacht om to keeren tegen hem, en indien
het bleek, dat er maatregelen genomen waren om dezen hinderljken en indringenden persoon to weren . . ."
Marina kon niet voleinden, want mevrouw Colbert zelve vatte
haar met eene zekere heftigheid b j den arm, en wees op donna
Anna de los Balbases, als in een toestand verkeerende, die wel
do aandacht en de zorgen eener dochter scheen to vorderen .
Reeds eene wijle to voren had de ljdende vrouw hare duena
iets ingefluisterd, daarop was haar page toegeschoten met eenigen
verfrisschenden drank ; de Markiezin had een paar teugen gedronken, en nu liet z j hot glas achteloos vallen, als wilt z j niet
meer wat z j deed . Haar page, dezelfde van wien wij reeds
spraken, knielde toen b j haar neder om het op to rapen, maar
tegel jk fluisterde h j haar in
„Herneem toch uw moed en uwe kalmte, madonna . . . uw
geheim is zeker b j mij ."
De Markiezin knikte met bet hoofd, dat zj hem had begrepen
en wilde opstaan ; doch haar ineenzinken op de sofa bewees,
dat z j niet vermocht wat z j wilde.
Die mislukte poging was eindel jk opgemerkt door mevrouw
Colbert, die in bet eerst, evenals Marina, door haar onderlingen
twist afgeleid, niet naar de oude dame had omgezien .
De Hertogin de San-Pietro wilde hulpe bieden aan hare
moeder maar deze had zich werkeljk vermand, en stond nu
op, terw jI z j met eene zwakke stem zich verontschuldigde b j
mevrouw Colbert, zeggende behoefte to hebben aan de yr je
lucht. Zij leunde op den arm harer duena ; don Christin verzocht
verlof haar ter andere zijde to steunen, dat z j aannam . Do
listige diplomaat durfdo de beide andere dames gerust samen
laten, overtuigd dat de fakkel van haar twist, voor eene wijle
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door dozen rukwind uitgeblazen, niet uitgedoofd was, en welhaast zoude opflikkeren, zooals hij dit gewenscht achtte .
Nauwelgks was donna Anna buiten den kiosk en in de verlichte laan, waar reeds menigte van jongelieden in paren of
in groepen dooreenwemelden, of zij gaf to kennen, dat het haar
noodig was, zich in eon meer rustig en afgelegen gedeelte van
den tuin to begeven . Toen men daar was, nam z~ eene wble
ruste op eene der zodenbanken, deed hare duena ter z~de gaan,
waarop don Christin nit zich zelven terugtrad . Toen wenkte zij
haar page, dien zij ondervragen moest : - want wj hebben u
wel eene voorstelling gegeven van haar lijdenden toestand,
maar niet opgehelderd, waardoor die veroorzaakt werd . Hot
gesprek tusschen Marina en de Fransche ambassadrice moest
op donna Anna noodwendig eon onaangenamen indruk maken ;
maar er was meer . De page, die haar eon glas limonade bracht,
had haar tegeljjk eon klein biljet aangeboden, dat zij geopend
en gelezen had, waarop zij, als wezenloos van schrik, het glas
had laten vallen ; en niet vreemd : hot briefje was met grove,
harde, maar zeer leesbare letters in zeer duidelijk Spaansch
geschreven, en luidde dus :
Madonna! de chevalier de St . Savornin verzoekt u onverwUld
bevel to geven, dat hij toegelaten worde tot de partij . . . zoo niet,
zal hij aan het voorgevallene in de kapel de meest mogelijke
ruchtbaarheid geven .

Hot biljet was ongeteekend, en zeker door den ridder aan
iemand anders in do pen gegeven, maar het was duidelijk
genoeg, om de Markiezin eon doodelijken schrik aan to jagen,
vooral na hetgeen zij gehoord had, en bij hare overtuiging
hoe ongeraden hot was Marina to trotseeren, die nieta wist to
sparen en niets to ontzien, als het zich tegen haar wil kantte .
Donna Anna wilde nu weten, hoe de page aan dit briefje gekomen was.
„Een koetsier van de Fransche ambassade, then ik in den
tuin ontmoette, heeft het mij gegeven, en daar hij er bij voegde,
dat de rust en de goede naam Uwer Excellentie er van afhingen,
dat hot u snel en heimelijk toekwam, durfde ik niet nalaten
het to overhandigen . Maar nu ik gezien heb, welken smartelijken
schok ik daarmede aan mijne dierbare meesteres heb toegebracht,
wenschte ik, dat die man mij veeleer eon dolk in hot harte
hadde gedrukt, dan dit ellendig papier in de hand ."
,,Gjj hebt geen schuld, goede Pablo, en ik moest werkelijk
weten wat mij hier wordt bericht, maar ik ben in de uiterste ver-

240
legenheid, want ik weet niet eens hoe ik een antwoord zal geven ."
„De koetsier wacht mij op eene afgesprokene plaats ."
De Markiezin scheen zich nu op dat antwoord to beraden, maar
het was haar wel aan to zien, dat z j geen besluit wist to nemen .
Eer . z j het nam, wilde z j nog het biljet overlezen ; het licht
der lampions zou het haar vergunnen, z j meende het tusschen
haar corsage gestoken to hebben, z j zocht het daar, maar vergeefs, z j vond het niet, zj vond bet nergens. Zeker was het
weggegleden langs de gladde goudstof van haar Weed . Radeloos riep z j uit :
„Virgo sancta! dat ik toch al mjne juweelen verloren hadde,
liever dan dit biljet! . . ."
Don Christin trad toe.
„Kan het dit z jn, waarnaar g j zoekt, madonna ?" vroeg h j,
met eene hoffelijke buiging.
„Gij geeft m j het leven weder !" riep z j, het met drift aannemende.
„Ik had nooit gedacht, dat het biljet van dien persoon zulke
waarde kon hebben," glimlachte don Christin .
,Gj hebt het gelezen, Monsenor?" vroeg zj verschrikt .
„Ik vond het zooeven, . eenige schreden van uwe sofa, terw jl
wb met de Fransche ambassadrice in gesprek waren . Ik moest
het inzien, om to weten aan wie het terug to geven . Dat las
ik er echter niet in, maar wel dat het komt vanwege mjn goeden bekende, den Franschen ridder . . . en nu bemerkte ik, dat
het aan Uwe Excellentie was gericht ."
„Monsenor, g j kept dien ridder . . . gij hebt veellicht invloed
op hem . . . g j kunt m j dan helpen, m j redden!" riep de Markiezin smeekend en onder snikken .
,,Daartoe ben ik u gevolgd, mevrouw de Markiezin ."
„Beer jd m j van dien man ."
„Dat is niet meer zoo heel gemakkelijk, senora!"
,Maar ik zeg u, dat die man m j kwelt en vervolgt, ale Satan
de zielen in het vagevuur, en dat h j eindigen zal, met mij to
doen sterven van smart en schaamte ."
„Eerder sterve hj zelf!" riep de page . „Madonna, vertrouw
u aan mij . . . en van dien Franschman zult gij bevrijd z jn, eer
een uur verloopen is . . ."
„Geene onbezonnenheid, jonge man!" riep don Christin, hem
terughoudende . „De eer der senora Markiezin zou er mede
gewaagd z jn . U past het zw jgen, en desnoods het ontkennen
van alles wat g j hebt gehoord en gezien . En nu laat ons samen,
maar bl jf hier in de nab jheid ."
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Daarop vervolgde don Christin tot de Markiezin
„En nu, Markiezin, zoo madonna mij wilde mededeelen
wat or gebeurd is, en waaruit de chevalier het recht neemt z66
tot haar to spreken, belast ik mij met aan deze zaak eene goede
wending to geven .
De Markiezin had geene andere keuze . Alleen liet zij den
page het voorloopig antwoord overbrengen, dat er aan het verlangen van den ridder zou worden voldaan .
Wi laten haar samen met don Christin . Wij kunnen echter
onze lezers geruststellen omtrent donna Anna . Hij meende het
niet kwaad met haar, hij wilde alleen al de draden der intrige
in zjjne eigene handen hebben, ten einde ze to kunnen afbreken
of ontknoopen, of nog dichter ineenweven, al naar het belang
zijner politiek zou vorderen .
Terwijl dit alles voorviel danste Lavinia . Onbewust dat hare
moeder om harentwille zulke angsten doorstond, had zij voor
de tweede maal de hand aan jonker van Rijnsse gegeven voor
eene quadrille, waarvan een Fransche balletmeester de figuren
had opgegeven, toen don Emmanuel de Fuentes, met een somberen blik en bewolkt voorhoofd, den kiosk binnentrad, juist
door een der bogen, waarnevens zij stond . Van Rijnsse merkte
zijne zichtbare ontstemming op, en meende er de oorzaak van
to raden .
,Senora!" sprak hij zacht tot Lavinia, „de Graaf van Fuentes,
die zooveel heeft gedaan to uwer eere, heeft nog geen enkel
blijk uwer goedkeuring of dankbaarheid o ntvangen . lk weet het,
gij haat in hem den vriend van den Markies de Quitana . . .
maar toch, gij zijt hem juist ter wille dier vriendschap een
blijk van hoffelijkheid schuldig . Hij is somber en ontstemd . . .
men kan het hem aanzien . Geloof mij, senora, gun hem ditmaal de eere, die gij mij hebt toegestaan ."
,,Hoe kan ik weten, dat hij het wenscht . . . hij heeft het mij
niet gevraagd. . ."
„Hij heeft meer gedaan . Hij heeft u tot koningin van het
feest gemaakt . . . eene koningin kiest hare dansers, maar zij
dringen zich niet aan hear op ."
„Ik merk wel, ze worden haar opgedrongen," hernam Lavinia,
schalkachtig lachende. ,Maar het zij zoo als gij wilt, senor !
eens besloten naar uw raad to luisteren, doe ik hot niet ten
halve . . ." en naar Fuentes toegaande, sprak zij luide : Don
Emmanuel, ik reken op u voor de quadrille ."
„Ik bid u, donna Lavinia, verschoon mij," antwoordde hij
verstrooid, en scheen willens voort to gaan .
16
Media-Noche .
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,,Welnu, wat heb ik gezegd?" hernam Lavinia, zich naar van
Rijnsse keerende, die reeds genoeg ervaring had van het fier
en heftig karakter der jonkvrouw, om niet bezorgd to zijn hoe
dit zou afloopen, vooral toen hij zag, dat don Emmanuel nog
niet toegaf, hoewel hij staan bleef, maar met de houding van
iemand, die verlangt zich to kunnen verw~deren, terwijl hij met
hoogen ernst sprak :
,Senora, geloof mij, laat mij gaan . Ik kwam hier slechts
even binnen, om to weten, of de persoon, wien ik zoek, zich
hier beyond. Er heeft iets plaats gehad, dat dreigt de rust van
den avond to storen, en waarop ik most toezien ."
„Als dat zoo is," hernam Lavinia, met een schalken blik
jonker Peter aanziende, dan behoor ik mij dat aan to trekken
zoowel als gij, en dan kan ik niet beter doen dan u to volgen ."
„Inderdaad, senora, hetgeen er gebeurd is betreft u zoowel
als mij . . . en werkelijk heb ik u daarover to spreken," hernam
don Emmanuel, altijd even ernstig .
„ Ik wil luisteren, Monsenor !" sprak zij, en to eerder, daar men
mij reeds half en half heeft beschuldigd, mijne plichten als
gastvrouw to verwaarloozen . G-ij, jonker Peter, zult hoop ik wel
de goedheid hebben, onze plaatsen in de quadrille to doen
vervullen. Ik zie, de marechale d'Estrades is zonder cavalier.
Graaf Antonio is onafscheidelijk geworden van mademoiselle
Colbert en zeker, zij . . . ."
Maar don Emmanuel stood haar niet toe verder voort to
praten . Nu hij eens haar arm had gevat, voerde hij haar schielijk
de balzaal nit, met eene drift, als had hij noodig een groot
tijdverlies in to winnen .
„Eindelijk, eindelijk!" lispelde Lavinia zacht, met een zucht
van weemoedige blijdschap en verlichting, toen zij buiten het gewoel van de danszaal waren en de eerste schreden zetten naar een
der kleine cabinets de verdure, vriendelijke loofhutten, voor een
enkele nacht opgericht, om er rusts en afzondering to geven
aan wie die zoeken wilde to midden van het feestgedruisch .
„Ja, eindeljk," hernam don Emmanuel, terwijl hij nog altijd
zijn stap verhaastte ; maar toch nog is doze ure niet de onze, Lavinia, nog niet . . . Blijf mij eenige oogenblikken wachten . . . ik
zal zorgen, dat gb hier onopgemerkt zijn kunt en ongestoord,
maar ik most u alleen laten . . ." er most in eenig dringend geval
voorzien worden ."
„En ik, die meende, dat uwe haast, uwe verstrooidheid
slechts een voorwendsel was om niet to dansen, om ook mijne
verwjjdering nit de zaal mogelijk to maken . . ."
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„Neen, Lavinia, een voorwendsel was dat niet . . . maar
ook, geloof dit van mj, dat ik er geen gebruikt zou hebben,
om nu die enkele uren samenz jn to verkr jgen, die ik m j van
dezen avond heb voorgesteld . Ik zie niet, waarom ik scbromen
zou, den openen, ridderl jken weg to nemen om met u een
onderhoud to hebben . Bezwaren van kieschheid jegens de Quitana wederhielden m b, u van mij zelven to spreken, zoolang
ik zijn vertegenwoordiger heette . Nu is dat anders . . . gi hebt
eene keuze gedaan . . . en eene goede keuze, ik erken het .Ik
sta nu gelijk met een ander, en gel jk met don Fernando . . .
want hij heeft hot woord uwer ouders, en ik het uwe . . . en ik
heb besloten mijne aanspraken bij Monsenor de los Balbases
to laten gelden ."
,, Waag die onvoorzichtigheid niet, Emmanuel . . . ik heb
ook het mijne moeten geven aan don Paolo ."
„Na dit blijk van uwe gehoorzaamheid zal hij to beter gestemd z jn mij to verhooren . Maar nu, Lavinia, laat mij gaan . . .
er is geen t jd to verliezen ."
Zij wilde nog iets zeggen, maar reeds had zich de Graaf
met snelle schreden van haar verwijderd . Hij liet donna Lavinia
aan zich zelve over in een gevaarljk oogenblik, in een oogenblik, waarin opgewekte hoop met nieuwe vrees begon to worstelen ; want, hoeveel vroolijke verwachting daar spreken mocht
voor haar nit zijn woord : „Ik zal mjne aanspraken bb don
Paolo laten golden!" toch was die verklaring zelve eene daad,
die zj vreesde en die al hare ontwerpen verijdelen kon, indien
z j niet do uitwerking had, welke don Emmanuel er van scheen
to wachten . Hare toestemming, waardoor zij het vertrouwen harer
familie en van jonker Peter meende herwonnen to hebben,
word er stellig door tegengesproken ; hoe kon zij hopen, dat
men daarna nog aan haar gereeden wil voor de verbintenis
met de Quitana zou gelooven, als haar vader oordeelde, dat men
dozen trouwe moest houden ondanks alles . Het karakter van
Lavinia was eene mengeling van schroomvalligheid en stoutheid. De onderdrukking, waaraan z j blootstond, dwong haar
zich to verbergen, en maakte haar vreesachtig ; de zucht tot vrijheid en tegenstand maakte haar vermetel bij hare list . Zij wilde
komen door een stillen, verborgen, gevaarlijken sluipweg tot
hetzelfde doel, waarheen don Emmanuel haar geleiden wilde,
als hij zelf zeide, langs den openen, ridderlijken weg . Zij kon
niet gelooven, dat de laatste voor hem geopend zou worden . Nu
ging hij, en wellicht in dit uur, den heimelijken, then zij
bereidde, nog voor haar versperren, waarna haar niets anders
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overbleef dan eene l~delijke overgave aan het gevreesde lot,
dan de werkelijke verloochening van haar zelve en van hare
liefde : - en tot dat offer was Lavinia niet bereid, noch eenigszins gewillig het to brengen, ondanks alles wat zij deed om er
anderen van to overtuigen . Met welk eene onrust en beklemdheid van gemoed zjj dus haar geliefde van zich zag weggaan,
terwijl hij meende haar enkel met bemoedigende en hoopvolle
gedachten samen to laten, kan ieder beseffen, die weet hoe de
eenzaamheid en het ongeduld des wachtens nog daartoe moesten
samenzweren, om haar in die stemming to brengen, waarvan
Schiller zegt
Es gibt bose aeister,
Die in des Menscken unzermakrter Brust
Sick augenblicklick ikren Wohnplatz nekmen,
Die schnell in uns das Sckreklicke begekn,
Und zu der Holl ent,fiekend das Enatsetzen
In dem befleckten Busen hinterlassen .

Op dat oogenblik hoorde zij voetstappen naderen, zag op, en
zag don Christin tot haar komen . Liefst had zij hem willen
vermijden . . . doch hij sprak haar aan .

HOOFDSTUK XVI .
Eene uitkomst voor den ridder .

Wg hebben den ridder de St. Savornin in al to treurigen
toestand achtergelaten, om hem niet zoo spoedig mogelijk weder
op to zoeken . Wij vinden hem terug in de taveerne, zeer in
de nabijheid van hot hotel van den Spaanschen ambassadeur,
werwaarts wij hem terstond na zgn ongeval de schreden zagen
richten . Hjj was er echter niet werkeloos gebleven, als de
Markiezin de los Balbases tot haar schrik en hare schade ondervonden had . Hoe hij zich echter in de gelegenheid had gesteld,
om die hooggeboren vrouwe tot in hare feestzaal toe to vervolgen,
moeten wij vertellen, zal hot niet even ongeloofelijk schijnen
als andere hauts faits van then ridder, door hem zelven voorgesteld .
In de taveerne dan maakte zijne komst eenig opzien . Men
ontmoette hem daar meer, dat is waar ; maar men had er hem
nimmer in balkostuum, zien verschijnen, en dan nog wel in een
balkostuum, dat hoe friseh ook, to veel met de eigenaar zelven
geleden had, om niet to getuigen van zware verdrietelijkheden
door dozen ondergaan .
Hot gezelsehap, dat er vredig samen was, om to spelen, to
drinken en uit to rusten, was zeer gemengd. Burgers uit de
stad, vreemdelingen van geringe fortuin, soldaten van hot garnizoen, en zelfs livereien ; vooral liverei word er heden gezien .
En niet vreemd : de voornaamste ambassadeurs woonden
alien in het hooge gedeelte van de stad . Sommige koetsiers,
palfreniers en lakeien, die de koetsen hunner meesters tot aan
de poort van het hotel Balbases hadden gebracht, vonden hot
gemakkelijker hier hot uur van den terugkeer der karossen of
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to wachten, om zich den tgd to korten met lansquenet, trictrac
of passe-dix, dan naar do respectieve hotels, hunner meesters
weder to keeren, waar ze minder hunne eigene meesters zouden zijn dan hier .
Onder hen, die zich deze vrijheid veroorloofden, waren ook
de koetsier van mijnheer den Markies de Croissy en een der
lakeien ; de palfreniers waren met de karos naar den stal gereden, en monsieur Germinet, als h~ zich noemde, gedacht hier
zjn avond in vroolijke ruste door to brengen . Het noodlottig
gesternte van onzen goeden Hippolyte zou echter op die ruste
eenigen invloed oefenen .
Nauweljks had hij den chevalier opgemerkt en herkend, of
hg ging naar hem toe met de beleefdheid, die destijds een Franschen bediende van goeden huize onderscheidde, en die men
vooral in bet oog hield tegenover personen van geboorte (in
hun b&ijn altijd), en vroeg hem naar hetgeen hem overkomen
was, en ,of hij het geluk kon hebben hem van eenigen dienst
to zijn ."
De chevalier, die anders zeker over zijn echec niet zou hebben
gesproken, dan vermomd onder zoodanige romaneske versieringen dat bet een triomf kon sch~nen, was echter op dit oogenblik no- zoo vol van het gebeurde en zoo verbitterd, dat hij
het uitstortte bij den eerste den beste, aan wien hj zich kon
mededeelen, en dat h~ zonder om- of achterdenken de zuivere
waarheid gaf.
Monsieur Germinet, die hem zelf in de koets zijner meesteres
naar de partg had heengereden, en die evenals de ridder oordeelde, dat dit recht genoeg moest geven om er binnen to gaan,
deelde niet alleen in zijne verontwaardiging, maar trok zich die
aan met al de overdrijring van een bediende, die in de grootheid en hot aanzion van hot huis waar hij dient, zjne eigene
eere ziet . De persoon, dien de Markiezin de Croissy in haar
gezelschap verkoos to nemen, moest men overal toelaten waar
zb verscheen, ware hij ook roturier geweest, oordeelde Germinet, en mi nheer de chevalier was edelman ! Hot was eene
infarnie, eene fletrissure . Mbnheer Colbert moest die strengelijk
wreken . . . ja, de groote Koning zelf moest zich de zaak van
z1jn ambassadeur aantrekken, en dien insolenten Spanjaards een
nieuwen oorlog aandoen over deze outrageuse behandeling van
een Franseh edelman .
Hippoyte was wel in do luim om dit alles toe to stemmen,
en Germinet, ziende dat hij genoegen gaf met doze opvatting,
ging een stapje verder en onderwond zich raad to geven .
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„Monsieur le chevalier moest terstond een rbtuig nemen en
zich naar Monseigneur begeven, om aan dozen het voorgevallene
mede to deelen, opdat deze onmiddellijk eene herstelling vorderen mocht . . . Hij, Germinet, wilde den lakei afzenden om
eene karos."
In het eerst scheen die raad even wijs als uitvoerbaar ; maar
terwijl Germinet sprak, had Hippolyte zich wat verfrischt met
een glas eau sucree en een weinig cognac, en begon na to denken over de kansen, die hem nog bleven ; en hij oordeelde, dat
de tusschenkomst van mijnheer Colbert in to roepen, de beslissendste, maar zeker ook de allerlaatste was, die hem bleef, en
dat zijne hulpe nooit eene zulke zoude zijn, die hem nog heden
met Lavinia samenbracht, als een der feestgenooten . Daar viel
hem in, dat hij zelf eenigen dwang zou kunnen oefenen op
eene persoon, die zeker genoeg gezag voerde in dat huis, om
er hem op voegelijke wijze to doen ontvangen, als zj hot wilde,
en dat die triomf, door hem zelven behaald, grooter zoude zijn
en hem zoeter voldoening zoude verschaffen, dan of het gezag
van mijnheer Colbert hem op het schitterendste had gewroken .
Toen hij hierop eene wijle had doorgedacht, zeide hij luid, om
ook den aanwezenden, inzoover zb hem verstaan konden, to
bewbzen, dat hij een man van gewicht was, zoo ras hj zijn
invloed gebruiken wilde :
„Germinet! daar valt mj niets in . . . hetgeen er voorgevallen
is, moot ik zeker alleen wijten aan de domheid en onmanierlijkheid der Spaansche bedienden ; het heeft mij slechts een paar
regels to kosten aan de Spaansche ambassadrice zelve . . . . en
gij zult mij in die ontoegankelijke vesting met krijgseer zien
binnenhalen ."
„Ik geloof u, mjnheer de ridder . . . alleen, ik wenschte . . .
dat ik het zag," antwoordde Germinet .
„Gij zult het zien . . . slechts is er eene zwarigheid . Hetgeen
ik to zeggen beb, dient in het spaansch geschreven to worden,
en ik beken, hoe good ik die taal ook spreke, die to schrijven
valt mij eenigszins moeilijk . . . vooral daar ik mijne gedachten
hier onder al deze menschen nauwelijks verzamelen kan ."
„Wat dat betreft, mijnheer de Adder kan over mijn zijkamertje beschikken," zeide de herbergier . En overigens is hier wel
ergens in de buurt een Spaansche taalmeester . . . wb hebben
hier to Nijmegen, dank zij den vredehandel, genoeg vreemde
seigneurs, om tolken en taalmeesters van alle bekende en onbekende talen hierheen to lokken en hun brood to verschaffen .
Wil ik or om een zenden, chevalier?"
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„Dat is onnoodig," riep nu in het Fransch een man, die
op den achtergrond bij een tafeltje zgn bier zat to drinken .
„Ik ben een Hollander, maar als mijnheer de ridder er eene
halve kroon voor over heeft, schrijf ik hem in het Spaansch
alles wat hij geschreven wil hebben ."'
„ Ik zal u eene heele kroon geven . . . zoo gg ten uitvoer
brengt wat gg belooft .
De twijfel van den ridder op dit punt was to verklaren . Do
man zag er nit als iemand, die met handenarbeid zgn brood
moest verdienen, en daarenboven scheen hj eene genoegzame
hoeveelheid bier met brandewijn aangezet, gebruikt to hebben,
om de helderheid van zgn hoofd eenigszins to mistrouwen . Doch
de ridder oordeelde, dat hij reeds tevreden moest zijn met
een hulpmiddel gevonden to hebben, en dat hij toch eigenlijk
niet veel frais d'eloquence zou behoeven to maken, om zich to
doen verstaan . Daarbg waarborgde doze tolk hem to beter
geheimhouding van hetgeen hg hem zou moeten vertrouwen,
dan een geboren Spanjaard, ware hij de geringste en armste
nit Kastilies Staten geweest . Van dezen Hollandschen handwerksman, die er alleen maar naar vroeg eenige stuivers to
verdienen, was hot to denken, dat hij donna Anna de los Balbases niet kende, en er ook niet naar trachten zou to vernemen
wie zij was.
„Ik ben in Spaansch Brabant grootgebracht, en heb or
Waalsch en Spaansch geleerd, en zoo goed als de beste," verzekerde
de man, daar hg den ridder zag aarzelen .
„Zoo kom met mg, en g g ook, Germinet!" sprak Hippolyte .
Op die wgze werd het gevaarlijke biljet samengesteld, dat
der Spaansche ambassadrice to midden van bet glansrjk feest
zulk eene ontzetting aanjoeg .
Germinet vond er gevne zwarigheid in, zich met bet biljet
to belasten . Men zou de deuren openen voor de bekende liverei van mgnheer Colbert . Hg zou antwoord terugbrengen, en
Hippolyte zou het afwachten in het kleine zgvertrek van den
gedienstigen herbergier, die hem nog daarenboven op een goed
denkbeeld bracht, om de wanorde in zgn toilette herstellen.
De edelman van mijnheer d'Avaux, die in dit huis een pieda-terre had, was nog altjd met zijn meester in den Haag . Maar
de waard had den sleutel van zgn vertrek en er hingen nog
vrg sierlijke kleedingstukken aan kapstokken tegen den wand .
Do chevalier kon uitzoeken wat hem bruikbaar scheen, en zich
later daarover met zgn vriend verklaren, die zelf hem zeker
dozen dienst wel zou verleend hebben .
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Hippolyte vond werkel jk een en ander, waarmede hij zich
toonbaar maakte, als hij zeide, beloonde de personen, die hem
hunne diensten bewezen hadden, met do zorgelooze gulheid
van zijn karakter, en wachtte nu maar met ongeduld op de
terugkomst van den hulpvaardigen Germinet ; maar doze liet
zich vreeselijk lang wachten, niet enkel in verhouding tot des
ridders ongeduld, wien minuten uren moesten schijnen, maar
zelfs in aanmerking van den korten afstand, die er lag tussehen
de taveerne en hot hotel de los Balbases . Wel was het natuurlijk, dat bij de drokte en afleiding, die alle bedienden van een
voornaam huis hebben op den avond van eene partj, de dienst daar
buitenom min geregeld verricht word. Doch in het Bind, or verliep meer dan een uur, en in then tusschent jd had Germinet
toch gelegenheid moeten vinden, eenig vertrouwd persoon van
hot huis der Markiezin to spreken, en het biljet to overreiken ; dit, oordeelde Hippolyte, moest voldoende zjn, daar donna
Anna niet zou durven wagen, hem zjn eisch to ontzeggen .
Wat er intusschen in de gelagkamer, waar men Germinet
bleef missen, en men iets van het avontuur had gezien en gehoord zonder het eigenlijke der zaak to kennen, al gepraat,
gezwetst, ondersteld en verdicht word, kan men nagaan, als
men aan de onderscheidene elementen denkt, die or samen waren . De handwerksman-secretaris, overgelukkig met zone belooning, had niets haastiger to does, dan naar huis to gaan, zooals hem door Hippolyte bevolen was. Van dozen hoorden z j dus
niets . De lakei van mijnheer Colbert meende toch een grooter
recht to hebben dan do overigen, om naar Germinet to vernemen,
en zonder er den ridder verlof toe to vragen, begaf hij zich
naar het huis van den spaanschen ambassadeur, ongeveer een
kwartier daarna trad een jonkman in de voile galakleeding van
een dienstdoenden page, die zoo pas uit een bal is weggeijld,
haastig de gelagkamer binnen, en vroeg in gebroken Fransch
naar den chevalier Hippolyte, de St . Savornin.
Do herbergier bracht hem bij Hippolyte, wiens hoop reeds
tot vertw jfeling was gedaald .
De page verklaarde, hoe hij gekomen was om hem de minzame groete eener Spaansche dame, die hij kende, to brengen,
en hem onmiddel jk tot haar to geleiden op hot feest van de
Markiezin de Quitana, mits hij de goedheid wilde hebben hem to volgen Tangs den weg, die hem was aangewezen door zijne meesteres.
De page bracht die boodschap over met bl jkbaren tegenzin
en als nit gehoorzaamheid aan een bevel, dat hem tegen was,
doch waaraan hij moest voldoen .
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Hippolyte begreep wel, dat de Markiezin, nit vrees voor hare
familie, hem niet openlijk zou durven beschermen ; maar, was
h j slechts eens toegelaten, dan kon niemand hem verhinderen
to gaan, waar h j wilde. Ook antwoordde h j met wichtigheid
„Ik zal u volgen, senor, omdat iedere weg, die m j tot
uwe meesteres voert, mij eene schrede nader brengt aan het
geluk. Maar ik moot u bekennen, dat ik van hare tusschenkomst eene minder schroomvallige eerherstelling had gehoopt ."
„Ik heb geen order u iets anders voor to slaan : draag
haar zelf uwe zaak voor," hervatte de page kort en strak . „Is
Uwe Edelheid gereed?"
„Ik ben hot," sprak Hippolyte, z jn hoed nemende en den
mantel van zijn vriend omslaande . ,Zeker, ik was beter gekleed,
toen ik met mevrouw Colbert zou binnentreden . . . maar ik geloof
toch, dat er minder welgekleede cavaliers op het bal zullen zijn."
De page antwoordde hem niet, dan door zich om to keeren
en hem met eene beweging der hand uit to noodigen tot volgen.
Op straat nam de jonge hidalgo de strikste etiquette in acht :
h j gaf den Franschen ridder de hoogerhand en bleef twee passen voor hem uitgaan ; maar - zoo vaak Hippolyte een gesprek
met hem wilde aanvangen, stuitte het of op eene onverbiddelijke stilzwijgendheid . Dus tot een geluk zw jgen gedwongen,
had de ridder eene goede gelegenheid om zich to bedenken,
welken toon h j zoude aannemen tegenover de Spaansche ambassadrice : dien van een schuldige die om vergiffenis komt
vragen voor zijne vermetelheid, of dien van een beleedigde die
moor dan eene genoegdoening heeft to vorderen . Eer hj zich
echter tot eene der twee manieren had bepaald, werd hij afgeleid door den zonderlingen weg, dien zijn gids nam . 11j voerde
hem door de kleine steeg de kapel in, waarvan hij den sleutel
had, en waar fra Illorenz wachtte met een kleine lantaren ; van daar uit door een paar vertrekken naar de opene lucht,
en de stallen voorbij in den tuin . Eer zij die echter bereikt
hadden, meende Hippolyte achter de gesloten staldeuren verward dooreensprekende stemmen to hooren, en daaronder
klagende woorden en verwenschingen in z jne moedertaal. H j
wilde ophouden en vragen wat er voorviel, maar de page nam
hem snel bij de hand en dwong hem tot voortgaan, terw jl hij
zeide
„Maar bedenk dan, dat de senora wacht ."
Hippolyte bedacht dat en volgde opnieuw ; zijne volgzaamheid
werd goed beloond . Eenige oogenblikken later trad de page

251
eene smalle weinig verlichte z jlaan in en wees hem heen naar
een bercerau, waar de ridder reeds van verre het wit en schitterend balkleed eener dame zag blinken ; op dit baken afgaande,
was hij binnen weinige oogenblikken daar, en stond voor donna
Lavinia .
„M jne fortuin overtreft m jne stoutste verwachting 1" riep
hij op een toon van triomf, then hg in de verrassing der bljdschap niet wist to matigen. „G j wilt mij nu spreken . . . gij zelve
laat mij roepen ?"
„Ja zeker, ik zelve," hernam z j streng . ,, Want ik heb u rekenschap to vragen van het geweld, dat gij m jne moeder hebt
willen aandoen . Gl j ridder . . . die den naam van ridder draagt,
maar wel bewjst, dat de tjden voorbij zjjn, waarin een man,
die zich ridder noemde, een zwijgend offer wist to brengen aan
de eer eener vrouw, zoodra hot gevorderd word, en zonderdat
z j het vroeg . . . g j, die eene vrouw durft dreigen, omdat gij gelooft haar goeden naam in uwe macht to hebben ."
Hippolyte, nit do nevelwolken zijner hope naar beneden
gestort, had nu geene moeite om den klaagtoon aan to heffen,
maar h j was toch niet z66 ontmoedigd of hij sprak met zekere
vastheid
„Voorwaar, senora, het valt m j smartel jk, dat de eerste woorden nit uw mond als verwijten klinken . . . maar dieper zou hot
m j treffen, als ze verdiend waren . Daarom hoor m j, en g j zult
weten, dat ik wel tot een uiterste m jne toevlucht moest nemen,
omdat mij goon ander middel bleef om tot u to komen, gelbk
gij mij toch hadt vergund ; omdat men m j van hier heeft geweerd op grove, ergerl jke wijze, terwijl g j, g j zelf, m j hadt
uitgenoodigd ; omdat ik in het Bind met onwederstaanbaar verlangen uitzag naar dat oogenblik, waarin ik u in yr jheid zou
kunnen zien en spreken . . . omdat ik zoovele malen reeds was
teleurgesteld . . . zoovele malen mb reeds word onthouden, wat
mij schijnbaar word toegezegd . . . dat ik eindel jk weten wilde,
of het uw wil is of die van anderen, die mij telkens van u
scheidt, als g j zelve mij tot u roept, en dat ik de eenige
gelegenheid, die m j restte om daarvan zekerheid to verkr jgen,
wilde koopen ten koste van alles, van eene dreiging zelfs, die
eene onedelmoedigheid was . . . ik beken het . . . maar die ik
niet zoude uitgevoerd hebben . . . wees er zeker van, mijne
senora . . ."
„Hoe kan ik dit gelooven, als alles m j het tegendeel bewijst?"
„Als ik het u zweer bb het heiligste, het liefste wat ik ken . . .
b j u zelve."

25 2
,,Zweer mij liever, dat gg althans nu zwijgen zult en niets
van uwe dreiging volbrengen, zelfs al beantwoordde ons onderhoud niet aan uwe verwachting, en al bleeft gij nog verstoken
van alle deelneming aan de feestvreugde van dezen nacht ."
„Dit laatste is wel het mindere, senora !" hervatte hg met
eenige bitterheid . ,Het was mij voorwaar niet to doen, om eene
wijle mede to dansen op uw luisterrijk bal . . . ik, die de feesten
to Versailles en to Marly heb bjgewoond . . . maar omdat gjj
zelve de goedheid hebt gehad m~ to noodigen, en getoond er
belang in to stellen, dat ik er verscheen . Dit maakte mij dus
vurig in mijn verlangen bet bb to wonen, en dus ondernemend
en vindingrijk om er to versehj nen, trots alle hinderpalen. Maar
hoe het ook zij, ik heb u beleedigd door het eenige middel aan
to grjjpen, dat mij ten dienste stond om mijn doel to bereiken,
en ik wil eerst uwe vergiffenis vragen, eer ik de vrijheid durf
nemen meer to zeggen ."
„Die vergiffenis is u verzekerd, als gj vergeten kunt, voor
altjd vergeten, dat de Markiezin mijne moeder in dit alles is
betrokken geweest."
„Hoe zou ik niet alles en allen rondom mij vergeten, waar
gij woorden van goedheid tot mj wilt spreken!"
,Genoeg, ridder, dan zijn wij verzoend . Ik ben bet, ik alleen,
die u herwaarts heb doen voeren . Mijne moeder weet van niets,
mag van niets weten ."
„Men heeft dan de onhandigheid gehad, mijn biljet in uwe
handen to geven ?" vroeg hij verschrikt.
,Genoeg zij bet u, dat ik den inhoud ken, en dat ik van nu
aan alle tussehenkomst van derden tusschen ons vermi den wil,
om nooit meer van de teedere liefde mijner moeder diensten to
vergers, die haar zoo duur konden to staan komen."
„Gij begeert dus nog altijd mjjne diensten?"
„Zeker, chevalier . . . mij dunkt, ik heb u nog geen enkelen
dienst gevergd ."
„Dat is, helaas, maar al to waar, senora . Doch juist dezen
morgen werd mij namens u het strengste verbod gedaan u to
naderen . . ."
„En in gehoorzaamheid daaraan hebt gij u zooveel moeite gegeven, om tot mij door to dringen?" vroeg zij glimlachend .
„Juist, senora. Want ik moest toch weten, waaraan ik die
plotselinge, onverdiende wending uwer gevoelens jegens mij had
to danken, daar gij nog gisteravond bb do Deensche ambasdrice mij hoop gaaft, dat ik u van eenigen dienst kon z~n .
Daarom stelde ik mij liever bloot aan gevaar, aan beleediging,
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aan bet ergste dat mij overkomen kan . . . aan uw toorn . . . en
heb ik alles getrotseerd, om u to naderen, om u to spreken ."
„Gb hebt mood en volharding, ridder, als gij wilt . . . ik
ben er van overtuigd . . . en geloof mij, de proeven door u afgelegd, zijn niet voor mij verloren gegaan . Maar ik heb bovenal
noodig op uwe edelmoedigheid to rekenen . . . want het is geene
lichte zaak, die ik u zou moeten opdragen . . . ik zal u niets
kunnen vergelden . . ."
„Het is mij reeds genoeg, dat ik het ben, aan wien gij iets
wilt opleggen . Dozen morgen dacht ik, dat ik voor altijd verstooten was . . ."
„Vergeet dat . . . bet kwam niet van mij ."
„Ik dacht het wel, senora . . . de marchesa uwe moeder . . ."
„Niet meer van deze! Zij mag in mjne zaak niet meer gebruikt worden . Daarom is het nu volstrekt noodig, dat wij
elkander good verstaan, en onze middelen van verstandhouding
dus regelen, dat geenerlei misverstand mogelijk zij . Maar bet
is onnoodig, chevalier, dat gij langer op dezen afstand blijft
staan . . . Hetgeen ik to zeggen heb . . . moet door niemand anders
gehoord worden . . . en er wandelen aan alle zij den menschen
rondom ons . . . Ga hier naast mij zitten, ik zal dan zacht kunnen spreken ."
Hippolyte oordeelde, dat hot meer galant zou zijn aan hare
zijde to knielen, maar zij belette bet hem, met to zeggen :
„Ik zie niet, chevalier, waartoe dit dienen zou, rinds ik het
ben, die een verzoek heb to richten aan u . . . en niet gij
aan rub . . ."
„O wat dat betreft, senora, ik zou zeer vele en zeer vurige
beden tot u to richten hebben," begon Hippolyte, maar haar
blik, scherp en koel tegeljk, gebood hem bet zwijgen, en hij
had zelfs dit bewijs niet meer noodig, om to begrijpen dat bet
avontuur voor hem niet geheel dien keer zou nemen, dien hij
wenschte, en dat hij in dezen meer geroepen word vertrouweling dan voorwerp van eene liefdesgeschiedenis to zijn ; haar
koele rustige toon, hare opene en vrijmoedige wijze van handelen en spreken jegens hem deden het hem voorzien, zonderdat
zij het nog had gezegd . Maar al begon het zoo, men kon niet
weten hoe het kon eindigen, dacht hij bb zich zelven : de luim
eener vrouw wentelt zoo snel als het rad van avontuur, en
mogelijk komt mijn tijd van revanche, als ik mij nu met geduld
schik in dat zotte en lijdelijke emploi van confident. En in die
hoop ging hij, zonder verdere plichtpleging der galanterie, naast
Lavinia zitten, die toen sprak
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„Eerst nog dit : men gelooft mij hier samen met don Emmanuel, die zooeven hier was, en die eigenlijk reeds weder hier
moest zijn . . . maar zoo hg komt, zult gij u op mijn eersten
wenk verwjjderen ."
„G}ij beveelt mij to vlieden voor then edelman, als een
schuldige . . . ?"
„Neen, integendeel, ik zal hem verzoeken zich to willen belasten met uwe inleiding op bet feest ."
„O, maar dat is nu niet meer noodig," sprak de ridder
onverschillig .
„Het is noodig. Don Emmanuel zelf zal de eerste zijn bet
nu to erkennen . En ik wil, dat gij u nu op bet bal vertoont . . .
om vele redenen samen . . . maar ook omdat ik Marina wil bewijzen, dat ik hot reeht had u to noodigen, en de macht om
dat recht to handhaven . Maar genoeg . . . bet is vreemd, dat
don Emmanuel nog niet hier is ."
Zeker moot haar dit bevreemden, maar nog andere en smartelijker gewaarwordingen zouden haar hebben ontroerd, zoo zij
geweten had, dat hij or reeds was geweest.
Ja, bb was er reeds geweest . Don Emmanuel was reeds zoo
dicht langs Lavinia heengegaan, dat zijne hand de slip barer
mantilla had kunnen aanvatten, dat hare woorden zijn oor
hadden kunnen treffen . . . en toch . . . hij was voorbijgegaan .
Waarom ? Dit zullen wij weten, als wij haar nu rustig met
Hippolyte samenlaten, en naar don Emmanuel omzien, om to
weten boe bet hem intusschen is gegaan, en waarom hij bet
plicht achtte, zijne geliefde jonkvrouw aan zich zelve over to
laten op een oogenblik, waarin zb zoozeer noodig had door hem
gesteund to worden en beschermd .
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HOOFDSTUK XVII.
Don Emmanuel de Fuentes .

Wij herinneren ons, dat deze edelman na de mededeelingen
van don Christin zich verplicht achtte, in persoon kennis to
nemen van hetgeen er bij de ontvangst der genoodigden had
plaats gehad . Na eenige ondervraging van de hidalgo's, aan wie
dit gedeelte van het ceremonieel was toevertrouwd geworden,
vernam hij spoedig, dat de zaak niet veel beteekende, en dat
er van niemand wichtigers sprake was dan van den ridder de
St. Savornin, die binnen wilde dringen zonder invitatie-biljet, en
die door een bediende van den Hertog de San-Pietro ietwat
onzacht ter zijde was geschoven, terwijl de heeren en dames van
het gezelschap der Fransche ambassadrice niet eens naar hem
hadden omgezien, en het yolk van Nbmegen om zijne bespatte
kleederen had gelachen . Toen de Graaf daarop door den Hertog
de San-Pietro word onderricht, dat men grondige redenen had
then Franschman to verdenken van intriges, met personen
van het huis der Spaansche ambassadrice, en dat men daarom
vooral to zijnen opzichte strenge maatregelen had genomen, toen
begreep don Emmanuel, dat men aan dit geval moeilijk eene
zulke beteekenis zou kunnen geven ala don Christin scheen to
vreezen ; dat m~nheer Colbert doze rechtmatige strengheid tegen
een indringer wel niet als eene beleediging aan de Fransche
ambassade zou kunnen opvatten, en dat bij zelf met eenige
hoffelijke excuses, desnoods met eene optelling van Hippolyte's
herhaalde vermetelheden, mevrouw Colbert spoedig zou kunnen
bevredigen. Om dit to beproeven, keerde hij naar de balzaal
terug, zag even naar Lavinia heen, die in een statigen Spaanschen dans voortdanste met een jeugdigen hidalgo van zbn ge-
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volg, en ging toen naar mevrouw Colbert, die, als wij weten,
samen gebleven was met donna Marina . Doch tot zijne groote
verwondering en schrik zat mevrouw Colbert alleen op de sofa,
wilde niet eens luisteren naar de verontschuldigingen, waarmede
hij aanving, en riep, dat zj wel van erger to klagen had, daar
zij persoonlijk was beleedigd door mevrouwe de San-Pietro, en
dat zij haar rijtuig wenschte . Don Emmanuel voelde, dat h
beginnen moest met aan then driftigen eisch toe to geven, en
gaf de noodige bevelen, om een rijtuig voor mevrouw Colbert
to doen komen, daar het uur, waarop het hare bescheiden was,
nog verre of moest zijn . Hij hoopte door dit toegeven tijd to
winnen om haar to bevredigen, tot men hare koets aanmeldde .
Reeds was hij op een goeden weg om haar beter to stemmen,
en zgne opmerking, dat mademoiselle Colbert, onophoudelijk
door een kring van bewonderaars omringd, to veel dansers haar
woord moest hebben gegeven om zoo vroeg heen to gaan, werd
met zulken welgevalligen glimlach aangehoord, dat Fuentes geruster werd, toen een zi ner vertrouwde edellieden hem ter zijde
riep en to kennen gaf, dat er heftige twist was ontstaan tusschen de lieden van Monsenor de los Balbases en een Franschman, die voorgaf aan mevrouw Colbert to behooren, en dat de
tegenwoordigheid van den Graaf onmisbaar was, omdat de
vreemdeling gewond was en mishandeld, de bedienden wederspannig en opgewonden waren, en de major-domo niet wist hoe
hij hierin moest handelen .
Don Emmanuel onderstelde, dat het nog altijd weder de
arme ridder de St . Savornin was, van wien men sprak, en na
zich bij mevrouw Colbert verontschuldigd to hebben, dat hij
haar even verlaten moest, wilde hij de zaal doorkruisen . Men
herinnert zich, hoe toen Lavinia, door van Rgnsse aangespoord,
hem ophield ; hoe hij haar daarop buiten de zaal geleidde, om
haar echter schieli k weder to verlaten, ondanks zijne groote
begeerte om met haar samen to blijven . Met versnelde schreden
begaf hij zich toen naar de plaats, die zijn edelman hem had
aangewezen, en die geene betere was dan het koetshuis grenzende aan de stallen, waar de edele Graaf nu een tooneel van
twist en verwarring to aanschouwen kreeg, wel geschikt om
geheel zijne aandacht to spannen en of to leiden van Lavinia's
bekoorlijke gestalte, en dit to eerder, daar hij hier geroepen
werd tot snel en krachtig handelen . Hij vond eenige bedienden
van den Markies de los Balbases en sommige van de zjnen nog
in vollen opstand tegen hunne meerderen, en in zulke vlaag
van dolle woede, dat zij, na den vreemdeling mishandeld to

257
hebben, nu onderling twistten en handgemeen waren op bet
oogenblik zelf, dat don Emmanuel binnentrad . Hot voorwerp
van hun twist, hun slachtoffer, lag met een gewond hoofd en
gekneusden voet op een stapel paardedekken in een hook van
hot gebouw, beurtelings klachten en verwenschingen slakende,
naarmate de pijn hem heviger folterde, terwijl hij den bbstand
afwees van diegenen onder zijne vorige vijanden, die, over bet
gebeurde verschrikt en verontrust, hem medelijden toonden,
door nu partij to kiezen tegen zijne aanvallers . Hot gelukte
den Graaf eerst na de ontwikkeling van geheel zijne geestkracht
en persoonlijken mood, om do twistenden vaneen to scheiden
en tot bet besef van hun plicht terug to brengen ; en eerst toen
zjj zich ten laatste berouwhebbend en verslagen onderwierpen
aan zijne uitspraak, was bet hem mogelijk een onderzoek to
doen naar bet gebeurde en de aanleiding daarvan . Hij wendde
zich daartoe tot den mishandelde, en beloofde hem de meeste
genoegdoening, mits hij een getrouw verslag wilde geven . van
hetgeen er was voorgevallen ; want tot zjjne groote ontzetting
had don Emmanuel uit de kreten der twistenden verstaan, dat
de naam der Markiezin de los Balbases in deze zaak betrokken
scheen, en to vuriger was dus zijne begeerte, om de geheele
waarheid to kennen . Zoodra hij hem naderde, bespeurde de
Graaf dat de gewonde Franschman de liverei droeg van mijnheer Colbert, en wij weten dat hij die droeg met voile recht,
want hij was niemand anders dan ooze goede bekende Germinet, koetsier van den Markies de Croissy .
Wachtende op bet antwoord voor den ridder de St . Savornin
was ho met meer nieuwsgierigheid dan voorzichtigheid verder
in den tuin opgewandeld, dan de page hem had vergund, en
was toen opgemerkt geworden door een paar Spaansche bedienden van bet huis der Markiezin de los Balbases, onder
welke zich toen reeds bet gerucht had verspreid van de ongesteldheid hunner meesteres, van een avontuur in de kapel met
eene dame van rang en denzelfden Franschen intrigant die
ongenoodigd de partij had willen bijwonen, en zich beroepen
had op eene der senora's, men wist niet recht op welke, maar
men wist toch iets, en dat was to veel, want bet leidde tot do
ongerijmdste gissingen, en die even gevaarlijk waren als ongerijmd, daar zij bet geheele personeel van bet Spaansche gevolg
in heftige beweging brachten tegen de Franschen in bet algemeen, en den Franschman, tegen wien men doze beschuldigingen
inbracht, in bet bijzonder ; en bet was dus to vreezen, dat er
bij de minste aanleiding eene uitbarsting van doze antipathie
Media-Noche .
17
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zou volgen . Nauwelgks ook hadden de twee lakeien, geboren
Spanjaards en zeer gehecht aan de Markiezin-moeder, den
Franschen koetsier opgemerkt, die de vrijheid nam zich to
wagon zoo nabs de wandelplaats voor de aanzienljjke gasten
bestemd, of ze vermaanden hem op vrij barschen toon, dat hij
zich van daar to verwijderen had en de bevelen z~ner meesteres
kon wachten op de plaats, die aangewezen was voor do bedienden der genoodigden . Germinet, door dien toon gekrenkt,
antwoordde fier en vast, dat h~ hier dacht to blijven, tot hij
antwoord zou ontvangen hebben op eene boodschap, die hj had
overgebracht voor den ridder de St . Savornin aan eene der
schoone Spaansche dames . Gloeiende tondel in buskruit geworpen kon geene heftiger uitbarsting teweegbrengen, dan dit
overjjlde antwoord, door Fransche loezinnigheid ingegeven, en
waardoor de nationale trots dier Spanjaarden zoo pijnlijk word
gekwetst. ZY noemden Germine leugenaar en snoever, als zijn
zender, die fraaie ridder, die de dames beleedigde, en dien men
wegjaagde, zoodra hb zich vertoonen durfde . De koetsier van
mevrouw Colbert oordeelde op zulken schimp to moeten antwoorden, door hen to dreigen met den toorn zijner meesteres,
en zelfs van de hunne, die welhaast zelve, als zij zien zonden,
den Franschen ridder tot de partij zou doen noodigen .
Doze pralerij, die tegelyk beschimping was van hunne meesteres, konden de Spanjaarden niet verdragen. Schimpwoorden
schenen hun to zwakke bewijzen van toorn ; zij namen hun toevlucht tot gewelddadiger hulpmiddelen ; daarop schoten er andere
bedienden des huizes toe, die, geene geboren Spanjaards zbnde,
zich dus minder in hunne eigenliefde gekrenkt voelden, en
wjselijk bedachten, dat zij den vreemdeling tegen den moedwil
hunner makkers moesten beschermen . Maar dit maakte slechts
het getal der twistenden en strijdenden grooter, vooral nadat er
zich ook lieden nit het gevolg van don Emmanuel hadden
bjjgevoegd, die voor en tegen partjj kozen . Op eens besloten
de verwoede aanvallers van Germinet, die reeds gewond was,
hem naar het koetshuis to voeren, en daar hun wraaklust aan
hem to koelen ; maar gelukkig voor hem spoedden zich ook zijne
beschermers derwaarts heen, hetgeen maakte, dat daar de strijd
zich wel verlevendigde, doch niet langer tegen hem word gevoerd,
nadat men hem uitgeput en kermend in eon hook had zien
nedervallen .
De majordomo van den Markies de los Balbases had zich
tevergeefs bemoeid tusschenbeiden to komen . De lieden van Graaf
Fuentes weigerden zijn gezag to erkennen, en onder voorwendsel
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bleven die van den Markies den strijd volhouden, terwijl de
majordomo van don Emmanuel niet gestoord kon worden, omdat
hg alle zijne zorgen moest wgden aan de bediening der gasten .
Een der edellieden van don Emmanuel, toevallig van dit huiselgk oproer onderricht, besloot den Graaf zelf ter hulp to roepen,
die de zaak van genoegzaam gewicht achtte, om er zgne eigene
begeerten voor achttr to stellen .
Zoodra nu de Graaf alles wist, hetzij nit de mededeelingen
van Germinet, hetzij nit de antwoorden der lieden, die hij had
ondervraagd, vertrouwde hg den Franschman ter verpleging toe
aan zijn edelman en een pear zijner lieden, liet eenige der
schuldigsten in verzekering nemen, en beval den overigen onder
de strengste bedreigingen een diep stilzwggen over dit voorval .
Toch oordeelde hg, dat de Markies de los Balbases kennis
moest dragon van bet gebeurde, en begaf zich dus naar het
kabinet, waar hij wist dezen to zullen vinden . Daartoe moest hij
de zaal der hidalgo's doorgaan, waar men de ambassadeurs
zoude opwachten . Hg vond er slechts enkele heeren, die partij
maakten, en onder dezen don Christin, die met mgnheer von
Gurck en mijnheer Straetman gespeeld had, en die hem nu to
gemoet ging, zoodra hg hem zag .
„Voorwaar, Monsenor, zoo rustig aan uw spel ?" fluisterde
don Emmanuel hem toe, niet zonder bitterheid . „Ik meende, dat
gg in mijne plaats u eenige moeite zoudt gegeven hebben, om
de Fransche ambassadrice to bevredigen . . ."
„Ik heb mg daartoe alle bedenkelgke moeite gegeven, en
had zelfs de satis factie, to zien dat er eene soort van treve gesloten werd, toen ik mg verwijderde ."
„Maar gg hadt u niet moeten verwijderen . De belangen der
ambassadrice vorderden, dat mevrouw Colbert . . ."
„Excuseer mg . . . ik was op dat pas meer verdacht op het
welzijn der Spaansche ambassadrice, wier geschokte zenuwen
eene wandeling in de buitenlucht noodig hadden ."
„Dat is zeer galant . . . maar ik had liever gewild, dat gij
die galanterie aan een onzer hidalgo's had overgelaten ."
„Neon, don Emmanuel, geloof mg, het was uiterst noodig,
dat ik zel f haar then dienst bewees," sprak don Christin met
zulke beduiding, dat don Emmanuel zwggen moest, om geene
explicaties to hooren, die hg vreesde dat niet in hot voordeel
der Markiezin de los Balbases zouden zijn . Met eene wending
hernam hij daarom
„Intusschen heeft de heftigheid van donna Marina alles bedorven."
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„Ik vreesde het," antwoordde don Christin, bedenkelijk het
hoofd schuddende .
„En nu . . . ," vervolgde Fuentes, nu is het noodzakelijk, dat
de Markiezin Colbert worde afgeleid van haar voornemen om
zich to verw~deren, opdat zij zoolang mogelijk onkundig blijve
van hetgeen er gebeurd is ."
,,Maar wat is er dan gebeurd?" vroeg don Christin, zich
verder met hem ter zjjde begevende .
Don Emmanuel deelde het hem mede in haastige en korte
bewoordingen .
,,Oime!" riep don Christin met ongemaakten schrik . ,Daar
moet schielbk in worden voorzien !"
„Dat zeg ik ook, en ik doe er het mijne toe . . . verzuim gij
niet het uwe to doen ."
„Ik keer terstond naar de zaal terug, en mevrouw Colbert zal
bli ven, al zou ik zelfs voor haar de sarabande dansen."
De spoed van don Christin had nog eene andere oorzaak . Wij
herinneren ons, dat hij met Lavinia samentrof op hot oogenblik
zelf, waarin deze door don Emmanuel word alleen gelaten . Hij
had haar terstond to kennen gegeven, dat hij beter in hare geheimen was ingewijd, dan zij vermoedde, en hij had haar tegelijk
medegedeeld wat hij oordeelde, dat zij to doen had, om den
chevalier to bevredigen, en hare moeder nit den gevaarlbken
strik to redden, waarin hare intrige met den Franschen edelman
deze had verward.
En hij wist, dat donna Lavinia then raad had gevolgd . Maar
daar naar zijn gevoelen Germinet de overbrenger van hare boodschap aan Hippolyte had moeten zijn, begon hij to vreezen, dat
deze niet in de mogelijkheid was geweest, die to volbrengen, en
dit gaf onzen slimmen diplomaat niet weinig onrust . Zoo was
zijn plan, gebouwd op Hippolyte's tegenwoordigheid in de balzaal, geheel verijdeld, en evenzeer zjne poging om de Spaansche
ambassadrice tegen opspraak to beveiligen .
Hij kon niet weten, dat Lavinia, in plaats van eenvoudig een
invitatie-biljet to zenden door den koetsier, zooals hij haar geraden had, haar eigen page had afgezonden, om Hippolyte langs
een ongewonen weg tot haar to leiden ; evenmin, dat die page
door den Fransehen lakei, die Germinet kwam zoeken, was ingelicht waar de chevalier zich beyond, en zijn last had volbracht,
en dat Hippolyte reeds op weg was naar zijne samenkomst met
Lavinia, toen hij zelf door don Emmanuel in zijn spel word
gestoord.
Don Christin, in de balzaal teruggekeerd, zag die rond met
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een snellen en scherpen blik, maar hij zag noch Lavinia, noch
den ridder, zooals h~ gehoopt had . Hg kon echter naar dit afwezen nu geen onderzoek doen, daar h~ zijn post bij mevrouw
Colbert ging betrekken - eene hachelijke taak, die geheel zijne
aandacht vorderde.
Don Emmanuel was intussehen bij don Paolo de los Balbases
binnengegaan, then hij vond in al de waardige ruste van een
Olympischen god, verheven boven al den strjd en verwarring
der arme stervelingen : ruste, waaruit de Graaf hem toch
moest opschrikken, door een kort verslag van hetgeen er was
voorgevallen, omdat deze hierin niet langer alleen konde
handelen, zonder zone voorkennis . Don Paolo had eenige
moeite, to begrjpen, dat Spaansche bedienden zich tegen
een Spaanschen majordomo hadden verzet, en alleen de
bijzonderheid, dat zb zich door een Franschman beleedigd
achtten, maakte hem deze weerspannigheid denkbaar. Toch
keurde hij de maatregelen goed, die Fuentes genomen had, en
verder hem als to nemen voorstelde . Hot spreekt vanzelf, dat
de Graaf hem verzweeg dat de naam van zijne gemalin in dit
geval was betrokken, daar hij zelf nog niet recht begreep op
welke wijze . En dit was gemakkelgk, daar hij, zoodra hij de
zaak met don Paolo besproken had, de zekerheid ontving, dat
doze zich geheel buiten de quaestie wilde houden, om niet
verplicht to zijn persoonlijke excuses to maken aan den Franschen ambassadeur, en verder alles gaarne aan hem zou overlaten . Nu nam don Emmanuel afscheid, en spoedde zich met
een verruimd gemoed terug naar de plaats, waar hg Lavinia
verzocht had hem to wachten, want hij kon nu, zonder aan hoogere plichten to kort to doen, eenige oogenblikken wijden aan
zijne eigene belangen . Hij stelde zich voor, dat onrust en ongeduld de jonkvrouw eenige verwijten in den mond zouden
leggen, die hij nu zich zelven deed ; want het was eene onvoorzichtigheid geweest haar buiten de balzaal to geleiden, zonder zekerheid dat hg spoedig tot haar zou kunnen wederkeeren ; maar toch dit oponthoud was zoo onwillekeurig en zoo
onvermijdelijk geweest, en hij kwam haar het verdriet van het
wachten door zulke wichtige mededeelingen vergoeden, dat hij
niet aan hare vergiffenis behoefde to twijfelen . Onder zulke
overwegingen was hij de laan verder opgetreden dan hij zelf
wilt, en hoorde nu op eens eene zaeht fluisterende stem dicht
naast hem . Dat was Lavinia's stem, hij kon zich daarin niet bedriegen . Hij ziet op, en bemerkt, dat hij zich vlak achter een
berceau bevindt . Hot is hem zeer gemakkelijk door de kunstige
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loofwaranda been Lavinia to zien zitten . Maar zij spreekt, zij is
Diet alleen ; dat was heel natuurlijk, zij kon gezelschap verlangd
hebben, of tegen haar wil kon iemand zich bij haar hebben
gevoegd . Toch wil don Emmanuel weten wie het is, eer hij zich
vertoont . Hij ziet den Franschen fat, Hippolyte de St. Savornin,
vertrouwelijk naast haar zitten, en hoort haar spreken van de
noodzakelijkheid, waarin zij is, om nieuwe middelen van verstandhouding tusschen hen beiden nit to vinden . Meer hoorde
hij Diet - meer wilde hij Diet hooren, hoewel hij geheel het
gesprek had kunnen verstaan, zoo hij had willen luisteren . Maar
dat wilde hij Diet ; hij was to fier en to grootmoedig van karakter, om to luisteren, en daarbjj hij wist nu genoeg . De bdele
en onbeduidende saletjonker, tegen wien hij haar had gewaarschuwd, tegen wien hare familie haar tevergeefs trachtte to
beveiligen, was nu hier met haar samen en zij duldde bet, zij
verdreef hem niet met toorn en trots ; integendeel, zij sprak met
hem als tot een innig vertrouwden vriend, en dat op een oogenblik, waarin zij hem zelven wachtte, waarin hij haar hoop had
gegeven op eene gelukkige wending in haar lot . Meer wilde
hij Diet weten dan hij bb toeval had verstaan ; de schuldige overvallen en beschamen, wilde hij evenmin . Hij ging liever voorbij . . . .
voorbij als een vreemde wien doze zaak Diet aanging . Alleen,
hij ijlde voort met den speed en de gejaagdheid van een verbannene . Slechts eene gedachte beheerschte zijne ziel, en een
besluit slechts rjjpte er in zijn hoofd : zijne grieve verbergen,
doen alsof hij de krenking Diet had ontvangen . Dat moest hem
to lichter vallen, omdat hij zekerheid meende to hebben, dat
er geen tweede in het geheim was van zijne betrekking tot Lavinia, dan zij zelve ; omdat zij voorwaar geene redenen had to
spreken, waar hij zweeg, en omdat hij gelukkig zich nog Diet
aan don Paolo had verklaard, en nog geen enkelen stap had
gedaan, die hem in een ander licht kon stellen dan dat van
vriend van den Markies de Quitana . Hg zou dus lijden, zooals
hij geloofde dat geen ander zou kunnen lijden, en zonderdat
eenig mensch vermoeden kon, dat hij leed . En Lavinia zelve . . .
die zwjjgende minachting, die zich zelfs to groot achtte voor
een verwijt, zou voor haar de wreedste straf zijn, en vooral dan
wreed, als zij begreep, dat hij alles wist ; die koele onverschilligheid voor haar verlies moest haar iets teruggeven van de
namelooze smart, die hij zelf voelde . . . . dat zou zijne wraak
zijn, maar ook zijn eenige . Hot was alleen maar de vraag, of
hg zou kunnen volbrengen wat hij voornam, en of het hem
mogelk zou zin een zieleliden, als het zjne, to verbergen

263
voor alien, al zou niemand het nit zich zelf raden . Om er zich
toe to sterken, zocht hij nog eene wijle de eenzaamheid in een
ander gedeelte van den tuin, werwaarts de wandelaars door
niets bijzonders werden heengelokt, en toen hij meende, dat
zijne gemoedsbeweging niet meer zichtbaar was op zijn gelaat,
trad hg eene der kleine tenten binnen, ingericht voor de ruste en
verkwikking dier gasten, welke zich buiten de groote balzaal
verkozen to bewegen . Don Emmanuel liet zich hier eon verkoelenden sorbet bereiden, waarmede hg zich wilde verfrisschen,
eer hij opnieuw zgne rol als gastheer ging voortzetten : task,
die hem nu vooral vreeselijk zwaar zou zijn to vervullen .
„Monsenor ! mijn edele meester ! wat deert u ? is u iets overkomen?" vroeg hem de dienende hofmeester .
„Ik heb dorst, Jacomo ! en ik heb rust noodig. . ."
„Dat zie ik, Monsenor . . . uwe voeten wankelen, en zooeven
toen gij binnenkwaamt, was uw gang als van iemand, die van
een ziekbed is opgerezen, en to zwak is om zonder steun to gaan ."
„Neen, ik ben niet zwak, Jacomo ! men zal het zien. . . neen,
ik ben niet ziek, Jacomo ! ik ben slechts. . . hersteld," sprak de
Graaf, een gesprek met zich zelven voortzettende, terwgl bet
scheen, dat hij zgn dienaar antwoordde . „Alleen, ik . . . moet
gaan zitten ."
Hg liet zich werkelijk nedervallen op de sofa, terwijl hij Jacomo strak bleef aanstaren, als tartte hij hem nit, iets anders
dan vermoeienis op zijn gelaat to lezen.
Op hetzelfde oogenblik trad er iemand binnen, die zich terstond naar don Emmanuel heenwendde en uitriep
„Glelukkig dat ik u eindelijk vinde, Graaf, want ik begon mij
waarlijk to ontrusten . . ."
,,Waarover, jonker Peter?" vroeg Fuentes, wien een schok
door de ziele ging, toen hij dezen herkende . „loch niet over . . .
onze gastvrouw?" voegde hij er bij, zich zelf geluk wenschende
met zijne geestkracht, terwijl hij Jacomo een wenk gaf zich to
verwijderen .
„Juist over deze, Monsenor!" hernam jonker Peter ernstig.
„Ik wist wel, dat zij veilig moest zijn onder uw geleide. . . maar
toch, hare afwezendheid nit de zaal duurt nu wel wat heel lang,
en hoewel ik mij die verklaarde, vreesde ik, dat die aan anderen ietwat raadselachtig moest voorkomen ."
„Giij verklaart u dat, jonker Peter?" hernam Fuentes, terwijl
hij hem aanzag, met een zonderlingen glimlach . „ In waarheid, ik
bewonder uwe scherpzinnigheid . . . maar het is to onderstellen,
dat de senora nu reeds in de groote zaal zal zgn teruggekeerd ."
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„Te onderstellen, Monsenor . . . go weet dat dan niet zeker?
go zelf hebt haar daarin dan niet teruggeleid ?"
„Ik, mijnheer! ik . . . volstrekt niet. Maar het is wel to denken, dat eenig ander . . ."
„Eenig ander, Monsenor . . . neen, zoo ontkomt go mij niet .
Go zult toch niet ontkennen, dat geen ander dan go zelf donna
Lavinia buiten de danszaal heeft gevoerd . . ."
„Zooals go gezien hebt ."
"Go hebt u daarop met de senora naar eene der weinig bezochte lanen begeven, en u met haar onderhouden ."
„Slechts eenige oogenblikken," viel don Emmanuel haastig
in . Want een noodlottig voorval riep mij elders . . . ik moest de
Markiezin verlaten . . ."
,Go deedt het, zonder donna Lavinia in den kiosk terug to
brengen ?"
„Zij verlangde buiten to blijven ."
„En go hebt aan dat verlangen toegegeven ? go hebt haar dus
aan zich zelve overgelaten ? Monsenor . . . voorwaar, dat is wel
onvoorzichtig van u," sprak jonker Peter, hem aanziende met
zulk een doordringenden blik vol van ongeloof en wantrouwen,
dat don Emmanuel het hoofd afwendde, omdat ho gevoelde, dat
de trilling van oneindige smart, die hem schokte, op zijn gelaat
leesbaar moest zijn, toen ho antwoordde
„Maar . . . zij was er immers veilig?"
„veilig? Monsenor . . . het kan niet in ernst zijn, dat go dit
zegt, dat go in mij geene andere zorg zoudt onderstellen, dan
die voor hare veiligheid ."
En toen don Emmanuel niet antwoordde, maar slechts het
hoofd afgewend hield, terwijl zons ondanks hem een doffe zucht
ontsnapte, toen begreep jonker Peter hoezeer ho juist had geraden, dat doze onverschilligheid een masker was ; toen voer hij
voort, meer dringend, maar op goedronden toon
„Geloof mij, Monsenor, stel in mij uw vertrouwen, en zeg mij,
waarheen go haar nu hebt gebracht . . . of moot ik denken, dat
go haar van hier hebt ontvoerd?"
„Ik, mijnheer, ik?" riep don Emmanuel met afschrik . „Hoe
in 's hemels naam, komt go tot die onderstelling?"
„Ik grond die op mijne voorkennis van uwe betrekking tot
donna Lavinia, Monsenor ."
„Go bedriegt u, mijnheer . . . die betrekking bestaat niet, heeft
nooit bestaan!" riep don Emmanuel heftig .
„Op dit punt, Monsenor, kan ik u met zekerheid tegenspreken ; want (en ik zeg het, om u gerust to stellen) donna Lavinia
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zelve heeft mij hear geheele vertrouwen geschonken, en . . ."
„Heeft zij u mijn. naam genoemd . . . werkelijk den mijnen . . .
dan, wees er zeker van, dat zij u bedriegt . . . dat zij daarmede
eene bedoeling heeft, die . . . in een woord, geloof haar niet ."
,,Zij heeft mij Been naam genoemd, Monsenor!" hernam jonker Peter bedaard. „Alleen heeft zij mij de geschiedenis van haar
hart medegedeeld . En toen ik die wist Graaf, toen zjj mij het
karakter geschilderd had van hem, wien zg beminde, was het
mij niet moeielijk, ook de laatste ontdekking to doen en den
persoon to kennen, die het voorwerp was van zulken diepen
hartstocht ."
„Voorwaar, mijnheer, gij zijt op het spoor van groote ontdekkingen, ik geloof het," hernam don Emmanuel met bitterheid .
„Ik geloof het zelf, Monsenor, en Uwe Excellentie moet
mg niet euvel duiden, dat ik ze deed . Ik had op mg genomen
over die jonkvrouw to waken . . . ik vertegenwoordigde haar
bruidegom . 1k had een blik in haar hart en op haar karakter
geslagen, die mij de grootste voorzichtigheid en waakzaamheid
aanbeval, en tegelgk oprechte belangstelling in mij opwekte
voor een liefde, die moed had om zulke hinderpalen to trotseeren . Ik stelde mij er dezen avond toe, om mijne opmerkingen
to maken . Op niemand der aanwezende jonge mannen durfde
ik met zooveel recht de schildering van donna Lavinia toepassen,
als op u . . . op u alleen . En toch twijfelde ik nog, omdat de
houding der senora jegens u in volkomene tegenspraak was met
die onderstelling ; maar ik wist reeds bb ervaring, dat hetgeen
zij toonde, niet altijd de juiste uitdrukking was van hetgeen zg
voelde . Daarom toen ik zag, dat gij u met de jonge Markiezin
nit de zaal verwijderdet, wilde ik mijne zekerheid hebben, en
zoo nam ik de vrjheid onbemerkt to volgen . . . wel eene onbescheidenheid, Monsenor, maar de intentie was zoo goed, en ik
durf zeggen zoo edelmoedig, dat ik mij deze bespieding niet
behoef to schamen . Toen hoorde ik spoedig, dat de vreemde
hoffelbke toon van zooeven plotseling werd verwisseld met een
anderen, meer gemeenzamen, zeer vertrouwelijken, en die kennelijk
op dat oogenblik niet voor het eerst werd gebruikt . . ."
„En wat hebt gij gehoord . . . wat hebt g~ verstaan ?" vroeg
don Emmanuel in de heftigste spanning .
„Niets, Monsenor, want ik heb naar uwe woorden niet geluisterd, toen ik zag, hoe uwe hand de hare drukte, die zij u
zoo zonder aarzeling had gereikt . Toen ik die onmiskenbare
samenstemming tusschen u beiden had waargenomen, was het
mij genoeg ; want ik had mijne evertuiging, en ik ging terug
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in de balzaal, verzekerd dat ik donna Lavinia in eene waardige
bescherming achterliet ."
„Gij zjt . . . een . . . edel . . . mensch," riep nu don Emmanuel,
terw jl hij tevergeefs z jne stem vastheid trachtte to geven en
z jne zuchten in de mollige kussens der sofa meende to smoren .
„Welnu, Monsenor!" vroeg jonker Peter met zelfvoldoening,
„zult gj mij nu vertrouwen ?"
„Ik heb u niets to vertrouwen, jonker . . . alles is hier uit ."
„Verschoon mij, Graaf, ik oorileel, dat het hier nu begint ."
En ziende, dat don Emmanuel niet antwoordde en slechts
moeite deed z jne aandoeningen to verbergen, ging hij naast
hem zitten, vatte z jne hand, en sprak
„Neen, Monsenor, woes gerust, het is hier niet nit . . . . dat
behoeft niet to z jn, zelfs moot het niet z jn . Hot kan wezen,
dat gij het u dus voorstelt, en na eon oneindig zwaren kamp
die zware overwinning op u zelven hebt behaald, die het u
mogel jk maakt, Lavinia of to staan . Hot kan wezen, dat gij
u dit offer voorstelt als uw hoogsten plicht, en dat gj door de
smart dezer scheiding overweldigd en beneveld, geen anderen
uitweg ziet dan zoo wreede scheiding. Maar ii, die kalm en
zonder hartstocht uwe zaak kan overzien, ik durf u zeggen
dit offer behoeft niet gebracht to worden, het mag niet gebracht
worden . Ook, g j ziet daarb j alleen op u zelven, op de kracht
van uw mannel jk karakter, van uw sterken geest, en niet ook
op Lavinia, op de ongelukkige, die g j met haar hartstochtelijk
gemoed aan al de jammeren eener hopelooze liefde ten prooi
geeft, to midden van een gehaten echt . . . die wel door de
overmacht der omstandigheden tot dit offer gedwongen kan worden, maar die hot niet als gij vrjwillig zal brengen nit hoog
gevoel van plicht, noch als g j den wil en de sterkte heeft het
volkomen to brengen . Dit moogt g j niet, don Emmanuel, zoo
waar g j een edelman en christen z jt. G j moogt haar niet aan
zich zelve overlaten, noch toestaan dat men haar tot die verbintenis dwingt, waarmede g j weet, dat haar hart niet instemt .
Ik had u dit later willen zeggen en op een meer gelegen t jdstip ; maar nu ik u dus neergedrukt zie en zonder eenig besluit
tot handelen, nu moot ik u mijn ernstigen raad doen hooren,
eer hot to laat is . G j z jt verplicht to doen, wat donna Lavinia
mj heeft verboden, wat z j zelve niet meer zal kunnen doen .
G j z jt verplicht, met don Paolo to spreken . . . gij z jt verplicht
hem to openbaren, welke betrekking er bestond tusschen u en
z jne dochter, eer gij haar als de bruid van een ander kendet . . .
welke edelmoedigheid u deed terugtreden, ondanks de groote
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rechten, die gij verkregen had op haar hart . . . en eerst als
gij dat hebt gedaan zonder bate, kunt gij zeggen dat gij gedaan
hebt wat gij moest, en dat alles uit is . Eerst dan is scheiding
plicht geworden ."
„Scheiding is plicht geworden," herhaalde don Emmanuel,
met eene uitbarsting van smart, die bewees, dat hg niet langer
machtig was zijne gewaarwordingen in zich zelven to besluiten .
„Men heeft ook plichten jegens zich zelven . . . en al kwam don
Paolo mij nu de hand zijner dochter aanbieden, ik zou aan mij
zelven verschuldigd zbn die of to slaan . . . mijn eergevoel zou
er mij toe dwingen ."
„Ik begrijp, door welke nobele ingeving gij u dien afstand
zoudt laten voorschrijven . Maar geloof mij, bet gaat to ver, het
brengt u tot overdrijving . De Markies de Quitana zou uwe
vriendschap niet waardig zijn, als hij dit offer van u kon aannemen ."
,,De Markies de Quitana . . . . maar het is niet aan den
Markies de Quitana, dat ik het breng . . . aan hem niet meer,
sinds ik weet om welke reden hij die verbintenis doordrijft . . .
Maar nu, voorwaar nu, ze zijn elkander waard," viel hij zichzelven
in de rede met eene onuitsprekelijke bitterheid .
„Elkander waard . . . de Markies donna Lavinia's hand begeeren, nit oorzaken, die gij of keurt," riep van Rijnsse . „In trouwe,
Monsenor, nu moet gij u verklaren . . . nu moet gij mij zeggen
wat er is ."
,Er is niets minder dan dit . . . dat mijne eer mij verbiedt,
aan de verbintenis met eene vrouw to denken, die tegelijk de
hulde aanneemt van den eersten loshoofd den besten ."
„Jaloezie!" riep van Rijnsse met bevreemding . „Die zwakheid
had ik in don Emmanuel niet gewacht ."
,Zeker, neen!" riep deze . „Men is niet naijverig op de gunsten eener vrouw, waarvoor men de achting verloren heeft . En
om u to bewjjzen, dat ik recht heb zoo to spreken . . . gij hebt
mij naar donna Lavinia gevraagd . . . welnu, toen ik mij straks
bb haar wilde voegen, vond ik haar samen met den Franschen
avonturier Hippolyte de St . Savornin ."
Van Rijnsse sprong van schrik van de sofa op ; toch riep hij
„Neen, Monsenor, neen, gij vergist u . . . dat kan niet mogelbk zijn ."
„Mij dunkt, mijne diepe verslagenheid moot het u reeds
gezegd hebben, dat ik gezien heb . . . met deze mijne eigene
oogen gezien . . . hoe zij daar nederzat in gemeenzaam en vertrouwelijk onderhoud met dien man, jegens wien zij minachting
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huichelt . . . en dat in de oogenblikken zelve, waarin zjj mij
kon wachten . 0, dit in to denken doet mij duizelen ; verraden,
bedrogen door Lavinia, en voor wien bedrogen . . . voor een
lichtzinnigen dwaas wiens verdiensten bestaan in zijne parfumerien en in zijne linten . En ik, die geloofde, dat ik vriendschap, dankbaarheid en alles moest achterstellen, om haar to
redden, ten koste van alles, omdat mijne onvoorzichtigheid de
rust harer jeugd had verstoord, en omdat ik mij verbeeldde do
eenige to zijn, die haar nu nog gelukkig kon waken . 0, hoe
ze zich vermaakt moet hebben met haar geestigen Franschman
over den belaeheljken waan van den ernstigen Spaanschen
grande.
En don Emmanuel verbeet zich de lippen tot bloedens toe,
onder den heftigen toorn, die opvlamde door deze beschouwingen . Van Rjjnsse zelf was diep getroffen door deze ontdekking ;
hij had nog daarenboven, als wij ons herinneren, zjjne bijzondere redenen, om in Lavinia's verstandhouding met den chevalier
als een opzettel~k verbreken van haar gegeven woord to zien ;
maar toch hij zag haar samenzijn met dezen anders in dan don
Fuentes .
„En toch, Graaf, en toch," voegde h~ hem bemoedigend toe,
„behoeft gij nog niet aan eene ontrouw jegens u to gelooven .
Ik heb recht om to denken, dat zij veeleer in den chevalier
een bondgenoot zocht tegen den Markies de Quitana, dan een
mededinger voor u . . . Gij hadt, dunkt mij, beter gedaan u to
vertoonen, u bij haar to voegen, en het tooneel zou zich dan
wellicht voor u opgehelderd hebben op bevredigende wjze ."
Don Emmanuel schudde het hoofd ; hij kon niet gelooven.
Jonker Peter vervolgde :
„Ik heb een goeden grond voor hetgeen ik zeg, want . . ."
En hij deelde hem in . korte woorden mede wat er tusschen
hem zelven en donna Lavinia was voorgevallen over den ridder .
Maar zelfs dit vermocht niet het zieleleed van den Spaanschen
edelman to verzachten . De eerste krenking was zoo diep gedaan,
dat zjj met zijn geloof, met zjn vertrouwen, ook de teedere
bloem der liefde had uitgerukt, die niet meer wortelen kon,
waar dozen verdorden .
„Het moge dan zijn, dat zij nu niet tegen de trouw, vrijwillig aan mij geschonken, samenspant, maar toch de vrouw,
die zulke middelen en zulke listen liever gebruikt, dan zich to
voegen naar de plichten, die zij heeft op zich genomen, en
zich to houden aan de geloften, die zij heeft afgelegd . . . . die
vrouw kan niet meer mijne vrouw zijn . Ik kon hartstocht hebben
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voor eene geliefde . . . . maar mgne bruid moot ik kunnen achten,
zal zij mij passen als gemalin . . . en ik kan niet meer in Lavinia's karakter gelooven ."
„Monsenor, ik zal in dit oogenblik hare zaak niet langer
bij u bepleiten . Liever ga ik hot mijne doen, om u hare onscbuld to bewijzen," sprak van Rijnsse . „Intusschen, Monsenor,
tracht uwe kalmte to herwinnen . . ."
„Ik ben kalm geworden . . . bet heeft mij verlicht en hersteld, dat ik mij heb kunnen uiten . . . Alleen, gij zijt een man
van eer . . . gb weet hoeveel een edelman aan de zijne hecht . . .
verberg het, verberg bet bovenal voor haar, dat gij mij dus hebt
zien lijden."
„Ik weet wat ik u en mij zelven verschuldigd ben . Yerlaat
u hierin gerust op de Hollandsche trouwe ."
Daarop scheidden zij : don Emmanuel om nu met vasten
tred de danszaal binnen to gaan ; en van Rijnsse om Lavinia
op to zoeken, waartoe hij van den Graaf eenige aanw~zing had
gevraagd .
Wij van onze zijde moeten nu naar de jonge Markiezin omzien, wier onderhoud met den chevalier al spoedig eene belangrijke wending had genomen . Wij zullen, geloove ik, wel doen,
dat op to vatten waar wij hot afbraken, om bet oordeel, dat wij
over haar karakter moeten spreken, althans niet op onvolledige
waarnemingen to gronden .
,,Gij weet, dat ik den Markies de Quitana huwen moet . . ."
dus ving Lavinia aan en vestigde haar sprekend oog veelbeteekenend op Hippolyte .
„En dat gij hem niet bemint," viel hj in .
„Hoe weet g jj dat, chevalier?
„Maar, senora, dat is duidelijk aan de kenteekens . . ."
,,Wat noemt gij kenteekens?"
„Bij voorbeeld, dat gj don Emmanuel de Fuentes niet tot
vertegenwoordiger van den bruidegom hebt gewild ."
„Dat kan persoonlijke grieve zijn tegen dozen
."
.
,,Verschoon mij, senora. Als eene vrouw bemint, zet zij
zich over zulke grieven been, en ziet niet zoo nauw op de middelen, die haar naar hot geluk voeren."
„Gij zoudt het dus in eene vrouw begrbpen . . . en verschoonen, dat zb do middelen aangreep, die zij gesehikt achtte,
haar tegen het vreeselijkst ongeluk to beveiligen . . . waren ook
die middelen vreemd en veellicht ietwat ongerijmd . . . ietwat
gewaagd."
„ Ik zou eene vrouw to hooger schatten, naarmate zij meer
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moed had, om ze aan to grijpen," riep Hippolyte met vuur,
want hij vatte groote verwachting nit dezen aanvang, en hij oordeelde door zijne opgewondenheid haar nieuwen moed in to
spreken om to vervolgen .
„Weet dan, chevalier, dat ik u uitgekozen heb, om er mij
heen to voeren ."
,Naar het altaar, Markiezin . . . in plaats van den Graaf
Fuentes ?" riep hij met verwijt. „Wacht dat nooit van mij ."
„Neen, integendeel, maar het geluk . . . en dat ligt niet
voor mij in dat huwelijk . . . gij hebt het uitgevonden, en ik
stem het u toe. Lang reeds hield ik daarvoor het oog op u
gevestigd, beproefde uw geduld door teleurstellingen, uwe lank
moedigheid door verwisseling van luim, uwe volgzaamheid door
eischen, die veler goeden wil zouden hebben uitgeput. Ook heb
ik lang geaarzeld, mj geheel aan u to vertrouwen, omdat ik
hoopte alles to kunnen afdoen zonder u . . . Maar nu . . . helaas, ik weet nu beter, dat ik zelve als een gebonden slachtoffer mij moot laten heenleiden, werwaarts zly willen, en niets .
voor mj zelve zal kunnen doen . . . en dat juist, nu ik de overtuiging heb verkregen, bemind to zijn waar ik bemin, en nu ik
weet, dat nets dan hot gehate huwelijk zich stelt tusschen het
geluk en mij . . ."
„Maar dan moot dat huwelijk niet gesloten worden !" riep de
ridder met levendigheid .
Het moot gesloten worden, daaraan is geen ontkomen
meer . . . alleen ik wil, dat men mij bevrijde van den Markies
de Quitana . . ."
„Dat is heel gemakkelijk to doen, senora . . . Wilt gij, dat
ik naar Spanje zal reizen, om hem nit to dagen in een duel . . . .?
Mijn degen is zoo good als . . . mijn hart, wees daarop gerust,
beminnelijke Lavinia, Ik heb nooit ernstig gewild eene tegenparti to treffen, of hij is gevallen ."
Lavinia glimlachte om zUn overijver. Zij vond, dat de chevalier
toch ontzaglijk veel gelftenis had met den held van Cervantes .
„Dat is Diet precies wat ik verlang," zeide z1j . Want behalve
de mogelijkheid van eene verkeerde uitkomst, zou dan nog in
then tusschentijd mijn huwelft gesloten z~n, en ik onder stark
geleide heengevoerd naar Spanje . . ."
„Maar eene jonge weduwe is immers vrij . . . "
„Zoo vrij, dat men mij, onder voorwendsel van dit weduwschap, in een klooster zou doen opsluiten," viel zij met bitterheid in.
„Neen, dan moet dat niet zjn," sprak hij teleurgesteld,
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want hij begon reeds voorliefde to krijgen voor zijn avontuur .
,Het moot ook niet zbn," herhaalde zg . Maar ik zal u zeggen
wat zijn moot. Gij kent dien Hollandschen beer, dien jonker
Peter van Rijnsse?"
„Gij kunt denken, hoe ik hem haat, Lavinia !" sprak Hippolyte, die den toon van teeder verwgt hier gepast achtte.
„Dat is onnoodig," hernam zij koel . Hot is genoeg, zoo gij
mood hebt om tegen hem to strijden . . ."
„Gb bedoelt met den degen in de hand, senora? Niets kon
beter treffen . Ik brand van verlangen, om mij met hem to meten
in een vormelijk tweegevecht . . ."
„Iiet zou eigenlijk geen duel zijn, maar . . . een aanval . . . "
,Senora!" riep de chevalier, ietwat gekrenkt, „ik ben geen
bandiet. . ."
„Gij zijt een ridder, een echte preux, die de dames verlost,
welke men geweld aandoet," viel zij in, hare stem tot den toonval
van zachte vleierij buigende .
„Hij zou hot zijn, die u dwingt?" vroeg Hippolyte verwonderd .
„Hij is het, dien ik ten laatste heb moeten aannemen als
den vertegenwoordiger van mijnen bruidegom ; die mane hand
zal aannemen nit de hand van den priester, en die mij niet
meer zal loslaten, voor hij mij naar mijn gehaten echtgenoot zal
hebben heengevoerd."
„Dat zal ik niet gedoogen . . . ik zal mij daartussehen werpen,
en liever alles wagen, dan toe to laten dat men u zulken dwang
aandoe ."
„Chevalier, gij zjjt de vriend, de helper dien ik noodig heb
en zooals ik mij dien wensch ; want gg raadt mijne ontwerpen,
eer ik . ze heb uitgelegd ."
En Lavinia reikte hem hare hand, nit dankbaarheid dat zij
zoo good begrepen word, en hij maakte zich daarvan meester
om die to kussen . Met eene lichte beweging van ongeduld
hervatte zij
"Alleen, woes niet to haastig met de uitvoering van hetgeen
gij voorneemt . Wacht met geduld hot oogenblik af, dat ik •u
daarvoor zal aanduiden, en ontzet u niet, al ziet gij mij heenrijden nit Nijmegen onder zijne hoede . . . Alleen, volg ons, volg
ons heimelijk . . . en met eenige vertrouwde lieden . . . want het
oogenblik zou kunnen komen, dat gij ze noodig hadt . . . Ik zal
u de middelen doen toekomen, ze aan to schaffen ."
„Ik beken, senora, dat een avontuur als dit niet tot mine
gewoonten behoort . . . want dit begint to gelijken naar acne
openl jke en gewelddadige ontvoering . . ."

272
„Eene bevrijding," viel zij in. „En daarbij de verantwoordelijkheid van deze daad komt op mij ."
„haar toch de gevolgen, die zij hebben kan, voor mij . . ."
„Een persoon van machtigen invloed zal u in zijne bescherming
nemen ."
„Wie toch, wie?" vroeg Hippolyte onrustig, want hjj vreesde
den naam to zullen hooren van den gelukkige, die zoo bartstochtelijk word bemind, dat Lavinia zooveel voor hem durfde
wagen .
„De eenige personen, op wiens bescherming en invloed de
senora van nu aan to rekenen heeft, is de markies de Quitana,"
sprak nu van Rijnsse, die sinds eenigen tijd onopgemerkt getuige
was geweest van dit onderhoud, en die, nu alles wetende wat
hij oordeelde recht to hebben to weten, onnoodig vond, deze
schuldige tweespraak langer oxtgestoord to laten .
Lavinia kon een lichten kreet van schrik niet weerhouden,
toen zij den man voor zich zag, tegen wien zij met zooveel
boosaardige list samenspande, en de angst of hg ook meer
gehoord mocht hebben dan de laatste phrasen, gaf haar den
mood der wanhoop, om to vragen, of hij reeds lang daar was
geweest ?
„Waarom vraagt gij dit, senora?" sprak hij koel .
„Ik vreesde . . . dat mijn afzbn nit de danszaal wat Lang
heeft geduurd, en dat men dit heeft opgemerkt . . ." hernam zij,
door zijne kalmte overtuigd, dat hij niets had begrepen, wat
tegen haar getuigde .
„Zoo is het werkelijk, senora, en daarom ben ik hier, om u
derwaarts terug to leiden ."
„haar . . . ik wachtte hier don Emmanuel," hernam zij
aarzelend, en ontrust bb de gedachte, dat zij dozen niet had
weergezien.
,De Graaf heeft zeer vole bemoeiingen . Gij zoudt hem
vruchteloos wachten. Volg mij, senora!" hernam van Rijnsse
op zulken toon, dat zij het niet weigeren durfde, zijn arm
to nemen
De Adder, nog meer verschrikt dan Lavinia, had tevergeefs
getracht zich eene rustige houding to geven en was met zijne
eigene figuur verlegen. HU voelde wel, dat dit het oogenblik
niet was om van Rijnsse aan to vallen ; en al ware dit geweest,
daartoe bad Hippolyte niet kunnen besluiten in ditzelfde oogenblik, of van Rijnsse had hem daartoe moeten uitlokken . Maar
de waardige houding, de ernstige, gebiedende toon van jonker
Peter dwong hem ontzag af, en de innerlijke bewustheid, dat hij
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bezig was, een boozen aanslag to beramen tegen dezen man,
maakte hem schuw en schuchter . De ridder was een ingebeelde
loshoofd, een bretteur, die een onbepaald geloof had in het
reeht van zijn degen, maar hij was niet de man voor eene opzettelijke misdaad, en een vooruit overlegde aanval tegen het
leven van wie niet op tegenweer kon verdacht zijn, streed met
alle zgne begrippen van eer ; - en hoewel hij onder Lavinia's
vuurblik alles had beloofd en alles had aangenomen wat zij
wilde, toch voelde hij zich tegenover zijne partg beschaamd en
vernederd . Hij kon geen woord vinden om tot dezen to spreken .
Hij was opgestaan, en had instinctmatig de hand aan den degen
geslagen, en toen van Rbnsse hem zeide : „Mijnheer de ridder,
mevrouw Colbert heeft de danszaal verlaten en verlangt uw
dienst!" gehoorzaamde hij met eene zwijgende buiging, overgelukkig dit voorwendsel to vinden, om zich to kunnen verwijderen, zonder den schijn to hebben van to vluchten .
„Jonker Peter, gU verdenkt mij zeker, mijne belofte gebroken
to hebben, wat den ridder betreft," sprak Lavinia aarzelend,
want het eene bedrog sleepte haar voort tot het andere . ,Maar
ik verzeker u, de schijn is tegen mij ."
„Ik heb niet de gewoonte to oordeelen naar den schijn,
senora!" hernam hij ernstig . ,Maar geloof mij, laat dit onderwerp
rusten . . . alleen bedenk dit : er zgn fouten, die heenvoeren tot
misstappen, en een enkele misstap brengt soma tot een diepen val.
En met die woorden voerde hij haar de danszaal in .
„Wilt ik slechts wat hij gehoord heeft," dacht zg bb zich
zelve. Maar toen zij was binnengetreden, word hare aandacht
terstond afgeleid ; want zij zag don Emmanuel in een zeer levendig gesprek met de marechale d'Estrades, wier oogen vonkelden van geest en vroolijkheid. Op dit gezicht voelde zij zich
aangegrepen door den gierenklauw van argwaan en bverzucht .
Hij had vergeten, dat zij hem wachtte tot het wichtigste onderhoud van hun leven : een onderhoud zoolang reeds begeerd,
en met zooveel zorg mogelijk gemaakt . Hij had het vergeten
in liet gesprek met doze vrouw, wier luim en vernuft hem dus
hadden aangetrokken . Dat was to veel ; het verwijt, dat haar
op de tong brandde, moest z~ uiten, al zou zij ook daardoor
zich geheel verraden en het masker der koelheid afleggen, dat
zij omtrent don Emmanuel had weten to bewaren .
Zg voegde zich bb de sprekenden .
„Eilieve, Graaf!" zeide zij, „leid mg eene wble de zaal rond,
wij hebben met elkander to spreken ."
Me lia-Noche .
18
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„Verschoon m~, senora!" hernam hij met al de zelfbeheersching, die hem mogelijk was, „verschoon mg . . . ik heb u niets
meer to zeggen ."
„Don Emmanuel !" riep zij, en ward bleek als een doode .
Maar hij keerde zich opnieuw tot de marechale, en zeide
vri laid
DGJ wilt mine biecht, mevrouw . . . welnu dan, ik zal u de
waarheid zeggen . Ik heb eens in mijn leven een ernstige liefde
opgevat, maar ik heb de kracht gevonden, die to overwinnen . . .
omdat . . . hat noodig was . . ."
„En is dat Lang gereden?" vroeg de marechale, plagend .
„Het is verleden, ja, mevrouw!" hernam hij, zoo ernstig, dat
zij nauwelijks mood had, om met een schertsend glimlachje to
zeggen
„Gij zult dan nu Malthezer worden . . .?"
„Dat is onnoodig, mevrouw, mijn eigen waste wil beschermt
mij beter dan eene gelofte," hernam hij .
Lavinia had alles gehoord - zij had genoeg gehoord . Gelukkig
was jonker Peter in hare nabijheid gebleven . Hij zag, dat zij
zijn steun noodig had ; hij geleidde haar naar eene sofa, en liet
haar daar aan hare overdenkingen over .
Het feest Rep ten einde . De Markiezin Colbert was vertrokken, ondanks de bevredigende voorstellen van don Christin, die,
toen h~ de partij verliet, bg zich zelven deze overweging
maakte
„Mij dunkt, ik kan nu aan dom Ronquillo schrjjven, dat
zijne intention bereikt zijn, en dat ik de elementen gereed heb
en geordend, om op zijn eersten work nit to roepen : ,Troye
staat in brand!"
Don Emmanuel had de marechale d'Estrades naar hare
koets geleid, want Graaf Antonio was haar eenigszins ontrouw
geworden en bleef nog dansen . De Spaansche heer had
van haar de verzekering erlangd, dat de marechal d'Estrades
tusschenbeide zou treden, als mevrouw Colbert de zaak van
den chevalier en wat er meer gebeurd was, al to hoog
opnam .
Het verdere van hat nachtelijk feest Rep nu rustig en geregeld af. Jonker Peter vermeed als opzetteljjk Don Emmanuel,
ten bewjjze dat hij niets goeds had to melden . Ten laatste
echter vermande zich de Graaf en vroeg hem met zekere bitterheid : „Welnu?"
De Hollandsche edelman wilde hat ergste niet zeggen, maar
boog bet hoofd en haalde de schouders op .
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„Ik had gelijk, niet waar?" vroeg Fuentes somber .
„Ik mag u niet bedriegen . Zij is uwer niet waardig . . . maar
toch, zb heeft aanspraak op medelijden en op beseherming . . .
en wat mij betreft, ik zal haar die blwen verleenen tot aan
het einde ."
Don Emmanuel drukte hem de hand tot eenig antwoord .

HOOFDSTUK XVIII .
De hollandsche edelman verkrijgt beteekenis
bij de diplomatic.

Mevrouw Colbert had volgaarne terstond na hare terugkomst
van do part] der Markiezin de Quitana, al hare klachten en
grieven b j haar gemaal willen uitstorten ; en daar de indruk
er van toen nog zoo versch was, zou dit zeker niet met zachte
en verschoonende kleuren zjn geschied . Doch daar bet laat
na middernacht was, toen zij tehuis kwam, en de Markies de
gewoonte had, om zich een groot deel van den nacht met de
wichtigste zaken der ambassade in zjn kabinet bezig to houden,
durfde zij hem niet storen, en moest dus bet uur van bet ontbijt afwachten, waarop zj gewoonl jk bet meest ongestoord met
haar gemaal samen was .
Van hare zjde had de marechale d'Estrades getracht zoo
spoedig mogel jk haar gemaal met bet gebeurde aan bet hotel
Balhases bekend to waken ; - alleen, z j stelde bet voor op
de verschoonl jkste w &e, drukte stork op bet leedwezen dat
don Emmanuel er over gevoelde, op de strenge straffen, waarmede de Spaansche bedienden waren bedreigd, en op de r jke
vergoeding, die men den gewonden Franschen koetsier had verzekerd ; stelde hem voor, hoeveel tergende vermetelheid er was
in bet gedrag van den chevalier, die zijn vroegeren meester had
willen trotseeren, en hoe deze ergers had verdiend, dan hem
was overkomen ; met een woord, zij bepleitte met vrouweljke
behendigheid de zaak, die haar was toevertrouwd, zeker ter wille
van Fuentes, maar ook om mevrouw Colbert en den ridder de
genoegdoening to onthouden, waarop deze hadden gerekend .
Do Maarschalk luisterde met goedwillig geduld naar bet pleidooi zijner gemalin, onderzocht nog daarenboven b j z jne eigene
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bedienden wat zij van de zaak wisten om die toe to lichten, en
begaf zich daarop reeds vroeg naar zgn collega Colbert . Maar
hetzij hij zijne gemalin wantrouwde en van nieuwe intriges,
verdacht, hetzij hij haar op iedere wijze wilde tegenstreven, of
ook zonder dat, uit diep gevoel der gekrenkte eer van de Fransche ambassade, althans hij vatte de zaak gansch anders op
danzj had gewild, en deed aan mijnheer Colbert voorstellingen,
die geheel in strjjd waren met bare vredelievonde bedoelingen .
Hij oordeelde, dat men dit geval opnemen moest in den vollen zin van gekwetste gastvrjheid jegens een Franschen ambassadeur door den Spaanschen, en raadde mijnheer Colbert
om de schitterendste publieke reparatie to vragen, of to dreigen met het verlaten van Nijmegen en het afbreken der vredesonderhandelingen : dreiging, die, volgens hem, toch zonder
dat wel schieljk zou moeten vervuld worden, daar bet bestand
ten einde liep en de vrede nog zoo weinig gevorderd was ;
daar men presumeeren kon, dat de oorlog toch wel hervat zoude
worden ; daar het nit de conferentien der mediateurs wel bleek,
hoe de bondgenooten niet geneigd waren, den vrede to maken
op de condities, die de Boning stelde, en dat doze bet artikel
van de restitutie der grenssteden nooit zou bewilligen, zoomin
als den eisch der Keizerlgken en Denen, om Zweden op to offeren .
Mijnheer Colbert hoorde hem aan, zooals hg zelf mevrouw
de mareehale had aangehoord, met bet meeste geduld, met de
meeste oplettendheid, doch zonder eenige aanmerking van toestemming of tegenspraak.
Toen d'Estrades geeindigd had, zeide hij alleen, dat de intentien des Konings veranderljk waren, daar zij afhingen van
de kansen des oorlogs, die in Spaansch-Braband werd gevoerd ;
dat men zich dus niet to overgld haasten moest met bedreigingen to doen, die men niet dan tot eigene schade zou kunnen
vervullen, en dat, wat het eischen eener schitterende reparatie
betrof, hj niet in gebreke zou blgven to doen, wat er voor de
eere van Frankrijk en des Konings kon verlangd worden ; alleen,
dat hj overtuigd zgn wilde, of niet de beleediging hem persoonlijk goldt, in welk geval hij zich zelven zoo min zou laten
beleedigen of to kort doen in den persoon zijner lieden of
volgelingen, als de ambassade . Doch in dit laatste geval achtte
hij het aan zich alleen, en niet aan mijnheer den ambassadeur
d'Estrades, om de reparatie to vorderen ; en hiermede moest
zich de Maarschalk tevreden houden, hoewel hij nog langer
en sterker op iets meer beslissends bleef aandringen.
„Ik zal niet in gebreke blijven Uwe Excellentie van m jne
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resolutie vormelgk to in formeeren," verzekerde Colbert . „Alleen,
voor en aleer ik de eenige resolutie neme, wil ik mij beraden met
een persoon van consequentie bb de Spaansche diplomatie, die
van m~ eene audientie heeft verlangd .

d'Estrades kon niet van Colbert to weten komen, wie die
persoon van consequentie was, maar hij nam zoo goed zijne
maatregelen van verspieding, dat h~ nog in den loop van then
ochtend wist, wie er na hem bb den Markies Colbert was
toegelaten .
Die persoon was niemand anders dan jonker Peter van Rjjnsse .
Hb bleef lang met mijnheer Colbert samen, en hun onderhoud
moest zeker belangrijk zbn ; want verscheidene personen van
rang, die zich aanmeldden, moesten wachten, of werden tot
Iatere uren teruggezonden . Ten laatste was dit gehoor afgeloopen en jonker Peter ging been, zooals hg gekomen was, met
de karos en liverei des Graven van Fuentes ; noch nit zjjne
vaste en bedaarde houding, noch nit zijn fier en rustig gelaat kon
men lezen, of hij het doel van zijn bezoek had bereikt of niet .
Mevrouw Colbert zou wel in staat zijn geweest, hieromtrent inlichtingen to geven ; want toen zij, later dan gewoonlijk,
de gewenschte samenkomst had met haar gemaal, en aanving
hem to bestormen met klachten en eischen om genoegdoening
voor zich zelve en voor den chevalier, antwoordde mijnheer
Colbert koeltjes :
„Ik weet hoe het geval zich heeft toegedragen, en wat
aanleiding heeft gegeven tot doze zonderlinge bejegening van
de personen, in wier naam gij klaagt . Jonker Peter heeft het
rnj volkomen opgehelderd, en ik moet u zeggen, mevrouw,
dat gj ongelijk hebt, u dit alles zoo stork aan to trekken . Gi
hadt beter gedaan, u gansch niet met die a ffaire to bemoeien . . .
dan ware de goede verstandhouding tussehen u en de Spaansche
dames niet gemnterrompeerd, en ik had de geheele zaak kunnen
ignoreeren ."

„Mij dat niet aan to trekken . . . gij alles ignoreeren ! Maar
de chevalier behoort toch tot ons huis, en . . ."
,Dat is to zeggen tot de huishouding, maar niet tot de
ambassade ."
„Maar gij hebt toch zeif gewild, dat de ridder die partij zoude
bij woven ."
„Dat is zoo, maar to eerder had h~ moeten zorgen, dat h
er op convenable wjze kon verschijnen . De ridder had ongelijk,
dat hij zich niet vooruit heeft verzekerd van eene goede ontvangst . . . of . . . van een invitatie-biljet . En de ridder heeft nog
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grooter ongelijk, dat hij later op ongeoorloofde wijze en door
middel van intrige zich toch in de lanen van het hotel heeft duryen vertoonen, als om de personen, die hem om billijke redenen
hadden geweerd, to trotseeren."
„Maar mijnheer ik verzeker u, dat hg geene intriges en geen
.
sluipweg heeft gebruikt ; - h9i heeft mij zelf gezcgd, dat een
page van den huize, die door een mijner voetknechten onderricht
was waar hij zich beyond, hem zelf van daar heeft afgehaald
en in den tuin ingeleid, op bevel zijner meesteres ."
„Ik weet wat daarvan is, en de ridder verdiende deswege m~nerzijds bestraffing . Doch ik vergeef hem al doze dwaasheden,
mits hij zijn best doe, ze door een meer bedachtzaam gedrag to
doen vergeten, en er zich niet over verwonderd toone, dat ik
ook zgnen vijanden vergeve . . . Ik wil algemeene amnestie, en
geene onverzoenlijkheid . . . zij past niet aan vredemakers ."
,,In waarheid, mijnheer de Markies, gij zijt tegenwoordig al
bijzonder vredelievend . . . ik zou haast denken . . ."
„Ik verzoek u, mevrouw, niets to denken, of althans uwe
gedachten geen lucht to geven in woorden," viel Colbert haastig in .
Mevrouw Colbert schrikte van den heftigen en gebiedenden
toon, waarop haar gemaal dit zeide.
,,Gij veroorlooft mij dan toch wel eene vraag?" hernam zij .
„hits hot aan mij blbve, die al of niet to beantwoorden . Wat
wilt gij weten, mevrouw ?"
,,Of gij u ten minste niet de zaak van onzen armen Germinet
zult aantrekken, die gewond is en mishandeld?
„In het allerminst niet . Hij heeft zich bemoeid met eene
quaestie, waar hij zich had behooren buiten to houden . Hij had
geen last over to brengen aan u, nog bevel van mij om zich
naar bet hotel van den Spaanschen ambassadeur to begeven,
anders dan op den bok, om u to brengen en to halen . Wat hem
dus daar is overkomen, komt hem toe door eigen schuld ."
„Maar de Spaansche bedienden hebben den twist aangevangen . . . en in hot Bind, hot is uwe liverei, die men in hem heeft
beleedigd ."
„De liverei van mijnheer en mevrouw Colbert, maar niet die
van eon ambassadeur van Frankrbk . De ambassadeurs waren
niet tegenwoordig, zoomin als hetgeen geschied is, eigenljjk geschied is ten huize van een ambassadeur ."
„Wat? vertelt men u, dat hot niet is gebeurd ten huize van
den Markies de los Balbases ?"
,De Markiezin de Quitana had de eere van de part, en hot
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was don Emmanuel de Fuentes, die haar gaf . De eerste is zoover ik weet, geene ambassadrice, en de laatste, door Frankrijk
niet erkend zijnde, is voor ons geen ambassadeur . Don Paolo,
zoo hij al b~ het feest tegenwoordig is geweest, kon daar niet
anders zijn dan als genoodigde, en geenszins als gastheer, veel
minder als ambassadeur."
„En door al die subtiliteiten blp de mishandeling van
onzen trouwen Germinet ongewroken ."
„Zoudt gij het dan beter achten, dat de belangen van den
Boning en van Frankrjjk werden gecon*promitteerd in bet hachelijkste moment van den vredehandel, ter wille van lieden als
den sieur Hippolyte en mons. Germinet?"
„Ik beken, mijnheer de Markies, dat ik dit alles niet inzag,"
hernam mevrouw Colbert zediglijk, hetzij ze zich overtuigd hield,
hetzij ze haar gemaal door verdere tegenspraak niet wilde verbitteren .
„En tegen bet uur der gewone ochtendbezoeken zult gij,
mevrouw de visite ontvangen van de Spaansche ambassadrice
en van de Hertogin de San-Pietro : niet een visite van verontschuldiging, maar bb wijze van officieus bezoek, ter bevordering
der goede verhouding tusschen de dames . GU zult die dames
ontvangen met de meeste welwillendheid, en zonder eenigszins,
hetzij door herinnering, hetzij door toespeling, to gedenken aan
de onaangenaamheden, die gisteravond tusschen ulieden zijn
gepasseerd . . ."
„Maar, mijn gemaal, gij vergt het onmogelijke . Die Hertogin
de San-Pietro is eene furie, en zij was de eerste die twist heeft
gemaakt. . ."
„Ik weet, dat het u eenige moeite zal kosten : maar ik weet
ook, dat ik mijn woord heb gegeven, dat zij door u zullen ontvangen worden zooals ik u voorschrijf, waar zij komen op het
vertrouwen van dat woord . "
„En zullen ze komen met of zonder gevolg? vroeg mevrouw
Colbert, ten bewijze harer berusting.
„Zonder eenig gevolg, dus was mgne vordering . Jonker Peter van Rgnsse zal ze geleiden, en tegelijk in naam der Markiezin de Quitana en van don Emmanuel de Fuentes eene genoegdoening aanbieden aan Germinet, in den vorm van een
cadeau."
,Komt de Markiezin de Quitana dan niet mede? Ik vind
haar de liefste van de Spaansche dames ."
„Zij schijnt onpasselft . . . en daarenboven zal zj eenige dagen in hare vertrekken afgezonderd blijven, zooals men zegt
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dat het gebruik vordert voor de Spaansche dames ter voorbereiding van een huwelijk ."
„Het huwelijk van donna Lavinia zal dan toch doorgaan?"
vroeg mevrouw Colbert, door eene eigenaardige vrouwelijke nieuwsgierigheid van haar verdriet afgeleid .
„Binnen korte dagen, als jonker Peter mij zegt. Intusschen
zult gij op dit punt van de Spaansche dames zelve de beste inlichtingen kunnen krijgen ."
En hiermede verliet mijnheer Colbert bet vertrek zijner gemalin, die bb zich zelve zeide
„Nu, nu, die Hollandsche edelman moet al een heel behendig
diplomaat zijn, om zulke concessies van mijn gemaal to verkrijgen, die anders in het geheel niet rekkelgk is, waar bet de
eere en de rechten der ambassade geldt, of zelfs maar van zijn
persoon ."
Een gelijkluidend oordeel sprak de maarschalk d'Estrades,
hoewel anders geformuleerd, toen hij in den loop van dien morgen bericht kreeg van deze schikking, nadat hij reeds langs zijn
eigen weg wist, door wiens bemiddeling zij was daargesteld. Alleen de Maarschalk dacht er nog iets bb, waaraan de gemalin
van Colbert zeker niet had gedacht . Hb kon niet begrijpen, dat
de toegevendheid van Colbert, die anders zoo onverzettelijk was,
op zuiver politieke gronden rustte en voorgeschreven werd door
den oprechten wil, om de zaken des konings to dienen . Hg,
die tegen den algemeenen vrede was, en niet gelooven kon dat
Lodewijk XIV noodig kon hebben om van dezen oorlog tot verademing to komen, hij onderstelde dus, dat Colbert door van
I2,ijnsse, als gelastigde des Prinsen van Oranje en als onderhandelaar voor de Spaansche ambassadeurs, zich had laten overreden, veellicht door omkooping (omkooping zelfs van ambassadeurs was toenmaals geene ongehoorde zaak), om den vrede
to bevorderen op eenigen voor de bondgenooten voordeeligen
voet, waarbij des Konings belangen zouden achterstaan . Wel is
waar wist bij, dat Colbert bet niet in zijne macht had dien vrede
to bevorderen op eenigen voor de bondgenooten voordeeligen
voet waarbij des Konings belangen zouden achterstaan . Wel is
waar wist hij, dat Colbert bet niet in zijne machthad dien vrede
to sluiten zonder zijne toestemming en voorkennis, maar toch,
hij kon dien bevorderen, voorstaan, doordrijven, en veellicht eene
volmacht daartoe weten to verkrijgen, door den invloed van zijn
brooder to Parijs . Hoe langer de Maarschalk over deze mogelijkheid nadacht, hoe meer ze hem waarschijnlijk werd, en hoe
zekerder bet hem toescheen, dat die van Rijnsse een gevaarlijke
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agent was van den Prins, die met Spanje samenspande tegen
Frankrijk . Om zooveel doenlijk diens geheime intriges tegen to
gaan, achtte hij het dus noodig, de aandacht van alle belanghebbende personen op die mysterieuse en intrigante personaadje
to vestigen, en tegelijk aan ieder der ambassadeurs of mediatours, die er hem naar vroeg, to verzekeren met de sterkste betuigingen, dat zjjn Monarch geene volmacht had gegeven tot
het sluiten van den vrede, en dat ieder, die het tegendeel zeide
of aan die volmacht geloofde, en daarnaar zijne handelingen
richtte, op den weg was om dupe of verrader to worden, door
de mnesures van sommigen, die meer hun eigenbelang zochten
dan de goede reussite der affaires waartoe z~ gezonden waren ;
dat hij voor zich zoo overtuigd was, dat de vrede niet kon gesloten worden, dat hij lust zou hebben voor een tijd naar zijn
gouvernement van Maastricht weder to keeren, indien het niet
ware, dat hij noodig achtte to blijven, om op do handelingen
der kwaadwillige en verraderlijke negotiateurs acht to slaan en
daartegen to waken, enz . enz .
Alle doze betuigingen, verzekeringen en waarschuwingen van
een man als den Maarschalk d'Estrades, • waren wel geschikt, om
onrust, wantrouwen en verwarring daar to stellen onder de gezamenlijke ambassadeurs, die buitendien wel niet in al to good
vertrouwen en in al to groote samenstemming met elkander leefden . De onderhandelaars, die voor den vrede waren en met
onrust het einde van het bestand to gemoet zagen, begonnen
wanhopig to worden, in de onderstelling, dat zij dus lang waren
bezig geweest met een work, dat zij nu plotseling onvoltooid
zouden moeten daarlaten, tot groot nadeel van hunne lastgevers
en de belangen van hun land, en zij begonnen met wrevel en
achterdocht het oog to wenden naar die personen, in welke zij
de heftigste tegenwerking onderstelden tegen hunne bedoelingen
de negotiateurs, die eigenlijk meer gekomen waren om over
den vrede to handelen, dan wel om then to sluiten, en die er
meer belang bij hadden, dat er niets definiti f word beslist, en
dat de zaken sleepende bleven tot op den tbd dat hunne son-!
vereinen met frissche krachten den oorlog konden hervatten, of
die vreesden dat men tot Been vrede kon komen, dan waarbij
zij zouden opgeofferd worden . Doze negotiateurs daarentegen
zagen met onuitsprekelijke verbittering op de onderstelde pogingen van hen, die ten koste van alles den vrede wilden sluiten,
voornamelijk wie men verdacht, die bij wijze van verrassing to
willen doen : en hoe weinig grond men er voor had, eene zulke
verrassing mogelijk to achten, toch was men er op voorbereid .
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Onder deze verhouding dreigde bet verkeer der ambassadeurs
onderling al meer en meer bezwaarlijk to worden, althans hoe
langer hoe meer die kleur van vriendschappelijk samenzijn to
verliezen, die het tot hiertoe had verhelderd . Want hetgeen
alles verergerde en bemoeilijkte, men vreesde elkander niet meer
to zullen zien dan op vormelijken voet en bb de o fficieele samenkomsten ; daar de verbooken harmonie der ambassadrices, die
eigenlijk de ware aanleiding was geweest tot deze verhouding,
niet meer zou toelaten dat men zich in hare salons samentrof,
waar men zonder groote bezwaren met elkander op gemeenzamen voet kon verkeeren, en op o fficieuse wijze zulke zaken afdoen
en bespreken, die niet dan met uiterste omslachtigheid of zelfs
in het geheel niet konden worden behandeld, bb wbze van officieele onderhandeling . De soirees van de marechale d'Estrades
plachten bijzonder tot dat doel gebruikt to worden ; doch men
twijfelde of ze voortgang zouden hebben, daar deze dame nu
met verschillende ambassadrices in onmin was, en daar men
vermoedde dat mijnheer de Maarschalk met zijn collega en wie
hb met dezen in verstandhouding dacht, to zeer in gevoelen verschilde, om haar tot bet houden van hare gewone cercles aan
to sporen, waar men dan alien ontvangen moest, en niet zonder
het grootste gevaar enkelen kon uitsluiten . De goede verstandbouding tusschen mevrouw Colbert en de Spaansche ambassadriee werd geacht hersteld to zijn, nadat bet aangekondigde
bezoek was gebracht, maar was inderdaad niets meer dan eene
overpleisterde scheur, die bij de minste aanraking wijder dreigde
open to splijten .
Mevrouw Heugh bleef steeds in droefheid verzonken, en ging
niet meer uit, noch verkoos bezoek to ontvangen. De Zweedsche ambassadrice had zich voorgenomen alle conversatie to
mijden, nit vreeze van zich met Graaf Antonie en de marechale
samen to treffen : met den woord, men liep gevaar, dat ieder
zich thuis zou houden op de wijze, die la Fontaine aangeeft :
A demeurer chez soi l'une et l'autre s'obstine,
. . . . . . . . . . . . . . . .
L'une en cas de mine,
L'autre en cas d'irruption .

Maar hoeveel verschil er ook was in wenschen, gevoelen en
handelen, op een punt waren alien het eens geworden, nadat
eenmaal d'Estrades daarop hunne aandacht had gericht, namelijk, dat jonker Peter van R~nsse, de adjudant van den Prins
van Oranje, een heimelijken, maar machtigen invloed oefende
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op den gang van den vredehandel en op de personen van sommige negotiateurs, waardoor zijn persoon zoo groote beteekenis
kreeg bij de diplomatie, dat dezen hem vleiden, genen hem lasterden, maar alien hem vreesden en als om strijd zijn bijzijn
zochten, hetzij om hem to bespieden of nit to hooren, hetzj om
hem voor hunne eigene bedoelingen to winnen. ledere ontkenning
van zijne zUde strekte alleen om hen to sterker to overtuigen
van zijne voorzichtigheid en sluwe bedachtzaamheid . d'Estrades
zelf, die het eerst de onderstelling had gemaakt, was welhaast
de meest overtuigde van hare gegrondheid . Alleen twee personen wisten wat zij er van to denken hadden : don Christin en
mUnheer Colbert zelf ; maar de eerste had zjne goede redenen
om tegenover anderen to doen, of hij geloofde wat zly geloofden,
en de andere begreep, dat zjjne tegenspraak zoomin baten zou
als de ontkenningen van jonker Peter zelf . Wat den chevalier
aanging, hij dacht er niet meer aan, dat hU zelf het allereerste
woord van de fabel had aangegeven, en dat de omstandigheden
haar hadden voltooid ; of, zoo hij het zich herinnerde, was het
om zich zelf to prUzen over eene scherpzinnigheid, die zoozeer
gerechtvaardigd werd door de uitkomst . Maar de groote beteekenis, die de Hollandsehe edelman had verkregen in de diplomatieke wereld, maakte op onzen ridder geenszins zulken indruk,
die hem zou afschrikken van Lavinia's ontwerpen ; - integendeel,
tegen den man, dien hij voormaals als mededinger had beschouwd,
die hem had gedwarsboomd in zijn avontuur met de jonge dame,
dien hij over haar zag heerschen, als stood zij onder zijne voogdij,
over wiens dwang zU klaagde en die nog daarenboven een relief
had gekregen in de cirkels, dat de figuur, die Hippolyte geloofde
to maken, daarnevens geheel moest wegzinken - tegen dien
man, oordeelde hij, was hij gerechtigd alles to ondernemen, tegen
dezen mocht hij zich to zijner tijd laten gelden, maar het zou
zUn als een edelman, als een openlgke vijand ; doch hiervan
later . . . . Zien wij liever, hoe don Christin dezen staat van zaken
beschouwt, en welke part] hij gelooft daarbj to moeten nemen ; hU zal zich voor ons niet kunnen verbergen, want wjj gaan hem
bespieden bij zijne correspondentie.

HOOFDSTUK XIX .
Don Christin schrijft aan dom Ronquillo, en geeft
goeden raad aan twee strijdende partijen .

Wij vinden dien Spaansch-Vlaamschen diplomaat in zijn kabinet, in een gemakkelijken kamerjas gewikkeld en schrijvende .
Zijn portier heeft bevel, hem als ,niet thuis" to vermelden,
zoo er bezoeken komen, en daarenboven heeft h~ zich tegen
onverhoeds binnentreden van onbescheidene bezoekers gewaarborgd, door zijne deur van binnen to sluiten .
Het moet dus wel eene wichtige en vooral eene geheime correspondentie zijn, waarmede hij zich bezighoudt.
Wij kunnen ons daarvan overtuigen, als wij lezen, wat hij
schrijft.
„ Ik gevoelde mij niet weinig ge f atteerd, Hoogeerwaarde Heer
en zeer waarde collega, door de pompeuse eloges, die gj mij
geeft over mijne dexteriteit in bet daarstellen van een statusquo, die ons, zoo wij hopen, ten laatste brengen zal tot een
resultant, als waarbij, volgens uw oordeel en inzicht, de belangen van den Boning en van Spanje profiteeren zullen ; en hetgeen er geschiedt, zoowel op bet tooneel des oorlogs, als in de
kabinetten der verschillende mogendheden, aan de hoven der
vorsten en hier to Nijmegen, rechtvaardigt die inzichten volkomen, en dus ook de mesures, die er genomen zijn, ter bereiking van dien : - zoodat gij in geen opzicht behoeft to regretteeren, hetgeen er is geschied, en dat gij als uw werk moogt
considereeren ; want serieuselijk, reverendissime collega, de complimenten, die bet u belieft aan mij to richten, komen op u
zelven terug, zijnde bet voornamelijk uwe aanwjzing van den
weg, dien ik to nemen had, en bovenal uwe uitnemende keuze
der middelen, om dien to bereiken, waaraan de merite der
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goede uitkomst is toe to schrbven : een middel, dat in trouwe
aan alle onze verwachtingen en bedoelingen beantwoordt, ja,
die zelfs overtreft. Dit laatste zult gij, evenals ik, minder good
achten, en eenigermate periculeus noemen . Ik houde, als gij,
overijver voor eene gevaarlijke qualiteit in de dienaren van een
Staat, en gij zoudt er mij in dozen niet van behoeven to beschuldigen, zoo ge mij het geheim wist mede to deelen, om
een kogel, eens aan het rollen op een hellend vlak, in die vaart
to stuiten . Zoo is het met uw middel, met onzen chevalier. Zijne
goede qualiteiten, zoowel als zijne slechte, zijne gaucheries niet
min dan zijn aplomb, zijne illusien zoowel als zijne temeriteiten, zijne
dwaasheden niet min dan de slimme invallen die hij somwijlen heeft,
werken als om strijd mede tot hetgeen wij van hem wachtten ;
ja, zijne contre-temps zelve strekken hem tot sporten, om hoogten
to bereiken, waartoe hij zonder dat niet zou zijn geklommen .
Ik begin zelfs vreeze to koesteren, dat hij zich niet meer alleen
met chimeres voedt, of althans, dat ze nader bb hare verwezenlbking zijn, dan onder onze berekening viel . Dit is een der
hoofdpunten, waarover ik u onderhouden moet . Mijn schrijven,
waarbij ik u het gebeurde op het feest der Markiezin de Quitana
mededeelde, was zeer gehaast, omdat ik u alles met den meesten
spoed wilde berichten, en de koerier op zijn vertrek staande,
in mijne antichambre wachtte, zoodat ik mij moest bepalen bij
eene opsomming der feiten, aan uw eigen verlicht oordeel de
explicatie en de consequenties van then overlatende, die maar
alleen aangevende, doch wel overtuigd, dat gg daarin de a ffirmatie
zoudt zien van hetgeen ik u schreef : , Ons Troye gaat branden ."
Ik moest mij toen abstineeren u deelgenoot to maken van zekere
bezorgdheid, die mij overvallen heeft, en daarbij uw raad to
vragen, o f en hoe hierin door mij dient gehandeld to worden .
De quaestie betreft donna Lavinia en onzen ridder . Tegen mijne
verwachtingen aan, schijnt hij iets anders to zullen worden dan
haar dupe, en begint hij een zulk aandeel to krijgen in hare
aandacht, zoo niet in hare belangstelling, dat verre gaat boven
hetgeen ons noodig was, en dat dreigt de reputatie van een
edel en aloud Spaansch geslacht to compromitteeren. Reeds had
onze Helena door hare intriges de rust en den goeden naam
harer moeder blootgesteld, zooals gij hebt kunnen opmaken
uit hetgeen ik schreef. Gelukkig heeft mijne tusschenkomst
daaraf de gevolgen gekeerd, en veroorzaakt, dat ten minste op
haar alleen de mogelijke consequentie'n harer onbezonnenheid
zouden drukken . Ik heb haar ernstelijk vermaand, zelve den
chevalier tot zich to doen komen, hem terecht to zetten over
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zijne verregaande indiscreties en door hare bemiddeling to zorgen,
dat donna Anna's aandeel in de zaak een geheim bleef. Zij
heeft dien raad opgevolgd, maar zg schijnt verder gegaan to
zgn dan ik haar had voorgeschreven ; - doch mat er tussehen
hen is voorgevallen of vastgesteld heb ik niet kunnen uitvorschen, daar de chevalier, die voormaals zuiverlijk biechtte,
op die punten eene merkwaardige en daarom zeer verdachte
discretie in acht neemt . Ik heb de moreele, ja zelfs de feitelijke
overtuiging, dat er tusschen don Emmanuel en donna Lavinia
amoureuse relatien hebben bestaan, wellicht nog bestaan, hoewel de Graaf dit ten sterkste renieert, zoo haast ik mij wage op
dit punt schertsende onderstellingen to maken . Ik wenschte•
toch, dat hij mij de waarheid wilde zeggen ; want zoo ras ik
wist, dat hij den draad der intriges spint, die donna Lavinia
weeft, zou ik minder onrust hebben, overtuigd, dat een edelman van die qualiteit en van dit karakter niets zoude aanvangen, dat tegen eer en goede zeden strijdig kon zgn ; terwgl
integendeel de samenspanning van een lichtzinnigen Franschen fat, als onzen chevalier, en eene romaneske Spaansche donna mij allergevaarlijkst voorkomt, en ik toch niet
dulden mag, dat er eenig ergerlijk avontuur zal voorvallen,
waarmede het huis van onzen eersten ambassadeur onteerd wordt, zoo ik eenigszins goede kans zag om dat to voor
komen, zonder onze politieke belangen daarbij to sacri fceeren.
Ik heb de overtuiging, dat gg dieper dan ik zelf in de geheim en .
der jonge schoone zgt ingedrongen, en dus beter dan iemand
in staat zijt, mg in to lichten en mij in dezen eene gedragslijn
voor to schrijven ; want door jonker Peter van Rijnsse is het,
mg gebleken, dat gij volkomen bekend zijt met alles wat ooze
Helena wenscht en drgft . Althans zg heeft voorgegeven dat dit zoo
is, bij een conf dentieel onderhoud, dat hg met haar gehad heeft,
en waarin zij hem geheel haar vertrouwen moet geschonken
hebben . Ik vreeze echter zeer, dat de eerlgke Hollander op
zgn best de heeft van dat vertrouwen geniet, en ik ben zeer
curieus to weten, wat zg met de andere heeft doet, en onder
welke voorwaarden zg dat heeft weggeschonken . Jonker van
Rgnsse, die een man van groote probiteit blgkt to zijn, en die
veel fermeteit van karakter bezit, ja tot hardnekkigheid toe, is .
intussehen zeer ontevreden over de rol, die gij hem hier spelen
laat, of liever (want hg speelt die niet en gaat simpel den
weg, dien hij zich zelven voorschrgft) over de miskenning van zijn
karakter, die hg meent to zien in uwe keuze van zgn persoon,
om de uitvoerder to wezen van de ijdele, dwaze en, als hij zegt,
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schuldige plannen eener jonkvrouw, die verblind en verbijsterd
door de angsten voor eeh gedwongen huwelgk, alles overziet,
voor de eene mogeljjke kans om dit to ontgaan . Hij heeft
zich grooteljjks gebelgd getoond, daarover dat gjj scheent to
onderstellen, dat hij zich tot zoo iets zou laten gebruiken, en
in zijn toorn is bb op het punt geweest alles aan don Paolo to
ontdekken, zoo niet mededoogen met de jonkvrouw hem daarvan had afgehouden . Trouwens, hjj zelf heeft u uitvoerig geschreven ; hjj zeide het mij, toen hij mjj is komen raadplegen
over de bonding, die ik oordeelde, dat hij moest aannemen in
zekere netelige positie, waarin de omstandigheden hem hier
gebracht hebben, en die hem zekerlijk Nijmegen haastelijk zouden doers quitteeren, zoo hij het niet als een point d'honneur
beschouwde, de huwglijksquaestie der Markiezin de Quitana
volkomen op to lossen, In hoever hij zich nu met deze op dit
punt heeft verstaan, kan ik niet uitvinden, en hb ontwijkt a]
mijne vragen even bghendig als halsstarrig . Maar toch heb
ik nit zijne antwoordin opgemerkt, dat zijn goedhartig mededoogen met hare positie na den nacht van de part] eene zichtbare
vermindering heeft ondergaan, en dat hij nu met eene soort
van koele hardheid over haar spreekt, die voor mij als een
kenmerk is van verholen minachting voor hare persoon . De loyale
Hollandsche edelman zou zulke opinie niet hebben opgevat nit
ijdele oorzaak, en ik geloof ook zonder dit bewijs, dat de
edele spruit van den alouden Kastiliaanschen stam verre is
van eene waardige lote to wezen . Maar dat geeft toch Been
recht om haar door veronachtzaming aan roof ter prooi to laten,
vooral niet voor ons, die hier gansch niet de handen in onschuld
kunnen wasschen ; - en openhartig gesproken, Monsenor, ik
kan niet onderstellen dat gij eenig politiek voordeel meent
to behalen met het werkelijk verderf of den wissen val eener
jonkvrouw nit het huis van onzen eersten ambassadeur . Ik
herinner mij nog uw ongeveinsden schrik, toen de ridder
Hippolyte ons het biljet toonde, door donna Lavinia geschreven,
en met eene L geteekend . Glij kendet de band zeker, omdat gij
meer brieven van haar hadt gezien, en uwe waarschuwing aan
den Franschen jonkman klonk strong genoeg . En hoewel gij
mij dies ondanks voorschreeft om uit dit alles eene comedie h
intrigue samen to stellen tot eene tragedie, oordeeldet gij zelf,
moest het niet komen : - en ik . . . ik zorge, de tragedie heeft zich
zelve gemaakt tegen onzen wil ; alle elementen er toe zijn daar :
eene heethoofdige en ondernemende mnataniore, onze ridder ; eene
hartstochtelijke en wanhopige heldin ; een trouwe en waakzame
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paladijn, dien men wil verschalken ; eene teedere moeder, die zich
zelve zou offeren ; een vader als don Paolo, en een vriend van
den gemaal in don Emmanuel, die zoo pointilleus is op het
punt van eer, en dit alles op een terrein vol partijschappen,
die zich allen aansluiten of inmengen aan de handeling . Wat
dunkt u, ontbreekt er zooveel, om het vijfde bedrijf tragisch
en bloedig to maken? Maar er ontbreekt nog de wil van den
voornaamsten ontwerper, van den dichter, zoo ik hope ; en daarom zult gij mij de middelen aan de hand doen, om als een
deus ex machina uit de wolk neder to dalen juist op het kritieke
oogenblik der beslissing, om de bedreigde onschuld to redden,
en de schuldige vermetelheid to straffen . Om duidelijk to zijn :
het kan uwe bedoeling niet wezen, de arme Lavinia in de
macht to brengen van den avonturier, in wien zij haar vertrouwen heeft gesteld . Gij zult mij toevoegen, dat ik d :iar ben om
het to verhinderen ; doch ik antwoord daarop, dat ik niets
meer verbinderen kan, omdat ik niets meer weet . De ridder
heeft zijn vertrouwen in mb verloren, sinds ik eens op een
hachelijk moment hem aan mijne deur liet afwijzen, terwijl hij
ongelukkig de opmerking maakte, dat men van Rijnsse, dien
hg zijn mededinger acht, terzelfder deure inliet . En toch, die
maatregel was toen noodig ; zonderdat had nooit die esclandre
plaats gehad, die alle onze ambassadrices in beweging heeft
gebracht, hetgeen, als gij weet, natuurlijk op de ambassadeurs
heeft geinfluenceerd. Hot was ter gelegenheid van de veel besprokene partb, op het oogenblik dat monsieur de St . Savornin
aarzelde tusschen de gunst van de Markiezin de Croissy en van
de marechale d'Estrades, en ik noodwendig mijne onzijdigheid
bewaren moest, uit vreeze van zelf als heenwerper van den twistappel geraden to worden . Na dien tad was de ridder niet meer
dezelfde voor mij ; hg snoeft niet meer, hg snapt niet meer, hij vraagt
niet meer raad, hij klaagt zelfs niet meer over de wreedheden van
Lavinia, noch over de voorrechten van jonker Peter . Hij doet
zich aan mij voor als melancholisch, peinzend, in vollen ernst
verliefd, maar heldert mij niet op wat hem dus veranderd heeft.
Hot weinige dat ik nit hem kreeg, verwierf ik door uit to vragen, en
door mijne voorkennis, zelfs door mijn aandeel to toonen in zijne
samenkomst met donna Lavinia ; maar toch, dit maakte hem niet
spraakzaam . Gij moot mij dus de middelen aan de hand geven, om
zijn vertrouwen to herwinnen, door mij in de mogelijkheid to stellen, hem eenigen belangrgken dienst to doen, b . v . door mij in to
lichten over hetgeen van Rijnsse u schrgft ; misschien geeft m
dit de gelegenheid aan de hand, om hem een onschadelijk beMedia-Nocle .
19
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w js to geven van m jne goede trou,v en welmeenendheid . Dan
is het js gebroken, hg vertrouwt m j alles, en ik kan mj stellen tegen datgene wat boven bet bl jspel gaat . Misschien vindt
g j bet vreemd, dat ik mij hiertoe tot u wende, en niet liever
to dien einde jonker Peter zelven eenige confidentie ontlok, daar
ik hem dagel jks spreek en h j aan m j is geadresseerd ; doch
g j zult m j gelijk geven, als ik u zeg, dat hij hoogst afkeerig
is van alles wat naar listen zweemt ; dat hij reeds eenig mistrouwen jegens mij had opgevat wegens de protectie, die ik den
chevalier verleende, en nu nog daarenboven tegen mij ingenomen
is, daar hij schijnt to hebben opgemerkt, hoe ik niet precies
de rol van vredemaker heb gespeeld bij de geschillen der
ambassadrices, terwijl hij eene singuliere voorliefde schijnt to
hebben voor dat emploi, waarin hij dan ook uitnemend reusseert en ik zou bjna zeggen wat al to good . Want ofschoon ik
bet niet durfde afkeuren, toen don Emmanuel m j mededeelde,
dat jonker Peter door hem en door don Paolo gemachtigd was,
om middelaar to z jn b j m jnheer Colbert, na het gebeurde op
bet feest der Maskiezin de Quitana, zoo had ik toch hoop gehad, dat die pais niet zoo snel en zoo volkomen zou z jn getroffen . Eensdeels schrijve ik het toe aan dat cordate en loyale,
dat dezen Hollandschen beer onderscheidt, maar ook en vooral
aan Colbert zelven . Colbert heeft zeker onze intention geraden,
en ageert in tegenovergestelden zin ; dit doet mj to sterkervermoeden, dat h j beter dan z jn collega's is ingelicht van de bedoelingen des Konings, en dat h j ons ten ont jde zal verrassen
met den vrede to brusqueeren op de Fransche condition, door
eenige serreete volmacht to toonen, waarvan niemand wist . Dit
vermoeden, sinds lang bet mine, is to dezer dagen yr j algemeen geworden onder de negotiateurs. Alleen, zooals geruchten
en onderstellingen aanwassen en zich verwringen onder de
gesprekken dier lieden, zoo gaat het ook hier . En dit gerucht
heeft werkel jk reusachtige proportion aangenomen in de ontstelde verbeelding van sommigen, die Colbert verdenken van
menJes en intriges, zoowel str jdig met z jn karakter als ambassadeur, als met zijn karakter van verstandig en voorzichtig
staatsman ; en bet is uw Hollander, uw jonker van Rbnsse, then
men in dit alles een hoofdrol toekent, op geen beteren grond,
dan dat hij het geweest is, die van Colbert heeft weten to verkr jgen, geene diplotnatieke zaak to maken van den particulieren
twist tussehen een Franschen koetsier en eenige Spaansche domestieken . Daar ik zelf don Emmanuel geraden had, hier jonker van Rijnsse als bemiddelaar to gebruiken, om redenen do
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ambassadrice van Spanje betreffende, wier naam door publique
reparatie licht kon worden gecompromitteerd, spreekt bet vanzelve, dat ik geen dupe van de fabel heb kunnen zijn, en
hierbjj bet profijt heb van der anderen hersenschimmen to kunnen vleien of onttooveren, naarmate de omstandigheden dit
zullen aanwgzen, terwijl ik zal weten to profiteeren van dit mijn
hooger standpunt en beter point de vue . Intussehen heb ik
aan onzen eersten ambassadeur eenige ressources gefourneerd,
om de faciliteit van bet sluiten van een particulieren vrede to
verminderen, onder anderen wegens de restitutie der plaatsen
door Frankrijk aangeboden . Ik heb den Markies de los Balbases ingefluisterd, hierom simpellijk naar den tad to vragen, en
zjn wanneer heeft eene heilzame uitwerking gedaan : - want
bet blijkt, dat de ambassadeurs hierop niets to antwoorden hebben, hetgeen niet weinig ombrage heeft gegeven aan alien, die
er belang bij hadden ; en indien ik mij niet bedrieg, zou Lodewjk XIV, zoo hij oprecht wilde wezen, ronduit antwoorden
nooit . . . een antwoord, dat hjj intussehen geen zijner plenipotentiairen in den mond zal leggen . Maar welke uitvluchten hij
ook bedenkt, om dit antwoord to ontduiken, bet is een goede
zet, en die hem voor eene wijle schaak houdt . De Fransche
ministers, ik moot bet tot hunne eere zeggen, procedeeren intusschen met de meeste behendigheid, zonderling Colbert, die al
zoo fijntjes mijn attaque met de ambassadrices gedejoueerd heeft.
Hot is een waar vermaak met eene habile partij to doen to hebben - alleen, men heeft niet zoo licht gewonnen spel, en de
minste misgreep heeft to veel portEe . Zoo verwjt ik mij nu reeds,
wat ik eerst als eene groote conquete op bet vijandelgke terrein
had geconsidereerd : de overplaatsing van den ridder Hippolyte
in hot huis van mi nheer Colbert. d'Estrades was minder voorzichtig en telde den chevalier to weinig, of zUne gemalin telde
lien to veel ; althans Hippolyte was mg voor dat huis een der
beste spionnen, die ik ooit heb gehad, hoewel hg bet zelf niet
giste. Ik oordeelde, dat hij mij eenigszins gelijke diensten zou
kunnen doen in bet huis van Colbert, en wist hem met geene
geringe omwegen daar binnen to sluiken ; en ziet, nu hg er is,
heb ik alle reden hem zoo good ale verloren to achten voor mij .
Ik onderstel, dat Colbert zijne waarde voor mg moot hebben ingezien, en dat hij hem due voor mij onbruikbaar heeft gemaakt .
Hij is in zijn recht - men breekt de brug af, waardoor de
vbanden in onze poorten komen . Maar wat ze ook drbven, de
intime vrede tusschen de negotiateurs en negotiatrices is nog
even ver van getroffen to zijn, als die tusschen de mogendheden, -
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en hoe behendig Colbert ook zj, het zal hem moeil jk vallen
door to dr jven wat zoo weinigen willen, of eigenl jk, wat alien
willen - mits op eigene voorwaarden . Want eigenl jk komt
alles hierop neder : die in dozen oorlog veroveringen hebben gemaakt, willen niets teruggeven, en die door den oorlog verloren
hebben, eischen alles terug, en hieraan zal Been einde komen,
voordat de eene of andere overwegende noodwendigheid een van
beiden doet toegeven . Maar ik voor m j geloove met u, dat twee
personen alleen die noodwendigheid kunnen daarstellen, de oprechte wil van Karel II (en wanneer heeft die vorst eigenl jk z jn
wil getoond, dan waar het maitressen gold?) of die van den Prins
van Oranje, op wiens degen gj zulk een good vertrouwen hebt,
gel jk ik, na alles wat ik nu weet, geen zwakker op zijn wil ."
Don Christin was zoover in z jne correspondentie gevorderd,
toen een bescheiden gekrabbel aan de deur hem verwittigde,
dat z jn kamerdienaar daarbuiten stond en hem iets had mede
to deelen .
„Waarom stoort gij mj, Bautista?" riep don Christin, zonder
to openen .
„Monsenor, een van de beide personen, waarvoor Uwe Excellentie zeide thuis to z jn, is gekomen ."
„De chevalier, of . . ."
„De chevalier de St . Savornin, Monsenor."
Good, laat hem in de binnenzaal . 1k kom zoo aanstonds ."
En don Christin schreef nog een paar regels b j zijn brief,
waarin h j van dit bezoek gewaagde, en belofte deed van de
uitkomst mede to deelen .
W j hebben zoolang niet to wachten, w j treden met don
Christin het vertrek binnen, waar de ridder zich bevindt .
„Wees wel gekomen, m jn nobele jonge vriend, wees wel
gekomen!" riep hij hem van verre toe . ,Voorwaar, wij hebben
sympathie . . . ik dacht aan u - en g j staat voor m j ."
„Mevrouw de Markiezin de Croissy zendt m j," viel Hippblyte
in op koelen, melancholischen toon .
,G j zoudt dus niet uit u zelven gekomen z jn ? Foei, dat is
niet fraai, oude vrienden to vergeten . . ." hernam don Christin,
terw jl h j hem een stoel wees, en zelf ging zitten . „En hoe
bevalt u doze nieuwe betrekking?"
,Het is eene sinecure, Monsenor . Vroeger had ik twee heeren to dienen : den marechal en de marechale . . . nu heb ik er
slechts een ."
77
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„En dat is mevrouw Colbert?" viel don Christin lachende in .
,Neon, eigenlijk mijnheer Colbert ; want zij doet geene schrede,
die niet door hem is aangegeven ."
„Zoodat ik nu gelooven moet, dat uwe komst. . ."
„Die is niet op last van mijnheer Colbert . . . volstrekt niet,
Monsenor, wees er zeker van . Alleen, het is mevrouw Colbert,
die mij zendt, en in diep geheim, om . . ."
„Aha ; die dame maakt dan toch ook excepties op haar regel ."
„Gelukkig ; want het is eigenlijk in mijn belang, en . . ."
„Zoo zijt gij althans tevreden met uwe nieuwe positie, en
dat kan niet anders . Mijnheer Colbert is een van de remarquabelste mannen hier, en een der wichtigste personen bij den
vredehandel ."
„Ik voor mij merk daar niet veel van . . . althans niet, waar
het de protectie voor min persoon geldt ."
„Het is waar, van het geval bij de partij aan de Spaansche
ambassade hebt gij niet veel satis factie gehad, naar ik hoor ."
„Ik heb de satis factie gehad, die ik mj zelven heb verschaft . Doch wat mijnheer Colbert aangaat, van dien heb ik
nog daarenboven eene strenge boetpredikatie moeten aanhooren,
omdat ik verzuimd had door goede maatregelen de eere van
zijn huis op to houden, zooals bb zegt . . . ."
„Zie nu toch eens aan . . . maar hij heeft een weinig gelijk .
Waarom u niet vooruit tot mij gewend? ik had de quaestie van
het invitatie-biljet voorkomen ."
„Tot u, Monsenor ? . . . om aan uwe deur afgewezen to worden, als men een ander inlaat? . . ."
„Maar dat trof dan toch ook al heel ongelukkig . Ik wachtte
dien jongen . . . diplomaat . . . en uwe heethoofdigheid kennende,
en zeer ten onpas eene uitbarsting daarvan vreezende, had ik . . .
ik beken het . . . voor dat oogenblik, maar ook voor dat oogenblik alleen, dien maatregel genomen . Gij kwaamt niet terug . . .
maar toch, nu zijt gij er, en ik . . . ik had u die kwade luim
sinds lang vergeven . Gij hebt het kunnen zien uit den goeden
dienst, dien ik u bewees . . . want gij zult u herinneren, dat ik
het was, die donna Lavinia den raad gaf, om in uwe aangelegenheid to voorzien ."
„Ik weet het, Monsenor, en ben er u dankbaar voor . Alleen
ik bid u, spreken wij daarvan niet meer, en vergun mg, u mede
to deelen wat mevrouw Colbert mg heeft opgedragen ."
„Ik brand van verlangen het to hooren, chevalier."
„Het betreft eene soiree, die mevrouw d'Estrades wil geven ."
„Ei, ei, de marechale gaat hare soirees hervatten . Ik dacht,
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dat zij als Achilles zich onder hare tent teruggetrokken had
van het tooneel der wereld ."
„Zoo scheen het, maar ik onderstel, dat zij het tete-a-tete
met den Maarschalk en met haar spiegel moede is, en nu z j
geen anderen weg weet, om dat to broken, de deuren w jd openzet voor vrienden en vijanden ."
„voor vijanden?"
„Ja, bedenk slechts . . . ik ben er gevraagd !"
„Gjj, chevalier? Demonio! is dat eene terugroeping?"
„Neen, van hare z jde is dit veeleer het bew js eener volmaakte onverschilligheid ."
,Of missehien cen inval van den Maarschalk, die den algemeenen vrede hoopt to bevorderen, en daarom alle partijen
samen vereenigen wil . . . tot bewijs van algemeene amnestie. . ."
,,Bah, algemeene amnestie! dan had de marechale or buiten
moeten blgven . Ik ben zeker, dat zij op then regel hare excepties
maakt, en dat ik er een van ben ."
„haar toch, de invitatie . . ."
„Tudieu, een guet-a-pens."
,Gg zult er dus niet gaan?"
„Dat is nu juist de vraag . Mijnheer Colbert zag het liever
niet. Hg ook schijnt to vermoeden, dat de bedoelingen der
marechale niet zuiver zijn ."
,Dat is toch een bewjs, dat mgnheer Colbert veel cas maakt
van uw persoon ."
„Ik geloof althans hem diensten bewezen to hebben, die
mij daartoe eenig recht geven . Maar dat is het eigenl jk niet ;
het is geene onrust, dat er mg iets overkomen zou, het is veeleer
vreeze, dat er met mg of over mij onaangenaamheden konden
voorvallen ."
„Met wie ? met de marechale ?"
„Keen, met personen van de Spaansche ambassade, of liever
van het huis de los Balbases . Want als de soiree werkelijk
doorgaat, is het wel to denken dat alle ambassadeurs er hunne
dames brengen zullen . Men pleegt zich gaarne to vereenigen bb
mevrouw d'Estrades, die uitnemend ontvangt . . . dit recht moot
men haar doen . . . en ieder zal haar willen bew jzen, hoe aangenaam men het vindt, dat zg haar salon weder geopend heeft .
En nu zegt m jnheer Colbert vreeze to hebben voor nieuwe
botsing tusschen het geleide der Spaansche dames en mij ."
„Het verwondert mg, dat mijnheer de Markies de Croissy
u niet de conditie oplegt, van vrede to houden met de geheele
wereld, en het gepasseerde in het midden to laten."

295
„Ik zou daarop mijn woord niet kunnen geven, want ik weet
niet wat er kan voorvallen . Men zou mij kunnen uittergen . . .
en ik zou mij zelf niet meester zijn ."
.En ondanks deze bekentenis van uwe z de, geeft mijnheer
Colbert u vrijheid, daar to gaan?"
,,Mevrouw Colbert staat er op, dat ik gaan zal . Zij acht het
eene krenking voor zich zelve, zoo zij, om de marechale en de
Spaansche dames genoegen to geven, zonder chevalier d'honneur
zou moeten verschijnen . . . terwijl de Maarschalk er op aandringt,
dat ik komen zal . . ."
„Hoe ! heeft de Maarschalk u zoo op eens in gunst
genomen ?"
„Dat zij verre. Alleen, hij zegt deze reparatie aan mij schuldig
to zijn, als ambassadeur van den Boning aan een Fransch edelman
tegenover Spaansche edellieden ; en mijnheer Colbert voelt wel,
dat hij hier toegeven moet, en dat hij zijn karakter ale ambassadeur
zou to kort doen, zoo hg, ter wille van den Spaanschen trots
en presumptie, mij die voldoening onthield ."
„waar, zeer waar, mijn beste chevalier! en ik begrijp, dat
de Maarschalk zijn schranderen collega, die den vrede zoo liefheeft, met die invitatie in een moeilijk parket heeft gebracht,
daar het hem alleen bet alternatie f last, om iets to doen dat
tegen zijn plicht en waardigheid strijdt, of de gepleisterde goede
verstandhouding, die hij heeft weten daar to stellen, aan nieuwe
en schrikkelijker scheuring to wagen . . . Waarlijk d'Estrades!
dat is goed gespeeld ! Jammer maar, dat gjj een college tot
partij hebt ."
„Pat bedoelt Uwe Excellentie daarmede?" vroeg de chevalier.
„Ik betreur het, dat die beide collega's het zoo weinig
eens zijn ."
„O ze zijn het nu meer eens, dan toen ik nog bij den Maarschalk was . Ik hoor nooit eenige desobligeante expressie nit den
mond van mijnheer Colbert over den Maarschalk . Zoover ik
oordeelen kan, gaan ze als vrienden samen om, en ofschoon ze
to mijnen opzichte getwist hebben, heeft de Maarschalk toch in
de zaak berust, gelijk nit de invitatie der marechale blijkt."
Don Christin luisterde bedachtzaam toe, en bleef eenige minuten
nadenken, eer hij zeide
„Maar zoo hangt het dan geheel alleen van u af, om de beide
heeren to verplichten . . . door to komen, naar den wensch van
mijnheer d'Estrades, en door u van alle mogelijke daden van
represailles op wie ook to onthouden, als gij er zijt . . ."
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„Dat is wel mijn voornemen," hernam de ridder met een
diepen zucht. „Moge men er m~ slechts tot het tegendeel niet
dwingen ."
„Hoe, chevalier, gij hebt dus werkelijk alle plan op revanche
opgegeven?"
„Ik moot wel, Monsenor . . . want ik stel to veel prijs op
mijn ]even en vr~heid, om een van beide, ter wille mijner persoonlgke voldoening, op het spel to mogen zetten . . ."
„Maar chevalier, ik herken u niet meer . . . het is waarlijk of
gjj een ander mensch zj t geworden . Hoe zijt gij dus veranderd . . .
uw leven en vrijheid niet veil to hebben ter voldoening van uw
eergevoel ?"
„Ik ben ook in vele opzichten veranderd, Monsenor . Ik ben
bedachtzamer geworden, en ik heb er mijne reden voor ."
„Welke redenen, chevalier, kunnen een moedig harte als
het uwe dwingen, iets to vermijden wat gij vroeger zocht? . . .
Die spaarzaamheid met uw persoon heeft dus een doel ? Een
echt ridder heeft alles veil voor zijne eer, zijn godsdienst, zijn
koning en zone dame . Ter wille der eerste denkt gij u to onthouden, de beide anderen hebben, zoo ik meene, op dit oogenblik geene bijzondere behoefte aan uw dienst . . . het moot dus.
zijn . . . uwe dame, de schoone Lavinia?"
„Ik bid u, Monsenor, sta mij toe, het verlangen van mevrouw
Colbert over to brengen ."
„Ik zie wel, g~ wilt mij uw vertrouwen niet meer schenken . . .
maar het is wel . . . ik dring niet langer - gij zult het mij ten
laatste uit u zelven komen brengen . . . Wat wil mevrouw Colbert in dezen van mij ?"
„Z b wil weten, of er niet eenige waarschijnlbkheid is, dat do
Hertogin de San-Pietro, om redenen van gezondheid, tehuis zal
bl ven ?"
„Dat is wel niet denkelbk . De jonge Hertogin houdt van de
gezelligheid, en houdt er bovenal van, daar to wezen waar zich
hare zuster vertoont, ware het slechts om deze to bespieden ."
„Gij gelooft dus, dat donna Lavinia dan reeds weder in het
publiek zal verschijnen?" vroeg de chevalier met eene zekere
spanning, die don Christin bewees, wat hij reeds vermoedde, dat
hjj de vraag voor eigene rekening deed, veel meer dan op last
van mevrouw Colbert .
Toen wist de slimme Vlaming hoe hij hem vangen zoude .
„Op mijn woord, ridder!" sprak hij met zekere ironie, ,ik zou
gemeend hebben, dat gij zelf de Markiezin de Croissy hiervan
beter kondet inlichten dan ik ."
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„Ik . . . Monsenor ! . . . waarom vermoedt gij dit?"
„Maar het spreekt vanzelve . . . GU zult toch wel eenige communicatie houden met de senora?"
„Ik . . . Monsenor? . . . waaruit onderstelt g~ dit?" vroeg Hippolyte met ongeveinsden schrik.
„Gledenk uwe vroegere confidenties."
„Die betroffen het verledene . Na de scene in de kapel heeft
de geheimzinnige correspondentie opgehouden ."
,,En na . . . de samenkomst in den tuin . . ."
„Is donna Lavinia niet meer meesteresse harer daden, Monsenor . . . omringd, bespied, bona gevangene in hare vertrekken ."
„Maar dat alles oefent immers de vindingrgkheid in het nitdenken van middelen, om er zich aan to onttrekken . . . en wat
is dan meer natuurlijk, dan dat ze zich tot u zal wenden, wien
ze reeds hare gunst en vertrouwen had geschonken . . ."
En ziende dat de ridder niet antwoordde, vervolgde don Christin, om hem uit to lokken tot een overbld antwoord
„Ten minste gij hebt mij in de onderstelling gebracht, dat dit
zoo was . . ."
„Het zij dan zoo, Monsenor, gij dwingt mb tot de bekentenis,
dat ik een ijdele grootspreker ben geweest, een ingebeelde dwaas,
die zich met hersenschimmen heeft gevoed, en die ze nu in ijdelen rook heeft zien verdwijnen ."
„Ja maar, chevalier, eene zulke bekentenis van u is mij ietwat verdacht, en geeft mij lust, die in tegenovergestelden zin op
to nemen," hernam don Christin onbarmhartig, want hg wilde
hem tot het uiterste brengen .
„En als gb het dus opneemt, zult gij mij dan toch zeggen,
wat gjj weet?" vroeg Hippolyte .
„En waarom zou ik niet ? . . . ik ben voorwaar noch donna
Marina, noch de duena der signorina . . . en gij weet, ik heb mij
altijd geinteresseerd voor uwe liefdes-avonturen . . . Maar gij moet
zuiver opbiechten en mij bekennen, dat gij zelf veel beter in
staat zoudt zijn, mij inlichtingen to geven dan ze van mij te ontvangen .
„G}ij hebt mij die reeds vroeger gevraagd, Monsenor, en wat
ik u toen antwoordde, hebt gij niet geloofd . Zult gij mij nit gelooven, als ik u op mijne eer als edelman dit zwere, dat ik na
het feest niets meer van donna Lavinia heb vernomen ."
,Zou dat z~n met haar wil?"
„Ik kan dat niet onderstellen ; want zij zelve zeide nieuwe
middelen daartoe to willen uitdenken . Doch wij werden afgeleid,
ons gesprek nam eene andere wending, en later werden wij ge-
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stoord, eer er iets was gesproken. Nu is dit mgne vreeze : de
Markiezin zal niet weder in het openbaar verschjnen, dan na
haar huwel jk, wordt er verteld. Ziet men haar dus op de soiree
der marechale, dan is het zeker dat het huwelgk heeft plaats
gehad, en dan zal ik er ook moeten zijn . . .
,,Om afscheid to nemen, mijn arme jonge vriend . . . dat
begrjjp ik, en dan zou het u moeilijk vallen u zelven meester to
bljven en geen Mat to maken, niet waar?" sprak don Christin
met zeker goedhartig medel jden, dat de diep melancholische
Loon en bonding en hot verbleekt gelaat van Hippolyte hem
werkel jk inboezemden .
„Juist, zoo is het," hernam deze . „En nu om 's Hemels wil,
Monsenor, zeg het m b, weet gij iets ? . . . mij dunkt, gj moot
zoo iets weten . . . men zal Uwe Excellentie toch wel vooruit
kennis geven, wanneer dat huwelijk voltrokken wordt, geschiede
het ook nog zoo in het geheim ."
„Zoo is het juist . Nooit zou don Paolo, zoo aan de vormen
gehecht, in zgne gedachten nemen, zjne dochter to laten trouwen, zonder de voornaamste Spanjaarden, hier tegenwoordig,
vooral die van onze diplomatie tot getuigen to nemen . En in
dubbelen, zin dus ben ik gerechtigd tot die mededeeling . . . en
op m jn woord, als eerl jk man, ik weet niets dan bij geruchte . . .
er is dus niets bepaald . En als gij het nu voor u zelven vraagt,
en niet voor mevrouw Colbert, wie het zeker vrij onverschillig
zal wezen . . ."
,GU hebt het geraden, Monsenor . Alleen, mevrouw Colbert,
die medel jden heeft met mijn leed, vergunde mg in haar naam
de vraag to doen, hopende dat gij dan eerder in oprechtheid
zoudt antwoorden .
,Zb vergiste zich . Toen bet van haar kwam, onderstelde
ik eenige diplomatieke bijgedachten van mgnheer Colbert, en
daarom wilde ik juist zekerheid hebben, of g j voor u zelven
kwaamt."
„Uwe Excellentie weet nu wat daarvan is . . . ik kon mg
niet verbergen voor u ."
„Nu dan geloof ik niet, dat men donna Lavinia meer op
de avondpart jen zal zien . . . maar die onderstelling heeft geen
grond dan in m jne eigene opmerkingen . Om zeker to z jn, zal
ik het simpell jk aan van Rijnsse vragen, lien ik nog heden
denk to spreken ."
„O als gij dat wildet . . . die verwaande Hollander weet
alles . . ."
„In dezen ten minste kan h j goed onderricht z jn ."
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,,Maar . . . zou hij u willen inlichten?"
„Waarom mij niet?"
,,Als hij bedenkt, dat gb mij met de vroegere welwillendheid bejegent . . ."
„Och kom, hij is niet naijverig meer op u . Hij heeft zooveel in zijn hoofd . . ."
„Dat is waar, hij bemoeit zich nu met politiek ."
„En niet weinig . . . daar sta ik u voor in ."
„Ik heb het altbd gedacht ."
„Nieuw gekrabbel aan de deur werd er gehoord, en de bediende, die binnentrad, diende jonker Peter van Rijnsse aan .
„Hoe kome ik nu onbemerkt weg?" fluisterde Hippolytte,
eenigszins onthutst.
„G}ij moet niet weggaan . . . gij moet blijven . Ik zal vrede
en vriendschap stichten tusschen u beiden . . . En die zaak van
donna Lavinia's huwelijk moet nu voor ons eens recht helder
worden ."
„Het is goed, ik zal blijven," sprak Hippolyte, wel met eene
zekere overspanning, maar toch besloten, terwijl hij bb zich zelven zeide : ,Ook . . . voor hem to vluchten, dat zou wat sterk zijn .
Jonker Peter trad nu binnen, groette don Christin met zijn
gewonen ernst, en scheen geene de minste opmerking to geven
aan de tegenwoordigheid van Hippolyte, wien het bloed naar
de wangen steeg, toen hij hem zag .
Don Christin nam zijn gewonen gemakkelijken toon tegen
hem aan, deed hem nederzitten, vlak tegenover den ridder die
nu weder plaats nam, zeker om to toonen, dat hij niet dacht
heen to gaan .
,,Ziezoo!" sprak don Christin, beiden beurtelings aanziende,
met een veelbeteekenenden glimlach : dat verheugt mj . . " eindelijk twee personen samen to zien, die, zoo ik meene, ietwat
strijdig tegen over elkander stonden . . . en die ik hoop dat nu
niet scheiden zullen, dan als goede vrienden ."
„Ik moet Uwe Excellentie verzoeken, zich geene vruchtelooze moeite to geven," sprak jonker Peter strak . „Ik voor mij
schenk nooit mijne vriendschap weg, tenzij ik daarvoor geldige
redenen heb, en na genoegzame overtuiging, dat zij goed is
geplaatst ."
„Ik voor mij weet op den eersten blik, of een persoon mij
zal convenieeren of niet, en in het laatste geval schenk ik de
mijne nooit," was Hippolyte's antwoord .
,,Chevalier, gij moet mb toestaan voor u to spreken, en zwijgend instemmen met hetgeen ik zeg," sprak don Christin zacht
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tot hem, ,anders komen wij nooit verder ." En daarop luider
tot van Rijnsse :
„GFij zult vrienden worden . . . als g j kunt . . . maar toch, goede
diensten zult g j elkander doen ; dat heb ik m j nu eenmaal in
het hoofd gezet, en zal het doordrjven ."
„Ik weet dat de ridder den goeden wil heeft, ze mij to bew jzen," antwoordde van Rjnsse, Hippolyte met fiere minachting
aanziende, die even fier antwoordde :
„Tk denk er m jn leven voor to wagen, om uwe verwachting
niet teleur to stellen, m jnheer."
„Ziet g j wel," hernam don Christin, met eene goel jkheid of
hij ten voile overtuigd was, „het zal beter gaan dan gjlieden
zelf denkt . . . en nu, om to beginnen : jonker Peter, g j ziet
daar onzen ridder, van wien de geheele wereld weet, al tracht
hj het to verbergen, dat h j smoorlijk amoureus is van de beeldschoone donna Lavinia, van wie gj de eere hebt chevalier
d'honneur to z jn . . ."
Van Rijnsse, zonder hem t jd to gunnen voort to gaan, viel
in met strengen ernst
„Die amoureusheid van den ridder, zoo z j werkel jk bestaat,
is voor hem een groot ongeluk . . . om de zaak niet met een harder woord to noemen . . . want hij zal zich herinneren, dat de
Markiezin de Quitana aan een ander behoort . . . om van alle
andere hindernissen niet eens to spreken, die zich tegen zulke
vermetelheid van gedachten en wenschen verzetten ."
„Maar, m jn hemel, jonker Peter, g j neemt de zaken zoo in
vollen hoogen ernst op . . . de verliefde zuchten van m jn jongen
vriend schaden immers niet aan de rechten van then verschrikkel jken Markies, die wel een echte tiran van de tragedie sch jnt,
daar h j het vrooijjk en schalk gelaat van onzen jongen ridder
hier . . . in zulk eene lange en verbleekte tronie doet veranderen, als gj daar nu voor u ziet . En gjlieden behoeft daarom
to zamen niet a couteaux tires to z jn, daar w j immers weten,
dat de wenschen van onzen galanten ridder onverhoord zullen
bl jven, en gij in dit geval slechts voor rekening van een ander
jaloersch behoeft to z jn ."
Hoewel jonker Peter niet recht begreep, waar don Christin
heen wilde met deze toespraak, en zeer onzeker was, of hj dit
als ernst moest opnemen, dan wel als eene mystificatie, die de
diplomaat tegen den chevalier voorhad, achtte hij toch noodig,
deze gelegenheid aan to gri pen, om den Franschen edelman
eenige nuttige wenken to geven, en zoo sprak hij met al de
strikte oprechtheid van z jn karakter
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„Luister, Monsenor. 1k geloof, dat gg schertsen wilt, en in
dat geval treft gij bet slecbt met mg, want ik ben niet gewoon
met ernstige zaken to spotten ; en de rechten van een echtgenoot, de goede naam eener jonge vrouw, en zelfs de teleurstelling des harten van een jongmensch, al berust die op eene
inbeelding, zijn voor mj iets ernstigs, iets heiligs zelfs . . .
hoewel de laffe modetoon der wereld vooral daaraan zgn lust
tot aardigheden to goed doet. Zoo gun mij uwe woorden
to nemen, zooals zb klinken voor mij . . . als ernst . . . en dan
moot ik u zeggen, dat ik niet jaloersch kan zijn van den ridder waar het mij zelven gold, evenmin als ik het ben voor rekening van een ander . Alleen, daar ik de eer en de rechten
van een ander, van een afwezende, van een edelman to verdedigen heb, achte ik dat ik daar nauwziende moet wezen, en
dus niet kan gedoogen, dat de bruid mij aanvertrouwd, door
bdele zuchten of ongeoorloofde wenschen wordt vervolgd ; achte
ik, dat ik die vervolging voor een dwaas kinderspel moot houden, waar zb zich tot niets dan dit bepaalde, zonder aanmoediging to vinden . . . en voor eene roekelooze vermetelheid, voor
iets zeer schuldigs en zeer gevaarlgks, waar eenige onbedachte
aanmoediging tot meer dan bersenschimmige wenschen verleidde
en tot ontwerpen bracht, om ze to verwezenlijken . . . Gij begrijpt
mij niet, don Christin . . . en dat is ook niet noodig . . . maar ik
ben zeker, dat de ridder verstaat wat ik bedoelde, en ik hoop
voor hem zelven, dat hg de waarschuwing zal aannemen van
iemand, die geene enkele reden heeft, om zgn vriend to zijn,
maar die no- niet heeft getoond zgn vijand to wezen, en die
alleen voorgenomen heeft met scherpen blik toe to zien en to
waken tegen kwade intentie'n ."
De bedoeling dozer woorden was niet to miskennen, en de
chevalier, ondanks al zgne for fanterie, voelde zich to zeer getroffen door den rustigen en waardigen toon van den man, tegen
wien hg in zgn geweten overtuigd was eene groote schuld to
hebben, om den mood to vinden tot bet antwoord van wie niet
begrijpt en zich gekrenkt voelt . Hg voelde, dat hg hier anders
moest antwoorden dan met eene pralende uitdaging, en dat do
man, die zoo sprak, de zelfbewustheid moest hebben zgn degen
even goed to kuunen gebruiken als zgne tong . Daarbjj, van welke
zijde hij zijne betrekking tot vrouwen in bet algemeen, en tot
Lavinia in bet bUzonder, ooit had beschouwd, van de misdadige
had hij die nooit leeren bekgken ; en zg word hem nu to zien
gegeven en duidelijk aangetoond .
Hg zweeg dus in eene verwarring, die hij niet wist to over-
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meesteren, en eerst na eenige minuten stilzwjjgens bracht h
met moeite uit
,,Geloof niet ; mijnheer . . . . geloof nooit, dat ik tot eene . . . .
laaghartigheid tegen u in staat zou zijn . . . ."
„Strijden wij niet over woorden, chevalier, want gy zoudt
eene daad van mood kunnen noemen, wat door m y als eene
laaghartige daad word veroordeeld . Maar ik geloof dit van u,
dat uw hart beter is dan . . . verschoon mij de goedrondheid . . .
dan uw hoofd . En daarom, neem mijne wenken ter harte, en
overleg met u zelven, of ze niet good zijn to volgen . . . Wilt gij
mij eene vraag beantwoorden ?"
De ridder, die zich nog nooit zoo verslagen en zoo weerloos
had gevoeld, boog het hoofd, tot bewbs van toestemming .
„Don Christin spreekt van galanterie en van amourettes," hernam van Rijnse . „Dusdanige wufte en oppervlakkige indrukken
als men daaronder verstaat, zijn niet de moeite waard, dat mannen er ernstige woorden ever verliezen . . . zij verdwijnen, zooals
zij gekomen zgn . Maar ik vrage u : kan er, door welke aanleiding dan ook, in uw hart eene zoodanige ernstige neiging zijn
ontstaan voor de bewuste jonkvrouw, die meer is dan eene opvatting, die dreigt uwe gansche ziel in to nemen? . . . . Chevalier,
onderzoek daarop u zelven, en antwoord mij dan . Ik vrage het
u, om uws zelfs wille, en niet omdat ik geroepen ben over do
senora to waken ."
,,Mijnheer, uw toon bewijst mij, dat gij mij deze vraag doet,
niet om mij een strik to spreiden, of om mijn antwoord tegen
mij to keeren, en dus, ik zal u antwoorden met de waarheid,"
hernam nu Hippolyte, op neerslachtigen toon, maar tech met
zekere vastheid . „Neen, het is geene voorbijgaande luim . . . niet
eenee hartstochtelijke opvatting van een oogenblik . . . het is een
hartstocht . Hot is niet eens meer de hoofdgedachte van mijn
leven . . . bet is mijne eenige gedachte geworden, en er is niets,
wat ik niet doen, niets ook wat ik niet zou willen laten en verlaten ter wille van die vrouw, die, meer dan eenige andere,
zich van mijn geheele aanwezen heeft meester gemaakt . . . Beschuldig mij, veroordeel mij, noem mij hersenschimmige dwaas
of schuldig en misdadig edelman, ik zal die verwijten aanhooren,
zonder mij to kunnen verdedigen . Ik kan zelfs niet beloven mij
to veranderen . . . want hetgeen zij van mij wil, zal ik moeten
willen, en alles, alles zal ik mij getroosten, alles opofferen, tot
zelfs mijn eergevoel toe, zoo ras zij het van mij eischt . Want
ik heb eene hoop in bet harte, die mij tot dit alles kracht
geeft . . . de hoop, dat ik daarmede ook in hare oogen zal ver-
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diend hebben dat aandeel in hare genegenheid, dat zg toch den
opgedrongen gemaal nooit schenken zal . En. de overtuiging,.
dat dit eenmaal de uitkomst zal zijn van min streven, is mij
genoeg, om al het andere met geduld to dragen, en om hare
afwisselende luim van aannemen en verworpen, van gunst en
ongunst, met zwjgende onderwerping to dragen ."
„Ongelukkige, ziedaar juist wat ik vreesde," riepnuvan Rgnsse, met oprechte deelneming, ,en waarom ik het noodig achtte"
u zoo spoedig mogelijk in to lichten, eer gij a nog geheel opgeofferd hebt aan een jdelen waan . Beklagenswaardige jonkman, gij verlangt zekerheid . . . welnu, eene zekerheid kan ik
u geven, mag ik u niet sparen . Donna Lavinia bemint een
ander, bemint met wanhopigen, radeloozen hartstocht - met:
een zelfvergeten, dat haar vervoeren zou tot alles, en dat haar .
reeds tot het onedelmoedig besluit heeft gebracht, om u op to
offeren aan het herwinnen harer vrgheid . Gij hoort, dat ik weet
wat zij van u wit ; gij kunt dus oordeelen, boo diep ik in hare
ziel heb gelezen . . . en geloof mij, voor u is daar nooit iota to
winnen, nooit iets to hopen, zelfs geene dankbaarheid . . . want
als zg u gebruikt heeft tot haar doel, zal zg u minachten en
verstooten, zal zg het middel verloochenen, waardoor zg het
heeft bereikt . . . wees er zeker van ."
Hippolyte, hoe ook verblind omtrent Lavinia, en hoe stikziende door inbeelding en eigenwaan, had toch to veel persoonlijke ervaringen to voegen nevens de bewijzen, die van Rijnsse,
hem opsomde, om nog to kunnen twgfelen ; en de waarheid, .
die hem ward voorgesteld, drong zich met haar schel en treffend licht pijnlijk aan hem op . Hg moest gelooven . Ook vroeghij, op then rassen gejaagden toon, die van diep innerlgk lijden
getuigde, waardoor zelfs don Christin getroffen ward
„haar wien bemint zg dan ? wien toch ? . . . U . . . dat is
onmogelgk, dan zou zg niet . . ."
,Wet neen," riep don Christin, die oordeelde, dat nu de,
genezing van den patient volkomen moest zgn, dat is bekend,,
dat kan ik u zeggen . Donna Lavinia heeft sinds lang eene
ongelukkige passie voor don Emmanuel de Fuentes . Vandaar
haar toorn tegen hem, toen hg zich vertegenwoordiger stelde
van haar bruidegom ."
„0 mijn God, dat is de waarheid . . . ik voelde, dat dit de waarheid
is!" riep de ridder met onuitsprekeljke wanhoop, terwijl hij opstond .
en met ongeregelde schreden door de zaal heen en weder liep .
Vain Rgnsse, die met medelijden op hem zag, zeide nu tegem
don Christin
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„Het ware beter geweest, Monsenor, zoo gij den naatn hadt
gezwegen . Maar nu die gezegd is, kan ik bet niet tegenspreken ."
Plotseling bleef nu de ridder stilstaan, als getroffen door iets,
waarop hjj nog niet had gedacht.
„En waarom zou dan die liefde wanhopend zijn?" vroeg hij
aan van Rjjnsse . ,Een Spaansch edelman . . . een collega van
haar vader, met haar in rang gelgk . . ."
,,Omdat die edelman zich andere hoedanigheden wenscht in
eene gemalin, dan hij in donna Lavinia heeft gevonden," antwoordde jonker Peter . „En nu, chevalier!" vervolgde hij, met
eene mengeling van goedheid en ernst, „gij ook zijt nu ingelicht,
en al was de stonde der gvertuiging pijnlijk, de kennis is toch
kostelijk. Doe er uw voordeel mede, en beraad u, of gij u langer
wilt laten binden met lien slavenband der passie, of wel u zult
vrijmaken, zooals bet een edelman p ast . G U weet wat Lavinia
van u vorderen zal . . . gij weet nu ook wat zjj daarvoor to
geven heeft. Beraad u met u zelven, en dan . . . doe wat gij
zult gekozen hebben . Wat mij betreft, ik heb geene keuze,
dan of to wachten, wat er gebeuren zal, en mijnen plicht to doen ."
„Mijnheer, gij hebt mij geleerd, wat de mijne is," sprak
Hippolyte met gevoel . Ik bid u, goof inj de hand . . . de band
der verzoening, der vergiffenis . . . en wees zeker, dat ik een
waardig besluit zal nemen ."
Van Rijnsse zag hem een tijdlang uitvorschend aan, als wilde
hij de oprechtheid dezer betuigingen nit zijne trekken lezen,
en reikte hem toen zwi gend de band, die Hippolyte met hartstoehtelijkheid drukte . En daarop wilde hij ijlings gaan, alsof
hij al bet overige vergeten was, maar don Christin hield hem
terug .
„En de boodschap van mevrouw Colbert?" riep hij hem na.
„Gij weet niet eens wat gij haar zult antwoorden ."
Hippolyte bleef staan, en antwoordde met eene onverschilligheid, die bewjs was van de diepste moedeloosheid
,,Och, dat is nu hetzelfde . . . ik zal doers wat mijnheer Colbert van mij verlangt ."
,,Het betreft de soiree van mevrouw d'Estrades, en of de
Spaansche dames die zullen frequenteeren," sprak don Christin
tot van Rijnsse .
„De chevalier kan er gerust gaan . Donna Lavinia zal er niet
komen," verzekerde jonker Peter .
„Heb ik bet u niet gezegd, chevalier, dat jonker Peter u
goede diensten zoude doen . . . en dat ik u met elkander bevredigen zoude?" sprak nu don Christin, met zekeren ironieken
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triomf, then h j niet kon verbergen, maar die aan Hippolyte,
hoe ook overmeesterd door den indruk z finer smartelijke gewaarwordingen, toch niet ontging, en die in hem eene nieuwe reeks
van denkbeelden wakker maakte .
,;Ja, Monsenor !" riep hij met bitterheid, dat hebt gj mij
gezegd . . . dat, en nog veel meer, dat ooh waar is geworden . . .
of dat reeds waar was, toen g j het mg zeidet. Maar hetgeen
gg mg niet hebt gezegd, wat gj integendeel voor mij hebt verborgen gehouden, als g j mg zaagt naar waarheid smachten, en
wat de barmhartigheid, de menschel jkheid u toch hadden voorgeschreven mg to doen inzien . . . dat was, dat ik een rampzalige
dwaas was, die zich met luchtkasteelen voedde, welke g j met
wine aanraking hadt kunnen omverwerpen : dat was, dat gg van
deze betrekking tusschen donna Lavinia en don Emmanuel hebt
geweten, zonder er mg van to spreken, zooals een eerlijk man
zou gedaan hebben - zooals deze edelman gedaan heeft . In
plaats daarvan, hebt gg mg voortgeholpen in m fine dwaling . . .
hebt gj mij die hersenschim helpen kweeken . . . hebt gj u
vermaakt met mg dupe to zien . . . hebt g j mg op slingerpaden
rondgevoerd, waar ik het nog meerder moest worden . . . hebt
g j geen medel jden gehad met m fine levensvreugd, die gb hielpt
vergiftigen . . . met het zieleleed, dat ik tegenging . . . noch
schaamte over u zelven, b j mgn goed vertrouwen, dat veellicht
uwe schertsende luim heeft vervrooljkt. Met welk eene voldoening over u zelven, met welk eene minachting voor hem moet
gj uiet hebben nedergezien op den armen snoever, die u vertrouweljk kwam mededeelen wat hij zelf geloofde waarheid to
z in, terw jl g j wist hoezeer het bedrog was . Voorwaar, voorwaar,
Monsenor, een waardig tgdverdrgf voor een schrander diplomaat, zich zooveel moeite to geven, om een jongmensch een
zotten liefdes-roman to doen spelen! Voorwaar, voorwaar, een
nobele arbeid voor een vertegenwoordiger van een Vorst . . . .
die den vrede aan zijn land moet belpen geven, en die den
vrede in de familien helpt storen . . ."
„Niet verder, chevalier!" riep van Rijnsse, met gezag, de
hand op Hippolyte's arm leggende . „Ik begr jp m j uwe verontwaardiging ; ik erken, dat ik er in deele . . . maar gj moet omzichtig zijn in die hot to vieren . Monsenor moet hier tegen
beleediging veilig zgn . Hj is ambassadeur, en hg geniet de
gastvrijheid op Hollandschen grond . Als mensch, als christen
zou ik veellicht harder woorden hebben to spreken dan g j . . .
maar als Hollander kan ik niet toestaan, dat g j voortvaart in
uwe drift ."
Media-Noche.
20
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Don Christin, die intussehen in do meest laconieke bonding
was blgven zitten en den chevalier aanzag, zonderdat er eenige
toorn of schaamte in zijne trekken leesbaar was, zeide nu tot
van Rgnsse, tewijl hij de schouders ophaalde :
„Eilieve, jonker Peter, spaar die interventie . Ik neem zulke
woorden, in drift gesproken, zoo hoog niet . . . ik neem ze voor
hetgeen ze zijn. De spijt en het verdriet van onzen armen
ridder hebben noodig, een voorwerp to vinden, om zich op to
verhalen . . . Mat mij dat zijn . . . dat is niets, dat geeft hem
lueht . . . en wat mij aangaat, ik representeer op dit oogenblik
niet mijn souverein . . . Maar als de chevalier niet in zulke agitatie ware, zou hij zich herinneren, dat ik juist heb gedaan,
wat hij zegt van mij verlangd to hebben, en dat ik het geweest
ben, die hem, bij ons eerste con fidentieel gesprek over dit onderwerp, ten opzichte van don Emmanuel eenige observaties heb
gemaakt, waarvan hij echter in zijne hooge wijsheid geene notitie heeft gelieven to nemen . . . en dat ik daarin heb berust,
eensdeels omdat ik met een romanesken jonkman niet strijden
kon over zulk een delicaat punt ; anderszins omdat ik zelf toenmaals nog niet zoo zeker was van mijne zaak, of ik kon ongelijk hebben, wetende hoe capricieus de harten der jonge schoonen zijn, en mijn Grieksch genoeg kennende om mij to herinneren, hoe de kuische Penelope zelve aanhoudend van minnaars
omringd bleef, zonder daarom haar Ulysses ontrouw to zijn, en
hoe de wispelturige Helena, ofschoon een koning tot gemaal
hebbende, zich een Paris heeft gepermitteerd. . . Maar ik zie
wel, gij luistert niet, jonker Peter, en schgnt nog altgd in onrust
over nieuwe uitbarstingen van den chevalier, daar gij hem met
zoo hoffelgken dwang naar de dour voert . - Zoo wees gegroet,
mijn goede mijnheer de St . Savornin! . . . maar toch ik voege
er bg : tot wederziens ! want ik heb groot vertrouwen op uwe
billgkheid, als gij kalmer zijt geworden ."
Werkelgk ging de chevalier, zonder to antwoorden, alleen, hij
veronachtzaamde niet het waken van de verplichte buigingen de gewoonte deed ze hem werktuigelijk verichten . Maar eer
hij ging, wierp de arme gekwelde jonkman een blik vol beteekenis op den bedorven diplomaat, een blik, waarin diepe
smart en fiere minachting zich beurtelings uitdrukken - gelft
geheel de figuur van den chevalier, die ons zoo dikmaals heeft
doen glimlachen, en die ook veeltgds belachelgk was, gedurende dit tooneel een karakter van ernst en waardigheid had
aangenomen, waartoe eene diepgevoelde smart zelfs eene zulke
persoonl jjkheid kan opvoeren : - het was die majesteit van
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een innig zieleleed, die niet kan miskend worden, over welken
vorm zg zich ook heenspreidt, en dit bewijst hoezeer lgden
geschikt is den mensch to adelen, terwijl de spotlach van het
roekelooze vernuft, hem verlaagt, en hem minder eere brengt
dan een oprechte traan . Hot is veel lichter geestig to zgn, dan
fijn to gevoelen, en toch ziet men bet vernuft doorgaand met
ontzag bejegend, met toejuiching beloond . En het gevoel .
wie het werkelgk bezit, schaamt zich het to toonen, of verbergt
het, nit vreeze van het der belaching prgs to geven ; en dat is
ook wel raadzaam, want anders . . . Doch wij zgn vreeselijk
afgedwaald van ons onderwerp. Don Christin doet er ons aan
denken, door halfluid nit to roepen
Demonio! als het zoo voortgaat, zal de brand van Troje uitslaan, zonder onzen wenk of to wachten ."
Maar toen jonker Peter zich naar hem toekeerde, en weer
plaats nam, sprak hg, op een toon alsof er niets was voorgevallen
„En' nu aan onze zaken, jonker Peter . . . want ik kan niet
denken, dat een man van uwe soliditeit anders dan om affaires
tot mjj komt, daar de alledaagsche genoegens der conversatie
wel niet zooveel aantrekkelgks zullen hebben voor u."
,,G j1 hebt gelijk, Monsenor ! ik kom uit wichtige oorzaak . . .
en indien dit niet ware, zou ik mij het recht niet aanmatigen,
u in uwe belangrijke bezigheden to storen ."
„Bah! niet zoo belangrgk, voorwaar . . . een gesprek met den
ridderI"
"lk bid Uwe Eacellentie, een onderwerp van gesprek to
laten rusten, waarop ik nit eerbied voor uw rang liefst niet zou
terugkomen . . ."
„Maar ik heb j uist noodig, er mg met u over to verklaren .
Ik heb noodig alles to weten wat er tusschen u en hem is voorgevallen, dat u zulk een zichtbaar overwicht geeft op doze loszinnige personaadje ."
„Monsenor, dat, wat ik u zou kunnen zeggen, is volstrekt
zonder belang voor u, en het is ons geheim ."
„Maar als ik u zeg, dat de ridder, en alles wat hem betreft,
en alles wat hg doet van groot gewicht is geworden voor mij,
voor . . . onze ambassade . . . niet minder, dan gij zelf een persoon
van consequentie zgt bb onze diplomatie ."
,,Zeker, Monsenor, uw scherts is even vernuftig, ale vereerend
voor mij ; alleen, zg bewijst mij, hoezeer gg er aan hecht, de
waarheid to hooren, daar gij naar uwe scherpste wapenen grjjpt,
om haar nit to lokken . En als het dan zijn moet, als gjj mij
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dwingt tot eene verklaring, dan moot ik Uwe Excellentie zeggen : dat, wat zg gepleegd heeft tegen dat jonge mensch, is een
groot kwaad, en ik zou niet willen dat ik bet op mull
geweten had ."
„De grazio! neem toch die zaak zoo zwaar niet op . Meet
toch een kwikzilverachtigen Franschman niet met den maatstaf van
uwe Hollandsche degel jkheid . . . en geloof m j, zoo'n gemuskeerde
jonker sterft niet aan eene ge frustreerde amourette ."
„Wat daar ook van zg, Monsenor, bet 1 jden, dat gj hem
hebt helpen toebrengen, was eene nuttelooze wreedheid ."
„Volstrekt niet nutteloos . . . dat ga ik u bew jzen . Hot was
mij noodig, door allerlei middelen zgn vertrouwen to winnen, om
door hem zekere verhouding tusschen de heeren d'Estrades en
Colbert to kunnen doorzien . En verder begunstigde zijne liefdeshistorie mijne tactiek, om door bet gekibbel der dames de al to
eentonige rust der heeren ietwat of to wisselen . Wat hebt gij
daartegen to zeggen?"
„Ik kan alleen zw jgen, Monsenor, waar een persoon van uwe
qualiteit mg van zulk een opzet . . . zonder blozen . . . bekentenis doet."
,,G-j zelf moogt u schamen, dat ge mij niet toejuicht," hernam don Christin, altjd in goede In im . „In waarheid, ik had
betere dingen van u verwacht : een leerling van den Prins van
Oranje !"
„Naar ik geloove, is de Prins een voorstander van eene eerIgke staatkunde, en warsch van vileine intriges ."
„Zoolang hg ze niet noodig heeft, mijn goede jonker Peter . . .
en wie weet of hg ze al niet noodig heeft gehad, zonder dat g j
het weet . . . want ik herinner mij, dat g j niet precies de vertrouweling z jt geweest van zijne politiek ."
„Monsenor, gij zegt daar eene waarheid, die ik wel wenschte,
dat gg de goedheid wildet hebben luide to herhalen in de kringen der diplomatie ; bet zou mij redden nit die jammerl jke valsche positie, waarin ik hier zonder mijn toedoen gekomen ben,
en die voor m j in trouwe onhoudbaar begint to worden ."
„Ik zal er m j wel voor wachten, uwe ernsthafte en mysterieuse figuur dus to onttooveren ."
„Maar als bet de waarheid is . . . als het m j noodig is . . . als
ik bet van Uwe Excellentie verzoek als eene gunst?"
,, j zult die gunst niet van m j krijgen . . . Waarom zegt g j
bet niet zelf?"
„Maar ik zeg bet honderdmaal op een dag, aan ieder die naar
mij luisteren wil . . . en niemand gelooft mg ."
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„Zoo oordeel, of iemand my zou gelooven, als ik het zeide . . .
Neen, mijn beste van Rjnsse, draag die figuur zoo goed en waardig als gg dat kunt ; vermaak er u mede zooveel als u mogelijk
is, doe er winst mede voor u zelven, en voor de zaak die gij
voorstaat ; word er niet ongeduldig onder, en doe geene poging
om er u van to ontslaan ; want zekerlijk, gg zult die moeten
dragen, zoolang g g hier to Ngmegen blgft, terwijl de onderhandelingen duren."
„Het is waarlijk om er alle kalmte bj to verliezen . Kon ik
slechts uitvinden wie mg dit heeft aangedaan . . ."
,Wgt dit althans niemand dan u zelven . Waarom hebt gij u
bemoeid met mijne combination uiteen to rukken?"
,,Uwe combination, Monsenor? hoe meent gij dat?"
,Colbert heeft mijne tactiek met den chevalier doorzien, en gij
hebt u met hem verstaan, om die to dejoueeren. Wat is nu meer
natuurlgk, dan dat ieder u voor een groot en behendig negociateur moet houden ."
„Maar, Monsenor, dat betrof immers de eer van het huis de
los Balbases, en daarom moest ik er mij mede bemoeien . . .
en daarom ook gaf mijnheer Colbert zoo welwillend gehoor aan
mjne voorstellingen ."
„Daarom, en om nog iets anders . . . . omdat hg van don Emmanuel geene reparatie kon aannemen . . . maar bovenal omdat
hij mij doorzien had, en het tegendeel wilde van hetgeen ik had
daargesteld ."
,,Uwe Excellentie zegt mij daar, wat ik niet heb kunnen voorzien, maar nu ik het wete, zal zij mij toch vergunnen, daarvan
gebruik to maken, waar bet mij noodig is, want heb ik onwetend gezondigd tegen hare bedoelingen, zg straft mg to hard,
door mij met zich voort to sleuren op die slingerpaden barer
diplomatie, waarop . . . verschoon de goedrondheid . . . een man van
mijn karakter haar niet volgen kan ."
„Neen, jonker Peter, dat kan ik u niet toestaan. G}ij moet nog
eene wgle aan mgne hand daarop voortgaan . . . al is bet met
opene oogen ."
„Dat zal ik niet, Monsenor, want dat strgdt tegen mijne conscientie !" riep van Rgnsse met eene opwelling van drift, die hij
niet bedwingen kon. ,Veeleer dan mg dus to laten leiden, zal
ik gebruik maken van hetgeen ik nu weet, om uwe menees tegen
to werken . "
„Dat zult gij niet doen, jonker Peter!" hernam don Christin
met een laconiek hoofdschudden .
„En waarom niet, Excellentie ? Wat zou er mg in verhinde-
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ren, als ik weet, dat het zulke intriges zfin, die de goede verstandhouding der negociateurs belemmeren, en aldus veroorzaken dat
die vrede nog langer vertraagd wordt, die one alien zoo hoog
noodig is.
„En als gij dat dan werkelijk deedt, jonker, en er in slaagdet m fine bedoelingen to dwarsboomen, zoudt gij dan nog willen
ontkennen, dat gij eenen machtigen invloed oefent op den gang
van den vredehandel ?" vroeg don Christin lachende .
Jonker Peter moest nu toch zelf glimlachen, maar spoedig
hernam z fin gelaat den ernstigen plooi, terw jl hij zeide
„Monsenor, houd mij de aanmerking ten goede : maar voorzeker, gij drijft eene roekelooze scherts met zoo wichtige belangen . . . en dat op een oogenblik, waarin het zwaard boven uw
hoofd is opgehangen ."
„Boven mijn hoofd een zwaard? . . . ik begrjp niet wat gij
bedoelt . . ."
„Zoo weet Uwe Excellentie dan nog niet van de tjdingen, die
er uit Brussel zjn ontvangen?"
„Er zjn tijdingen uit Brussel, en slechte, naar ik u aanzie!"
riep don Christin, veeleer met ergernis dan met onrust, en ik,
ik weet niets . . . ik heb niets gehoord ! . . ."
„Don Paolo, schier radeloos van schrik en verlegenheid,
zendt mij tot u, in de hoop dat g j meer zoudt weten dan hij . . .
door dom Ronquillo zelf, uit eenig vertrouweljk schrjven . Hij
heeft alleen een kort officieel bericht van den Hertog de VillaHermosa, dat h j u straks door een zijner secretarissen zal doen
geworden, maar hij durfde op geen ongewoon uur om u zenden
of tot u komen, nit vreeze van bespieding, en bezorgd dat
men tot de onderstelling mocht komen van hetgeen bb de
ambassade omgaat ; en wetende, dat ik u dageljks spreek, belastte hij m j met eene mondelinge boodschap ."
„Ik moot zeggen, dat don Paolo zich goed verstaat op de
keuze z finer personen," glimlachte don Christin . ,Maar wat is er
dan eigenl jk, dat Z fine Excellentie den Markies dus in beweging brengt?"
„Men is to Brussel hoogst ontevreden, dat de vredehandel zoo
weinig vordert, en men w fit het den Markies de los Balbases ."
„Dat is wel onrechtvaardig ."
„Dat heb ik zooeven begrepen," hernam van Rijnsse stroef .
„Alleen, Monsenor zal mij toegeven, dat de verantwoordel jkheid
van dit alles het meest komt op den eersten ambassadeur ."
„Hm, dat zal nog to bezien staan . . . doch dat is van latere
zorge . Men is dus to Brussel onvergenoegd, dat de vrede nog
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niet gesloten is . . . maar wie eigenljk? de Hertog de VillaHermosa ?"
„Deze wordt zelf beschuldigd . Maar de ontevredenheid schuilt
onder het yolk ."
„Bah, het yolk!" riep don Christin, met de volkomene minachting van een diplomaat nit de zeventiende eeuw, die nog
geen enkele Fransche revolutie heeft beleefd .
,,Er is een oproer to Brussel geweest . Hot gemeen is to
hoop geloopen, en men heeft bij dom Ronquillo de glazen ingeslagen ."
„Bb dom Ronquillo P en waarom bij dezen ?" vroeg don Christin koeltjes .
„Omdat er geruchten gaan, dat hij het zou zbin, then den
Hertog de Villa-Hermosa in dezen influenceert en den vrede
tegenwerkt ."
,,Het yolk heeft toch een bewonderenswaardig instinct om
de waarheid nabg to komen, zonder die werkelijk to vatten,"
merkte don Christin aan met zeer veel bedaardheid .
,,Mi dunkt, Monsenor!" hervatte van Rijusse met eenige
verwondering, ,het is hier minder de vraag van bespiegelingen
over het eigenaardige karakter van het yolk, dan over de ongelegenheid, waarin uw collega zich bevindt . . . en wel, naar gij
mg onderstellen laat, door uwe schuld . . . En indien Uwe Excellentie dit overweegt, zal zij toch van nu aan wel afzien van
zulke handelwijze, waardoor de vrede wordt tegengehouden en
die moeilbkheden, die reeds ontstaan zijn of nog verder outstaan kunnen, worden veroorzaakt ."
„Wat dat betreft, mijn beste jonker van Rijnsse, gij vergist
u . Hot yolk van Brussel moge ietwat in agitatie zijn en zich
ongeregeldheden veroorloven, dit is geenszins cone reden voor
mij, om van inzichten to veranderen, waarvoor ik goeden grond
heb . Wi zijn hier, om de belangen van Spanje voor to staan,
meene ik, maar niet om de inwoners van de Spaansche Nederlanden to contenteeren."
,,Maar bedenk toch, Monsenor, hoe dom Ronquillo . . ."
„Och, wat beteekent dat? Die glazen van dom Ronquillo
zullen wel we6r gemaakt worden . De appointe7nenten der Spaansche ambassadeurs zijn voorwaar hoog genoeg, om zulke schaden to kunnen dragen ; maar indieu er bb gebrek aan oplettendheid of nit kleingeestige schroomvalligheid hier een vrede geteekend word, waarbij Spanje en de bondgenooten verwaarloosd
werden en in rechten verkort, en waarvan Frankrgk alleen de
avantages wegdroeg, dan zie ik niet, hoe de schade en schande
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weder hersteld zou worden, dan door een nieuwen oorlog, voor
alien no- meer verderfelijk ."
,,En dat alles gelooft Uwe Excellentie to kunnen voorkomen,
door een armen Franschman het hoofd to doen draaien en eenige
dames tegen elkander in 't harnas to jagen ."
„Ik zou u kunnen antwoorden, dat ik op dit punt al genoegzaam satis factie had, ware het sleehts door uwe reproches
van zooeven," hernam don Christin meesmuilend . „Alleen, ik heb
zoo groote pretentie niet, en zeg alleen : men doet wat men kan,
als men niet kan wat men wil . De Markies de los Balbases is
de persoon, die voor de hoofdzaak moet opkomen . . . daarom zeg
hem mijnentwege, dat hij goeden moed houde, en geen stap moet
doen, die van onrust blbk geeft of als toegeven kan beschouwd
worden, voor wij to zamen gesproken hebben . . . dat wil zeggen,
voordat ik zelf particuliere tijdingen van dom Ronquillo heb
ontvangen, die zich wel aan mij zal wenden om hulp, als hij
oordeelt dat de nood to hoog geklommen is ."
„Zonder to wenschen, dat de hoogwaardige heer nit zulke oorzaak schrijven moet, verlang ik toch hartelijk, dat Zijne Excellentie iets van zich hooren late ; want ik hoop dan bij die gelegenheid ook to vernemen, wat hij eigenlijk bedoeld heeft met
aan mij die overhachelijke en zonderling dubbelzinnige taak op
to dragen, de senora Lavinia naar het bruidsaltaar to geleiden,
onder condition, die haar behagen . . . en op welke misvatting
van mijn karakter deze zonderlinge opdracht is gegrond : - of
indien niet, wat ik dan to denken heb van het zijne - een
geestelijke, die een jong meisje dat hem haar vertrouwen schonk,
op de onverschoonlijkste wijze misleidt."
Don Christin haalde de schouders op met een bedenkelijk
gezicht .
„Ik wenschte zelf, dat ik u op dit punt eenige inlichting kon
geven, want ik begin mij ook to ontrusten over den keer, die
de avonturen van donna Lavinia gaan nemen . . ."
.0, wat dat betreft, wees gerust, Monsenor ! bemoei u nergens mede, en alles zal welgaan . . . Nu ik eenmaal de verantwoordelijkheid daarvan op mij genomen heb, zal ik volharden
en . . . waken ."
„Ik geloof dat, mijnheer van Rijnsse! . . . maar vergun mij
eene vraag : denkt gij de soiree der marechale d'Estrades to bezoeken ?"
„Daar donna Lavinia .;r niet gaan zal, heb ik niet noodig
daar to zijn ."
„Het zou toch goed zbn, zoo gij er heengingt . . .''
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,Gj rekent misschien op eene botsing met den chevalier, die
Uwe Excellentie noodig oordeelt?" vroeg van R jnsse scherp .
,,In dat geval zou ik niet wijs doen u to gebruiken, m jnheer
van Rijnsse, die nu b jna met hem z jt op den voet van een
vriend en beechermer, maar ik beken u, dat ik het juist wenschte
om het gedrag van onzen ridder to observeeren . . ."
,Mb dunkt, Monsenor, dat g j zelf bet best voor die taak z jt
berekend ."
"G j laat mj niet uitspreken . Ik wilde er b jvoegen : en in to
toomen, in geval hij onvoorzichtigheden beging . Ik heb zooeven
gezien, hoe grooten invloed g j op hem hebt ."
„Meent g j dit in vollen ernst, Monsenor, en z jt g j werkelijk
bedueht voor nieuwe troebelen van then aard?"
„In vollen ernst . . . er moet nu niets bijkomen om de zaken
hier to verergeren . . . althans niet voor ik weet of het noodig is,
vulde hij aan in zich zelf. En wat den ridder betreft, ik reken
nog niet to veel op z jne bekeering ."
„Maar toch, Monsenor, nu hij de zekerheid heeft dat de jonkvrouw een ander bemint ? . . ."
.Wat zal ik u zeggen, jonker! vandaag gelooft hij dit, en
verbeeldt zich van droefheid to zullen sterven . . . en morgen
troost h j zich weder met de spreuk van z jn galanten landge
noot, koning Frans I : „souvent femme varie, etc." En als ik
bedenk, wat h j al heeft uitgestaan, om slechts een glimlach van
haar to verwerven, dan zie ik hem nogmaals eene cquipee
wagen . . ."
„Ik heb betere verwachting van hem, Monsenor! maar toch,
gij kunt gel ft hebben, en dan zou bet goed zijn, dat ik ware
waar h j is . . . hoewel ik mb voorgenomen had, niet meer in
het publiek to gaan, dan als geleider van donna Lavinia, om
aan alien to bew jzen dat ik hier volstrekt geene andere qualiteit bekleed, noch om eenige bezigheid to Njmegen verwijle,
dan om die familie-aangelegenheid van het Spaansche buwelijk
of to doen."
„Indien gij meent, dat men uw wegbl jven dus zal verklaren . .
dan moet ik_ u waarschuwen, dat g j u vergist, en dat men uw
afzjjn integendeel als een bewjs zal nemen, hoe gij uwe
eigenljke affaire behendiglijk weet to verbergen achter uwe
geavoueerde positie b j de Markiezin de Quitana. Geloof m b,
doe en laat alles wat g j wilt ; g j kunt toch niets meer doen,
om de lieden to detrompeeren, nu zij die illusie eenmaal hebben opgevat : en het eenige wat gij kunt is, er u mede amuseeren ."
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„Mij amuseeren . . . . als alle menschen mij houden voor iets
anders dan ik ben, en als de meest weldenkenden mij toch
nog voor een geheimen intrigant houden! . . . Verbeeld u, daar
was van ochtend nog sir Lionel Jenkins, een man, die nooit
schertst, en die mij in vollen ernst afvroeg, of ik eigenlijk niet
hier ware, om met de Fransche ambassadeurs to onderhandelen over de vroegere aanbiedingen van Lodewijk XIV aan
den Prins."
„loch niet omtrent mademoiselle de Blois ?" zeide don Christin
lachende.
„Neen, maar omtrent de teruggave van bet prinsdom
Oranje ."
„En zijt gij wel zoo heel zeker, dat gij niet in bet geheim eene
dergelijke lastgeving met u voert?" sprak don Christin schertsende
den vinger opstekende.
„Hoe Monsenor . . . die verdenking van n?" riep van Rijnsse,
half vergeten, half in toorn .
„Blijf bedaard, jonker, en denk er eens over na of het niet
meer gebeurd is, dat men envoyJes gebruikt heeft voor een doel,
dat ze zelve niet kenden . . ."
,,Uwe Excellentie zou dan in goeden ernst Zijne Hoogheid in
staat rekenen? . . .
„Van geen grooteren gruwel, dan dat hij den ouden Spanjoolschen vijand aan zijn particulier belang zocht op to offeren . . .
als hij ziet, dat hij al to veel kan verliezen met trouwe bondgenoot to blijven," hernam don Christin, en zag al sprekende
van Rijnsse uitvorschend aan .
„Neen, Monsenor, wees er zeker van, Zjne Hoogheid zal de
laatste man in Holland zijn, die Spanje afvalt ; ik heb hem dit
meer dan eens hooren zeggen ."
„Ik geloof u, jonker Peter! maar als hij nu eens de eenigste
bleef? . . . de Prins alleen kan niet keeren, wat bet heele land
wil en wat uw Staten doorzetten : en als hij dit ziende, eens de
partij koos . . . van zich zelven de naaste to zijn ? - Dit is bet,
onder one, wat ik vreeze, meer dan uwe geheime zending en de
soi-disant intrigues van Colbert . Maar genoeg politiek voor een
man als gij, die er niet van weten wilt ; zeg mij liever, of gij
besloten hebt, mevrouwe d'Estrades de hoffelijkheid to bewijzen
van op hare soiree to verschijnen ."
,,Als gjj toch gelooft, dat ik de dwaling, waarin men omtrent
mij verkeert, niet kan beheerschen door thuis to blijven, zal ik
de Markiezin de los Balbases vergezellep want de Hertogin de
San Pietro wil volstrekt gaan, en de sehuchtere donna Anna
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aoht zich nauwelbks ergens meer veilig, dan onder mijn geleide,
vooral in het huis eener Fransche ambassadrice . . . "
,,Zij heeft volkomen gelijk, en kan zich ook geen betere cavalier
vertrouwen ."
Jonker Peter stond nu op, terwijl hij zeide :
„Zoo heeft Uwe Excellentie dan niets meer aan den Markies de los Balbases to berichten, na hetgeen ik heb medegedeeld ?"
„Niets, dan wat ik u verzocht heb hem over to brengen, en
de verzekering, dat ik tot Zjne Excellentie zal komen, zoo haast
ik mbnerzijds iets heb mede to deelen."
Van Rijnsse vond, dat . zulk een antwoord weinig bemoedigends
kon hebben voor don Paolo, maar hb begreep ook, dat don
Christin moeilijk een ander kon geven, waar hij niet van ziensw~ze was veranderd door den alarmkreet, die uit Brussel werd
aangeheven.
„Stond het aan mij, om don Paolo to raden," dacht van
Rijnsse, ,dan zou ik hem zeggen : zend don Christin onmiddellijk
naar Brussel, om met dom Ronquillo to raadplegen . . . wie weet,
of de zaken hier er niet to beter om zouden gaan ."
Doch daar onze Hollandsche heer werkelijk geen lust had,
om zich nog dieper to verwikkelen in de zaken van de negociateurs, en ook zijne eigene inzichten begon to mistrouwen,
na alles wat hem nit het gesprek met don Christin duidelijk
was geworden, hield hij then raad voor zich, en zweeg zelfs,
zooals hij zijn plicht achtte, alles wat deze diplomaat hem had
vertrouwd, toen hij aan den Markies de los Balbases de onbestemde uitspraken van don Christin overbracht .
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HOOFD9TUK XX.
Waarin don Christin zjjne zaken verwaarloost ter wille
van jonker Peter .

Had mijnheer Christin jonker Peter met weinig voldoening
van dit bezoek laten heengaan, hij zelf bleef niet in eene meer
rustige en tevreden stemming achter, hoe goed gelaat h~ ook
had getoond, en hoe weinig onrust hij ook had laten blijken . Hij
was bekommerd en verdrietig over hetgeen hij had gehoord minder nog om het gebeurde, dan wel omdat h~ het van anderen
had moeten hooren, en omdat dom Ronquillo hem niet door
tijdige mededeeling ingelicht had, hoe hij de officieele berichten
had to beschouwen . In deze onaangename gedachten verdiept,
ging hj, zoo haast zijn bezoeker hem verlaten had, naar zjn
kabinet terug, voegde snel eenige regels toe aan zbn brief, die
zeker wel van zgne ontstemming zullen getuigd hebben, verzegelde then daarop met zijn eigen zegelring, en liet eerst toen
zjn secretaris roepen, wien h~ met de verdere afzending van het
pakket belastte, waarbij hij bbzonderen spoed aanbeval .
Nauwelijks had deze zich verwjjderd of don Christin schoof
zijn armstoel terug, zeker met oogmerk, om eene dier omwandelingen door zijn kabinet aan to vangen, waaraan menschen
door de overmaat hunner gedachten of gewaarwordingen bestormd, somwijlen behoefte hebben, toen zijn oog viel op een
kistje van vrij grooten omvang, nit ruwe planken samengetimmerd, en niet ongelijk aan een zulk, waarin kastemakers eenig
kostbaar meubel afzenden .
„Hoe komt dat hier? Pat beteekent dit? wie is in mijn afzijn in mijn kabinet geweest!" riep hij halfluid, terwijl hij naar
den hook ging, waar de oorzaak zijner ergernis was geplaatst,
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en tegeljk schelde hjj zijn kamerdienaar, aan wien hg het wees,
met driftige herhaling dezer vragen .
„Monsenor kan volkomen gerust wezen," hernam deze eerbiedig, „daar is niemand hier geweest dan ik ; want ik heb zelf
dit kistje hier gebracht, zoodra het aangekomen is ."
„Wanneer?"
„Toen Uwe Excellentie den Franschen edelman ontving."
„Maar waarom hier ? het is zeker iets van den een of anderen leverancier . . . en gjj weet hoe weinig belang ik stel in
zulke fraaiigheden ."
„Het komt nit Brussel, Monsenor ! en daar ik op het adres
het teeken zag, dat zekere brieven onderscheidt, die Uwe
Excellentie eigenhandig moeten overgeleverd worden, zonder
door de handen van haar secretaris to passeeren . . . zoo oordeelde ik . . ."
„G}ij hebt welgedaan, Bautista!" viel don Christin in, terwijl
hij reeds aanving den deksel los to maken . „Alleen, gij hadt mij
eerder kunnen waarschuwen ."
„Monsenor bedenke, terwbl die heeren met Uwe Excellentie waren . . . en daarbij het betrof geen brief."
„Ja, Bautista!" hernam don Christin, half gemeljk, half
schertsende, „aij zult wel altijd gel~k hebben . . . en bovenal nu,
als gij kans ziet, die ruwe planken nit een to werken, waarin
ik niet slaag ."
Bautista maakte spoedig, dat hij gelijk kreeg, als men denken kan van een behendigen kamerdienaar die het vertrouwen
van zjn meester geniet, doch die eene onoplettendheid heeft
goed to maken .
Zoo haast het houten omkleedsel was gesloopt, en een fijn
lederen koffertje zich vertoonde, kreeg hij ecbter bevel to gaan,
en liet hij een meester achter, die overgelukkig was met al de
verwachtingen, die deze toezending moest gaande maken .
Aan een der stalen hengsels van het koffertje was een klein
pakketje vastgehecht, dat met zorg was verzegeld, en waarin
don Christin den sleutel vond, zoo niet van de geheimenis der
bezending, dan toch van het koffertje .
Nauwelijks echter had onze diplomaat er zich van bediend
om het open to sluiten, of een verblindende glans van goud
en diamanten flonkerde hem tegen . Hot koffertje was in drie
vakken afgedeeld : het eene gevuld met rijk gezette edelgesteenten, het andere met nieuwe gouden dubloenen, en de inhoud van hot derde, hoewel oogenschijnlijk minder schitterend,
was niet minder kostbaar - het scheen gevuld met kant.
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„Ziedaar wat ten minste bewjjst, dat ik gelijk had to beweren, dat dom Ronquillo nog niet gerulneerd is, omdat het yolk
van Brussel zijn huis gemolesteerd heeft," sprak don Christin, blijkbaar minder verheugd door die zekerheid, dan wel ongeduldig om zich to vergewissen of de bezending zich tot deze kostbaarheden bepaalde - bb welke gelegenheid hij met meer haast
dan behoedzame zorge de kant uitpakte, dat een prachtige
sluier bleek van ragfijn Brusselsch speldewerk . Maar bij bet
ontvouwen vond hij wat hij zeker bet eerst had gewacht en bet
ijverigst gezocht : een pakket papieren, dat hij verwelkomde
met een sprekenden blik van welgevallen, en dat van toen aan
uitsluitend zijne aandacht boeide . Het bevatte verscheidene
brieven, waaronder een aan bet adres van jonker Peter .
„Miserere mei !" riep don Christin, toen hij deze op tafel
wierp . , Waren mij dezen een uur eerder toegekomen, ik had
niet noodig gehad den Hollander onvoldaan van mij to zenden . . .
en wie weet hoe de dankbaarheid hem gestemd had, om onze
plannen to dienen."
Maar die uitroep van spijt belette hem niet, den brief van
dom Ronquillo met gretigheid to doorlezen, zelfs somwijlen met
eene zekere spanning, als ware hem hetgeen hij las niet zoo
helder, of hij moest over de beteekenis nadenken . Eindelijk
legde hj dien langzaam neder, greep naar een anderen, die
reeds geopend was, en bet adres van dom Ronquillo voerde .
Dezen doorliep hij vluchtig en als terloops, maar Loch, toen
hj dien had geeindigd, riep hij nit
„Allegri! nu weet ik ten minste wat mij to doen staat . . .
al is datgene wat ik to verrichten heb, niet licht."
Dit zeggende wijdde hij weder een blik aan de schatten, die
het kistje inhield . Met zekere koele onverschilligheid liet hij
de diamanten en bet goud door de vingers glijden, en sprak
hoofdschuddend :
„Ik wenschte wel, dat ik ze al op eene goede manier kwijt
was ; en dit hier . . . hij nam den prachtigen sluier op, met ietwat minder behoedzaamheid dan eene dame zou gewenscht hebben, wat hiermede aan to vangen? . . . ik zal fijne dameshandjes
genoeg vinden, om het aan to nemen, maar hoofden om het
to verdienen . . . ik zal hier stuiten op to veel, of op in bet
geheel geen karakter . Allereerst echter de groote zaak met
jonker Peter geregeld, en hem overtuigd, dat ik noch een kwaadwillige, noch een onhandige collega ben van zijn vriend, dom
Ronquillo . . . maar slechts een zulke, die met hem samenwerkt ."
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Toen sloot don Christin het koffertje, stak sleutels en brieven
bb zich, en schelde.
Aan Bautista, die binnenkwam, gaf hg bevel zijne karos to
doen voorkomen, sloot zijn kabinet af, liet zich kleeden, en
eenige minuten daarna zien wij hem uitrijden, hoewel het reeds
nabg tien ure in den avoid was . Men gelooft zeker, dat onze
diplomaat zich terstond naar bet hotel van den Markies de log
Balbases begaf, zooals hg beloofd had, doch zoo deed hg niet .
Hg had alleen laten onderzoeken, of jonker Peter van Rgnase
zich nog daar beyond, en had ontkennend antwoord gekregen .
Ook was het near het huis, door mgnheer van Odijck bewoond,
dat hg zich heenwendde, om naar jonker Peter to vragen . Dan,
hij vond de familie niet thuis, en jonker Peter was er even
geweest, maar men wist niet to zeggen, werwaarts hij zich
begeven had . Don Christin was verplicht, zich to laten heenvoeren naar het huis, waar jonker Peter kamers had betrokken ;
ook daar vond hij hem niet, maar hij kreeg toch de zekerheid,
hem bb de Deensche ambassadrice to zullen vinden .
,Bb de Deensche ambassadrice, dat treft goed," riep don
Christin vergenoegd, toen hg bevel had gegeven derwaarts to
rjjden . „Ik zocht juist eene occasie om mg daar familiaar to
presenteeren en to doen ontvangen, en ik heb nu beter dan ee,
voorwendsel . . . ik heb eene wezenlgke reden . Maar het is toch
zonderling . . . . do Deensche ambassadrice, die niemand meer
ontvangt dan sir Lionel Jenkins, laat jonker Peter tot zich
toe. Hot is daar waarlgk eene triple alliancie van Noordsche
mogendheden, waarvan het Zuiden mogelgk niet veel goods te ,
wachten heeft . Ik wil toch beproeven, of men mg tot den bond
zal toelaten . Ik zal beginnen met naar mgnheer Heugh to vragen . Als gig thuis is, moot hg mg ontvangen . . . en van dezen tot
mevrouw de barones, die jonker Peter toegelaten heeft, naar wien
ik vragen kan, zal de overgang wel niet vreemd noch to onmetelgk zijn ."
Zooals hg zeide, deed mgnheer Christin, en zgne vinding bleek
eene goede . Mgnheer Heugh thuis zgnde ontving den Spaanschen
Ambassadeur volgaarne, al kwam die niet in qualiteit, en zelfs
werd het dezen vergund zgne opwachting to maken bb mevrouw
Heugh, nadat hij het verlangen to kegnen gegeven had, in het
voorrecht van jonker Peter to mogen deelen .
Hij misbruikte echter het genot van dat voorrecht niet, daar
hij eenvoudig zijn compliment maakte aan de barones en aan
hare beminnelijke nicht, de freule Oelenstedt, en toen met veel.
bescheidenheid van heengaan sprak, nadat hij van Rijnsse een, .
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wenk had gegeven hem to volgen . Doze begreep dat het noodzakelijk was, maar blijkbaar ging hij met eenigen onwil . Hij
scheen met tegenzin dit bezook to korten . Dat ontging don
Christin niet, maar toch hield deze zich, of hij bet niet opmerkte ; zonder barmhartigheid voerde hij den Hollandschen
beer met zich, en eerst toen zij in hot rijtuig waren, zeide hij
hem
"G j wachttet dan nog alt jd sir Lionel Jenkins, jonker Peter,
dat g j zoo weinig haast hadt to gaan ?"
„Integendeel, Monsenor, sir Lionel brengt z jne bezoeken aan
mevrouw Heugh alt jd voor acht ure 's avonds, en heden was
hg er zelfs in het geheel niet ."
,Gj zjt wel op de hoogte van hetgeen er omgaat in dit
huis . . : Is hot b j geval do schoone freule Oelenstedt, die u
zulke inlichtingen geeft?"
„Iedereen weet, Mopsenor, dat de Engelsehe mediateur de
gewoonte heeft van zeer vroeg op to staan, en 's avonds to
negen ure to soupeeren. . . Men heeft dus noch inlichtingen van
anderen, noch scherpzinnigheid noodig, om to weten dat die
beer z jne visites maakt voor achten . . ."
,G j hebt gelgk . . . en daarom, toen m jnheer Temple nog
hier was, word er gezegd, dat men de Engelsehe ambassade
altijd op de been vond, omdat m jnheer Jenkins opstond ter
zelfder ure dat m jnheer Temple to bed ging . Maar gj, jonker
Peter, g j weet toch weder iota wat geen ander, ook met de
meeste scherpzinnigheid, radon kon, tenzj er zich tooverj onder
mengt, namel jk, dat Sir Lionel Jenkins dozen avond in bet
geheel niet b j mevrouw Heugh komen zou ."
„Dat vernam ik bij mijnheer van Odijek, waar ik even met
hem samen was . . . Doch ik onderstel, Monsenor, dat bet niet
is, om m j deze vragen to doen, dat Uwe Excellentie mij kwam
afhalen . . ."
„Gij hebt gelijk ; want dan zeker zou ik mij de vrijheid
niet veroorloofd hebben, u van een gezelsehap to verwijderen,
waarin gij behagen vondt, om u geen beter in ruiling to bieden
dan het mijne ."
„Uwe Excellentie schijnt in de luim om to schertsen, maar
ik weet nog niet of dit iets goods of iets kwaads beteekenen
moet, merkte jonker Peter droogjes aan .
„Zonder u toe to geven, dat ik zooeven niet in vollen
ernst sprak, wil ik u toestemmen, dat ik meer in mijn schik
ben, dan toen gij mij straks verliet, want . . . ik heb tijding uit
Brussel."
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„En dan zeker geruststellende?" sprak van Rijnsse verheugd.
„Zeer voldoende . . . althans voor u, wat uwe principaalste
bekommernis betreft . . . en al zijn ze voor mij niet zonder bezwaren, toch van then aard, dat ik mg niets to verwiten heb . Doch
wij bespreken dit zoQ aanstonds op uwe kamer, want zoo ik mij
niet bedriege is dit uw logis, waarvoor wij stilhouden . . ."
Van Rijnsse, die begreep dat niemand dan don Christin zelf
hiertoe bevel kon gegeven hebben, en or zijne redenen voor had,
volgde den wenk zonder opheldering to vragen, en ging zijn
bezoeker zwijgend voor naar zijn appartement.
Nadat hij hem den eenigen fauteuil aangeboden had, die zich
in bet vertrek beyond, en zelf een stoel had genomen, sprak hij
vol verwachting
„En nu, Monsenor, mag ik vragen, wat Uwe Excellentie mij
heeft mede to deelen ."
„Vooreerst heb ik u dezen brief to geven, met de achtingvolle groete van dom Ronquillo, en de verzekering, dat het juist
was nit eene oprechte waardeering van uw karakter, dat hj u
heeft toevertrouwd wat nog altjd uwe task bljft ."
„Werkelijk?" riep van Rijnsse zeer verast, en, wj moeten
er bijvoegen, zeer ongeloovig .
,Ja, mjnheer, zoo is bet . De senora Lavinia had in dom
Ronquillo haar voile vertrouwen gesteld, niet juist in de biecht,
maar toch als geestelijke, en bet schijnen even gevaarlijke als
buitensporige ontwerpen to zijn geweest, die er toen in dat vurige jougdige brein moeten zjjn omgegaan . . . althans mijn hoogwaardige collega, die toch niet van de schuchterste is, scheen
er ernstig over ontrust. Hij heeft zich ijverig, maar tevergeefs
bemoeid, ook ter wille van don Emmanuel, om den Markies de
Quitana van zijn recht op hare hand to doen afzien, maar deze
edelman schijnt zeer vasthoudend op dit punt, hoewel ieder, die
hem kent, weet, dat hij de onbekende bruid noch bemint, noch
getrouw is . . ."
„Dit schijnt dan maar al to zeker!" riep van Rijnsse . „En
dit was bet dan, waarop don Emmanuel doelde, toen hij van
den Markies met zekere minachting sprak ."
„Waarschijnlijk . . . althans bet eenig antwoord op al de
voorstellen die den Markies gedaan zijn, was dit : hij zond dom
Ronquillo zijn portret, hangende aan eene prachtige keten van
edelgesteenten, die gij, ale zijn vertegenwoordiger, der bruid
zult moeten aanbieden . . ."
,,Arme Lavinia! . . . en toch, ja, bet zal moeten zijn," zuchtte
van Rijnsse. ,Daar is voor haar geene andere uitkomst"
21
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,,Daar dom Ronquillo dit ook begreep, en er bij wist, tot
welke wanhopige pogingen de senorita in staat zoude zijn, om
dat lot to ontgaan, zond hij u tot hare hulp en steun."
„Om, zooals hij der jonkvrouw in het hoofd had gebracht,
haar hulp en steun to geven bb hare dolle plannen ! . . ." riep
van Rjjnsse met verontwaardiging.
„Hij kon immers niet vooruit aan haar zeggen, dat gg de
man waart, die ze wederstreven zoudt . . . dat zou waarlijk niet
bet middel zijn geweest, om u to doen accepteeren . . ."
„Nu, dan ben ik bet middel geweest, om haar to misleiden . . : '
„Simpellijk tot haar avantage! Eene zulke misleiding neemt
dom Ronquillo voor zone rekening . . . daarvoor is hij dan tech
ook •w aarlbk een zoon van Loyola's orde . En al mocht donna
Lavinia er nu eons wat bittere tranen over schreien, wanneer
zij eenige jaren ouder geworden is en als gemalin van den Markies de Quitana haar rang en eere houdt onder de eerste dames van Spanje, zal zij er hem voor danken, dat hij u gekozen heeft voor den dienst, then zij hem vroeg, en u daarvoor,
dat zij in u een wachter heeft gevonden, en geen medeplichtige . . . zelfs niet, waar er zooveel was, dat voor haar spreken
moest, om u over to balen haar wil to doen . . ."
,Zooveel, Monsenor? ik zie niets dan dit eene : medelijden
met haar, om hat lot dat haar wacht."
„En nog iets, waarvan gij nu nog onkundig zijt, doch waaraan dom Ronquillo wel heeft gedacht . Op den dag van haar
huwelijk met den Markies de Quitana (dit laatste is hiervan de
conditio sine qua non) erft donna Lavinia, nit de nalatenschap
van een barer moederlijke ooms, een vermogen van bijna een
half millioen, waarover zij eigenmachtig zal to beschikken hebben . De senorita, zorgeloos en edelmoedig als de jeugd gewoonli k is, en vri gevig, als wie door do passie der liefde gedreven wordt, zal zeker een goed deel dier fortuin veil hebben
voor wie haar van een hatelijken dwang helpt bevrijden ."
Don Christin sloeg, terwijl hij sprak, jonker Peter oplettend
gade, maar daze bleef even koel en onbewogen, als ward er
van eene zaak gesproken, waarin hij niet betrokken was . Alleen
liet hij een zeker ongeduld blijken, en vial ten laatste in :
„Ik weet dit alles, Monsenor ; Donna Anna heeft het m
medegedeeld, maar de senora Lavinia heeft de voorzichtigheid
gebruikt, mij zulke voorstellingen to sparen."
„De voorzichtigheid, zegt gij ?"
„Ja, zeker ; want zoo bet medelijden mj ook kon overgehaald hebben, stappen to doen voor hare bevrijding, die ik
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slechts half geoorloofd achtte, zoo moest de onderstelling, dat
men my wilde omkoopen, mg daarvan natuurlijk terughouden ."
„Demonio, mijnheer van Rgnsse, wel had dom Ronquillo
gelgk, zich op uwe eer to verlaten. Gjj zijt minder omkoopbaar
dan menig minister . En bewonder nu den grooten eerbied en
het uitgestrekt vertrouwen, dat hij in u heeft gesteld, daar by
u uitkoos tot zoo hachelijke taak, zonder daarbij een enkelen
wenk, eene enkele waarschuwing noodig to achten, of u eene
gedragslijn of to bakenen, overtuigd, dat gy uit u zelven en
zonder eenige aansporing slechts een enkelen weg zoudt kiezen - dien, welken gezond verstand en strikte probiteit u
aanwezen."
„ Ik bewonder in waarheid dom Ronquillo, viel van Rijnsse
in met eenige ironie, maar bet allermeest om de roekeloosheid,
waarmede by de eer en de belangen eener familie en die van een
bgzonder persoon tegen elkander over durfde zetten, zonder er aan
to denken, of althans zonder daarbg in rekening to brengen de
mogelijkheid, dat ditzelfde strikte plichtbesef my er toe kon gebracht hebben, om alleen op de eersten to zien, en dus hot
arme jonge meisje op to offeren, on haar ter prooie geven aan
wie weet welke ellende . En ik spreek hier niet van een gevaar,
dat niet heeft bestaan ; want ik ben inderdaad een oogenblik
willens geweest, om ronduit aan de senora to zeggen, dat ik
my, na hetgeen zg mg vertrouwd had, met hare zaken niet meer
kon inlaten, tenzg ze my vergunde, haar vader deelgenoot to
maken van alles ; en wie weet tot welke onberaden stappen de
onrust en de wanhoop haar dan hadden verleid, als ik haar
aan zicb zelve had overgelaten . Zooals ik haar nu ken, geloof
ik, dat zg zelfs voor eene misdaad niet zou zijn teruggeschrikt ."
„Gg zgt wel strong in uw oordeel, jonker!"
„Ik meen slechts billgk to wezen," hernam do Hollandsche
edelman kort .
„Ik geloof dit van u, en dus moot ik vreezen dat gy daarvoor bewjzen hebt . . . ervaringen . . . persoonlgke veellicht . . ."
„Ik verzoek u ernstig, Monsenor, mg noch zijdelings noch
rechtstreeks op dit punt to ondervragen, want ik heb besloten
mg hierover niet verder uit to laten, dan ik reeds deed . Ik heb
aan dom Ronquillo de volstrekt noodige mededeelingen gedaan
in mgn laatste schrgven, dat hem welhaast moest geworden zgn,
doch waarop deze brief nu nog geen antwoord kan behelzen ."
,Eene vraag zult gy my toch willen beantwoorden?"
„Indien zg slechts my zelven betreft, volgaarne, Monsenor ."
"Of gy onder deze omstandigheden by het besluit bl jjft, om
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naar den wensch van dom Ronquillo doze zaak aan een eind
to brengen ?"
„Dat is m jn stellig besluit, zelfs al ware z jn antwoord minder voldoende, dan ik nu geloof to mogen wachten ."
„Zoo zal ik het genoegen hebben, u de geschenken voor de
senora vanwege haar bruidegom ter hand to stellen, als g j
morgen b j mij wilt komen om ze to ontvangen ."
,Woes zoo good uw uur to bepalen ."
„Mjn uur zal niet vroeg zijn ; want ik zal morgen met den
Markies de los Balbases meer dan een o fficieel bezoek hebben
of to leggen, daar ik vrees dat Zijne Excellentie moeilijk zal
z jn over to halen, om ze nog dozen avond alle to volbrengen ."
„Uwe Excellentie heeft dat punt dan nog niet met den
Markies geregeld ?"
„Ik heb hem nog niet gesproken, nadat ik mijne brieven
ontving . . ."
„En don Paolo, die in de angstigste spanning verkeert, en
over zaken van zooveel gewicht, terwijl Uwe Excellentie zich
den tjd Bunt . . . mij aan to hooren . . ."
Van Rjnsse had eigenljk willen zeggen : uithooren ; doch hij
hield het hardere woord binnen, om slechts het zachtste uit to
spreken .
,Och ja, dat heeft den t jd we], dat is eene dier officieele
zaken, die uit den aard zelve alt jd langzamer behandeld moeten worden, dan de particuliere, die men zoo bij wijze van
vriendschappel jk onderhoud kan afdoen . Daarbij, hetgeen m
tot geruststelling is, kan don Paolo wel in grootere onrust brengen, daar gj weet, dat onze zienswjze niet dezelfde is ."
„En bl jft dom Ronquillo vrede houden met uwe inzichten,
Monsenor?"
"H j deelt ze, m jn goede jonker Peter, h j deelt ze ."
„Ondanks het oproer?"
„Bah, een klein tumult, waarsch jnl jk verwekt door eene
partj, die men meer door voie van intrigue heeft zien procedeeren . En onze collega is althans niet uitgeplunderd, want hij
zendt m j meer dan een half millioen aan geldswaarde, om die
to besteden ten beste van onze affaires."
„Dan zou Uwe Excellentie m jns bedunkens niet beter kunnen doen, dan ze aan de Staten to doen toekomen,in mindering
van de verschuldigde oorlogssubsidie'n ; want het is de algemeene
spraak, dat de nalatigheid der Spaanschen daarin onder de
voornaamste redenen behoort, waarom men in Holland vrede wil
maken, ware het ook slechts een particulieren ."
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,,Aan wien zegt g j dat, mgn beste van R jnsse ! . . . maar onze
schatkist is volkomen nitgeput, en dit weinige zoo besteed, zou
z jn een droppel in de zee to brengen, een schep in het vat der
Danaiden . Ik hoop . . . er betere winste mee to doen ."
„Uwe Excellentie weet zeker beter dan ik, wat baar past ."
„Wil ik u zeggen hoe ik ze denk to besteden ? . . . maar zeg
gj dan eerst of g j uwe rol van diplomaat van nu aan in ernst
wilt opvatten ?"
„Zeker neen, Monsenor!" riep van Rijnsse verschrikt, terwijl
don Christin juist gehoopt had, dat de nieuwsgierigheid hem
eene onbedachte toestemming zou hebben ontlokt .
,,Nu, dan zwjg ik u liever, wat ik voorheb . Een geheim meer
to weten, zou uwe positie slechts moeiljker maken, en als vanzelve uw persoon in verdenking kunnen brengen van de plannen
to ondersteunen . . . waarvan gij kennis draagt . . ."
„Zoo smeek ik dringend, Monsenor, in mijiie onwetendheid to
mogen bl jven ."
„Dat zult gij, want uwe strakke onbuigzaamheid maakt u tot
mjne spjt onbruikbaar voor de geheime diensten, waardoor
de . . . publieke a ffaires reusseeren moeten . Spreken w j dus liever
van de particuliere . . . van de uwe, als gj het mg vergunt . . .
en beken m j, dat het niet was om de Deensche ambassadrice,
dat gj daar waart ; want gij zgt to verstandig, om met mgnheer
Jenkins de belachel jkheid to deelen, eene ontroostbare to willen
troosten, die hare ontroostbaarheid als voorwendsel gebruikt, om
zich niet met hare v janden to verzoenen : . . maar dat iets anders,
iets meer beminnelgks u heentrekt naar dat huis . . ."
„Zonder toe to geven, dat de arme ljdende barones dit harde
oordeel verdient, wil ik bekennen, dat zj niet het eenige voorwerp is van mijne belangstelling,"
„Noch het eerste . . . want de schoone freule jOelenstedt is
daar. . ."
„Ik zie er geen kwaad in, toe to geven, dat Uwe Excellentie
de waarheid raadt ; alleen, zjj moge hierin niets anders zien, dan
hetgeen werkel jk is. De beminnelijke freule is levendig, geestig
opgeruimd en openhartig van natuur ; haar onderhoud vermaakt
m j en is waarl jk m jne beste verpoozing van die eindelooze
politieke gesprekken, waarin men m j mijns ondanks telkens verwikkelt . W j spreken over kunst, over natt :ur, over. . ."
„Vriendschap . . ."
„Ook over vriendschap, Monsenor!" hernam van Rjnssekalm .
,,En behalve, dat ik hier voor mij zelven genoegen vind, weet ik
haar daarmede eenigen dienst to doen . De Baronesse Heugh is
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dezer dagen, als gij begrijpen zult, voor een jong meisje, dat
van het gezellig leven en van vroolijkheid houdt, geen opwekkend gezelsehap . . . en toch is het voor de freule het eenige dat
zij kan genieten, daar de barones niet meer uitgaat, noch menschen ontvangt. De arme Illla word onder dit alles gedrukt en
droefgeestig, en toen ik eenmaal toegelaten was en opmerkte,
dat ik ten minste vermocht haar eenige afleiding to geven, herhaalde ik mgne bezoeken zooveel als het zich voegzaam laat
doen . . . ziedaar alles, Monsenor."
„Het is ten minste iets, mijn nobele jonker!" hernam don
Christin glimlachend . „Maar het is ook wel genoeg, daar men in
het eind niet verplicht is, zelfs aan zijn besten vriend de geheele
waarheid mode to deelen ."
„Het is de geheele waarheid, Monsenor, wees or zeker van .
Ik zou geene enkele reden hebben, niet alles to zeggen ."
„Ik geloof u, jonker Peter! alleen, ik vind nu de arme freule
niet meer zoo beklagenswaardig . Met een enkelen vriend kan
men soms rjker z jn, dan alle andere menschen samen het ons
maken kunnen ; en daar gg zulke vriend voor haar z~n wilt . . .
daar gij u aan haar toewijdt . . ."
,,Toewijden is niet juist, Excellentie ; ik heb mijne aandacht
to geven nog aan veel anders daarnevens, ja zelfs daarboven . . .
en intussehen blijft . . ."
„De schoone Ulla zonder troost en zonder cavalier ."
„Tot de wandeling in het Valkhof toe is haar ontzegd," viel
jonker Peter in met zekere ergernis .
„haar, per Bacco, dat is dan toch al to erg," riep don Christin, „mijnheer Heugh kon toch met haar uitgaan?"
„Het schijnt van neen, daar mijnheer Heugh zich van alles
onthoudt, wat niet strikt tot zijne a ffaires behoort ."
„haar wjj moeten die jonge dame wat afleiding geven . Ik bedenk
daar iets . . . gj gaat naar de soiree van mevrouw d'Estrades. . ."
„De freule had er willen gaan, doch gij begrijpt ik kan haar
cavalier niet zijn."
,En mijnheer Jenkins soupeert ten negen ure . . . op dozen kan zij
dus ook niet rekenen . . . Maar wat dunkt u, zoo ik mij aanbood ?"
„Gjj, Monsenor?" riep jonker Peter zeer verrast, zonder eene
zekere uitdrukking van voldoening to kunnen verbergen .
„Wel zeker, waarom niet ik? Denemarken en Spanje zijn
bondgengoten . . . mijn leeftijd, en zooals ik geloof, mjjn persoon
is convenabel genoeg, om de geleide to zijn van eene jonge
dame . . . en men weet het, dat ik, als het noodig is, galant
kan zijn ."
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„Waarl jk, Monsenor, zoo gij dat ernstig meent . . ."
„Dear gij het goedvindt, kunt gij die zaak ook voor m j
met de dame bespreken . Ditmaal zult gij nu eens mijn charge
d'affaires zijn . . ."
„Volgaarne, Monsenor, en daar het geene staatkunde betreft,
zult gij in m j een gewilligen zaakgelastigde vinden, en die, zoo
hj hoopt, niet to onhandig zal zjn ."
„En gij ziet, hoe ik beter ben dan gj dacht, en mijn
vrienden volgaarne verplicht, als het buiten de zaken der ambassade
omgaat."
„Ik zou reeds morgen in den voormiddag bb mevrouw Heugh
kunnen gaan . . ." hernam jonker Peter gulgauw .
„Dat is volmaakt goed ; gj brengt m j dan het antwoord van
de freule, als g j de geschenken voor donna Lavinia komt of halen .
En nu ga ik u rust laten, om dom Ronquillo's geschr jf to ontc jferen . . . dat evenveel scherpzichtigheid eischt als scherpzinnigheid . Don Paolo zal nu toch wet to bewegen z jn, eene enkele
visite to maken."
„Het is intusschen zeer laat geworden," sprak van R jnsse, even
op eene ' Friesche klok ziende, die in zjne kamer hing to tikken .
,Dat is erg genoeg. W j zullen dan zoo wat nachtgerucht
moeten maken b j zekere Excellentien . Gelukkig weten wj van
m jnheer van Beverningk, dat h j yr j laat in z jn kabinet werkt."
„Uwe Excellentie zal m jnheer van Beverningk niet vinden .
B j mijnheer Od jck hoorde ik, dat h j plotseling naar Amsterdam
was vertrokken ."
„Dat zal wet naar den Haag z jn, om Sir William Temple to
ontmoeten, die zoo men wil even onverwacht is teruggekeerd, als
hij laatst is weggegas:n . En nu zeg ik u vaarwel . . . want ik
loop waarl jk gevaar om m jne zaken to verwaarloozen om u."
Jonker Peter gaf don Christin uitgeleide tot aan z jne koets,
waarin deze nauwel jks gezeten was, of h j riep uit
„Allegri! Allegri! ik weet wie ik den kanten sluier zal kunnen
aanbieden . . . levendig, geestig, en toch door de omstandigheden
nedergedrukt . . . z j moet lust hebben om buitenshuis to schitteren, en behoefte zich met iets bezig to houden, dat haar verstrooiing geeft ."
Het gesprek tusschen don Paolo en don Christin deelen wij
niet mede ; het betrof rechtstreeks de zaken der negociateurs,
zonderdat die van onzen roman er in betrokken waren . Alleen
kunnen w j u verzekeren, dat de Vlaamsche heer tegen den
Spaanschen Markies op een geheel anderen toon over de zaken
sprak dan tegen van R jnsse, en dat h j hem veel verzweeg
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wat h j dezen had vertrouwd, hoewel h j hem daarentegen ook
veel mededeelde wat hij niemand anders zoude zeggen .
Ondanks al de bezwaren van dom Paolo, , bracht h j er den
Markies toe, om met hem nog then eigen avond, hoewel men
den nacht naderde, visites to maken bb de drie Hollandsche
negociateurs, terw jl men zeker was, Beverningk en Odjck niet
thuis to vinden (iets waaromtrent don Christin echter z jn collega
niet vooruit inlichtte) . Daarop ging het naar de mediateurs .
Mylord Hyde zat met Graaf Antonio en eenige vrienden aan
de speeltafel, en was niet weinig nit zijn humeur, om zaken
gestoord to worden . Die stoornis maakte daarom veel opziens,
en dat was het juist wat de Vlaamsche diplomaat had gewild .
Monsenor de los Balbases wilde sir Lionel Jenkins verschoonen,
daar men overtuigd was, dat deze niet meer op zoude zijn, doch
don Christin zeide
„Wees zonder zorge ; de Engelsche ambassade is altijd wakker,
dat is een bekend spreekwoord ."
Sir Lionel was niet boos, maar verschrikt over die alarmante
visite, en to meer omdat h j bet verdriet had, daardoor to vernemen, dat er in Londen en in het Engelsehe kabinet zelfs
belangrijke zaken voorvielen, waarvan h j onkundig was, terwijl
de Spaansche heeren in Njmegen het wisten . Dat klonk zeker
vreemd, maar het laat zich verklaren, als wij ons herinneren,
dat vele belangrijke punten den algemeenen vredehandel betreffende in Brussel behandeld werden tusschen den Hertog de
Villa-Hermosa, dom Ronquillo, den Markies de Grana en anderen, maar bovenal, als wij bedenken dat bet dom Ronquillo
was, die deze tijdingen aan don Christin had medegedeeld, dat
de Pater-diplomaat ambassadeur in Engeland was geweest, eer
hij tot de onderhandelingen to N jmegen werd geroepen, en dat
hij er menigvuldige relation had aangeknoopt - om niet to
zeggen, dat hj er zjne spionnen en bezoldigden had onder alle
standen, veellicht tot in bet kabinet des Konings toe, terw jl
z jne orde hem nog daarenboven hulpmiddelen aanbracht, die
geen anderen staatsman ten dienste stonden . Zeker is het althans,
dat de JezuIet-diplomaat onderricht was van de op handen z jnde
terugkomst van mijnheer Temple en haar doe], eer deze zelf
nog genoegzame zekerheid had van een en ander, om er z jne
collega's van to prevenieeren . Veellicht ook achtte h j het beter
hen to verrassen ; - zjne onvoldaanheid over Hyde en diens
handelingen geeft ons ten minste eenig recht to onderstellen .
Maar genoeg reeds, om onzen lezers to doen inzien, hoeveel
sensatie de visites maakten door don Christin noodig geacht,
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vooral toen men later hoorde, dat z j het doel hadden, de Hollandsche heeren en de mediateurs to ondervragen over een
nieuw tractaat van particulieren vrede tusschen Holland en
Frankrjk, dat in Engeland word opgesteld, en waarover in den
Haag zou onderhandeld worden door sir William Temple, die
nit London was teruggekeerd, gelijkt jdig met de Hollandsche
afgevaardigde m jnheer van Leeuwen : - en zeer malicieus
fluisterde don Christin aan dozen en genen in, dat h j zelf van
dit belangrijke nieuws den eersten wenk had gekregen door
jonker Peter . ,Ja, jonker Peter weet alles, hj weet alles het
eerst," was dan doorgaans de echo van deze influisteringen ."

HOOFDSTUK XXI .
Eenige hoofdpersonen hebben zeer verschillende avonturen .

De soiree bij de mardchale d'Estrades zullen wij niet uitvoerig besehr~ven . Wij zullen er slechts van zeggen, wat de lezer
noodig heeft to weten, namelijk, dat zij ditmaal niet beantwoordde aan hot doel, dat er voormaals door zulke bijeenkomsten
werd bereikt, de amicale conversatie en goede verstandhouding
tassehen do verschillende onderhandelaars - daar de geruchten
van den particulieren vrede de oorzaken van tweedracht en
wantrouwen, die er alreede bestonden, vertiendubbeld hadden,
zoodat vele ambassadeurs liever wegbleven, dan op dit oogenblik met elkander in aanraking to komen . De dames hadden
zich hieraan wel niet gestoord, en zij waren gekomen ; doch
tusschen haar was do twistappel, als wij weten, ook nog niet
gedeeld ; en al ware dat, ze zouden veellicht nog getwist hebben over de schil, hetgeen maakte, dat zU meer samen schenen
om elkander to bespieden en van tijd tot tijd eenige hatelijheden to wisselen, dan om bet genot van een vrooljk gesprek
en gezellig verkeer to smaken . De freule Oelenstedt was eene
van de weinigen, die werkelgk doze genieting beoogd hadden
toen z~ er kwam, en haar galante cavalier, mijnheer Christin,
zorgde zeker wel dat bet baar ten deel viel, terwijl jonker Peter
aanvulde, wat daaraan ontbreken mocht . Hoewel don Paolo zich
gerechtigd achtte thuis to blbven, was don Emmanuel gekomen,
om de mardchale niet to desobligeeren, die zich to zbnen opzichte
zeer welwillend had betoond . De Spaansehe dames waren er
zonder Lavinia . Mjnheer Colbert had zich bb zijn collega geexcuseerd, en mevrouw Colbert deed hare entree aan den arm
van den chevalier, die zeki-r op een ander tbdstip meer fierheid
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zou getoond hebben bij dozen triomf . Nu was hg zoo zedig zoo
bescheiden, en zelfs zoo zichtbaar neergedrukt onder zgne zegepraal, dat Marina zelve geene oorzaak vond, zich over hem to
beklagen ; en toen hg in de verplichting was, de marechale een
paar woorden toe to spreken, was het met zulk eene lustelooze
houding en op zulk een droefgeestigen toon, dat zg begon to
overwegen, of niet de verbanijing hem al to stork had getroffen,
en of zb hem niet al to hard had behandeld . De chevalier trok
van deze stemming hot voordeel, dat zb afzag van haar plan, om
zich door allerlei kleine listen en plagergen op hem to wreken
over de verplichting waarin zij was, om hem to ontvangen ; zoodat hij ten minste rust had om op zijn gemak den chevalier de
la triste figure to spelen, waarin zelfs don Christin hem niet
hinderde, daar deze het veel to druk had met de freule Oelenstedt, om zijn voormaligen bondgenoot (zooals hij hem placht to
noemen) op to merken . Jonker Peter was de denige, die zich
van tijd tot tijd met hem bezighield, maar het was om hem een
hartelijk woord toe to spreken, of even door een zwijgenden handdruk zgne deelneming to betoonen . Overigens bemoeide niemand
zich met hem, en dezelfde persoon, wiens komen of terugblijven
bij eene vroegere gelegenheid zooveel onrust en ongelegenheid had
teweeggebracht, scheen nu voor alien zgne beteekenis verloren
to hebben . Zooveel wezenlgke elementen van strgd en bekommering waren er aanwezig, dat ieder zich nu wel waehtte, naar
de meer denkbeeldige om to zien . Hoe hot z j, ondanks menigte
van spiegelgevechten, word de uiterlijke vrede niet gestoord, ten
minste niet in het salon; - van de antichambre zullen wg later
spreken .
Vie er belang in stelde, de verhouding tusschen don
Emmanuel en Jonker Peter gade to slaan, had kunnen opmerken, dat er tusschen hen eene strakke beleefdheid heerschte, die
op hot vermoeden kon brengen dat er verkoeling of misverstand
tusschen hen heerschte, indien hot niet een masker was, om hunne
innerl jke overeenstemming to verbergen . Hoe hot zg, er viol
een oogenblik eene woordenwisseling tusschen hen voor, waarbij
jonker Peter met zekeren klem en aandrang scheen to spreken,
terwgl don Emmanuel hot voorhoofd fronste en de schouders ophaalde. Toen had de Hollandsche heer zich stgf en vormelijk
gebogen tegen den Spaanschen grande, en beiden hadden elkander daarop zichtbaar vermeden . Eene korte poos daarna nam don
Emmanuel zgn afscheid . Doch voordat wij van zijn heengaan
vertellen, moeten wij u even in de antichambre brengen.
Hot was daar in het geheel niet rustig, en hoewel een tafereel van twistende lieden weinig Lehagelgks kan hebben, mag ik
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het u toch niet sparen, omdat bet samenhangt met vroegere
oneenigheden, en het voorspel was van meer ergerlijke tooneelen, die volgen zullen .
Konden de heeren en meesteressen zich uit aanzien van wichtige belangen niet dan met groote zelfbeheersching bedwingen,
om den uiterljjken vrede to bewaren bij zooveel strijd van belangen en bedoelingen : met de domestieken, die toenmaals de zaken
hunner meesters nog als de hunne beschouwden, was dit geheel
iets anders . Doorgaans minder scherp, maar meer grof in do
uitingen van hun toorn, waren zij minder gereed dien op to
geven, ter wille van politieke combinatii:'n, die boven hun begrip
gingen, en waarvan zij ook niet werden ingelicht . Zoo was,
naar het gevoelen van de gezamelijke bedienden der beide Fransche ambassadeurs, aan hen allen onrecht gedaan in de zaak
van Germinet, en hoewel deze op bevel van zijn meester verklaard had, zijne satisfactie to hebben, zoo waren zijne kameraden to minder voldaan, naarmate z~ liever zelf hun mood aan
de Spanjaarden hadden gekoeld, al ware het dat Germinet daarbij
ietwat van zijne persoonlijke voldoening had gemist .
Ja, hot is niet anders - het yolk is grof ego2st, niet minder
dan de grooten ; alleen, bet heeft niet genoeg beschaving, om
dien natuurlijken aanleg met eon zulk vernis to bedekken, dat
hot egoisme tot iets zoo fijns en schitterends maakt, en er den
blinkenden vorm aangeeft van ,het algemeen belang ." Genoeg,
mijnheer Colbert, die wellicht moor innerlijke rancune in het
harte voedde, dan alle zijne lieden samen, had do voorzorg gebruikt, Germinet thuis to laten, toen zijne gemalin naar de marechale reed, en oordeelde daarmede genoeg gedaan to hebben, om
aanleiding tot nieuwen twist tusschen dezen en de bedienden
van de Spaansche heeren to vermjjden . Maar dit baatte weinig .
Een der lakeien, die mevrouw Colbert met zich nam, was ongelukkig die, welke den chevalier gediend en Germinet's partij
getrokken had, en het gelukte hem spoedig zijne makkers en
de lieden van den Maarsebalk to beduiden, dat men nu eene
goede gelegenheid had, om revanche to nemen . En mocht er
een enkele onder hen zijn, die sprak van de strenge straffen op
dergelgke aanvallen gesteld, men wederlegde ze spoedig door
de antecedenten ; immers de verordening luidde, ,dat de schuldigen uitgeleverd zouden worden aan de meest beleedigde partg,
die hen straffen zoude naar welgevallen," terwijl er niets van
dien aard geschied was met de Spaansche bedienden ; men kon
dus wachten, dat ook anderen straffeloos zouden blijven .
Terwijl de Franschen dus samenschoolden en elkander op-
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wonden door zulke redeneeringen, hielden de lieden, die het gevolg van de overige ambassadeurs of ambassadrices uitmaakten,
zich bjjeen, ietwat mokkend en mompelend over de onheuschheid der Franschen tegenover alle vreemdelingen ; en zoo
heerschte daar eene spanning, die slechts naar eene aanleiding
wachtte, om tot eene uitbarsting to komen . Daar word er op
eens aangekondigd, dat de Graaf de Fuentes zijne karos verlangde ; dit klonk vreemd, want het was nog niet bet uur, waarop
de bezoekers zich gewoonljk verwijderden, en niemand was ook
no- heengegaar_ . Men onderstelde dus dat er in het salon iets
was voorgevallen, dat aan de stemming, die in de antichambre
heerschte, beantwoordde ; en hetzij nieuwsgierigheid, hetzij onrust en wantrouwen, alle Fransche en Spaansche bedienden
stonden tegelijk op, en spoedden zich naar de voorpoort, hoewel alleen de pages en bedienden van den Graaf de Fuentes
verplicht waren zich derwaarts to begeven . Maar de Franschen
hadden daarmede zeker geene vreedzame bedoelingen, en de
Spaanschen schenen dit reeds to onderstellen, daar zij hunne
makkers niet alleen lieten gaan . Dit gelijktijdig en wanordelijk
heensnellen veroorzaakte een gedrang, dat reeds vanzelf tot
botsing en grove woorden aanleiding gaf. Maar toch barstte do
eigenlijke twist eerst uit, toes zij aan do voorpoort kwamen, en
de pages en voetknechten van don Emmanuel eischten dat men
zich en haie scharen zou om hun meester eerbiedig doortocht
to verleenen, of terug zoude blijven - terwijl een paar lieden
van mjnheer Colbert, zonder hierop to antwoorden, met geweld
vooruitdrongen, de Spanjaarden voorbij, en zich plaats maakten,
door een der pages van den steenen trap naar beneden to werpen . Een der pal freniers, die den jonkman wilde ophelpen, word
door de Franschen overrompeld ; de Spanjaarden snelden hun
kameraden to hulp, en van toen of joelden alien dooreen op
bet voorplein, terwijl er knijven en zakdolken to voorschbn kwamen, waarvan bb de ordonnantien het dragen verboden was, en
die er niet to minder ijverig om gebruikt werden .
De bedienden van den huize meenden veel to doen, met
zich onzijdig to houden, in zoover het daden gold ; maar
ze vuurden hunne makkers aan door woorden, en gaven hun
tijdig een wenk om eene meer rustige en ordelijke bonding aan
to nemen, op het oogenblik dat don Emmanuel, door een der
edellieden van de marechale uitgeleid, de voorpoort uittrad .
Toen hij echter zijne koets wilde instijgen, nadat hij de ceremonieuse hulp en begroetingen van den Franschen edelman had
afgewezen, traden de fakkeldragers nader, eu toonde een zbner
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pages hem eene gewonde hand, terwijl een der palfreniers, aan
den voet gewond, naast den koetsier op den bok moest geplaatst worden . Men vroeg zone bevelen, terw~l men de lieden
van mijnheer Colbert als de plegers van dit kwaad noemde .
Don Emmanuel, evenzeer verschrikt als verontwaardigd over
dozen aanval, begreep to good, hoezeer veto en wichtige belangen hierin verwikkeld konden worden, om onbedacht aan toorn of
verontwaardiging toe to geven, en iets to doen of to zeggen,
dat onherroepel~k was . Hij wilde eerst met zijne collega's raadplegen wat men doen moest, om niet nit zich zelve eene klachte
of vordering to doen aan de Fransche ministers . Hg gaf dus
eenvoudig bevel, voort to rijden naar het hotel van den Markies de too Balbases, daar deze het allereerst in do zaak moest
gekend worden . De Graaf gevoelde we], dat deze aanranding
eene represaille zou moeten heeten ; hoewel die ongelukkig
genomen werd juist op de personen, die Germinet veeleer hadden beschermd dan vervolgd - zooals meermalen wraaknemingen, in de hitte van den toorn bedreven, zich in hun voorwerp vergissen . Maar al achtte hij zich niet persoonlijk beleedigd door eene vechtpartij tusschen bedienden, toch zag hij met
onrust dat dit weder een dier jammerlijke voorvallen was, die
hij niet zou kunnen voorbijzien in zijn karakter als ambassadeur,
en die dus met een lastigen nasleep dreigden .
De Markies de los Balbases nam het geval zeer ernstig op,
maar wilde do thuiskomst van don Christin afwachten, eer men
tot iets besloot . De laatate, die zich vrij lang wachten liet, wist
daarop zjjne beide collega's dus to influenceeren, dat zij de zaak
geheel anders opvatten, dan Colbert het to hunnen aanzien
had gedaan . Hij achtte de ambassade beleedigd, en noemde het
een bewijs van den weinigen eerbied, dien men had voor den
persoon huns Konings - gelijk de particuliere vrede dien men
bezig was to onderhandelen met de Hollanders, evenzeer eene
verraderlijke handeling was, als een bewijs van kleinachting voor
hunne natie . Dit en meer andere hooge uitdrukkingen was de inbond van eene declaratie, die in der haast ten huize van don Paolo
werd samengesteld, door de drie ambassadeurs onderteekend,
en reeds in den vroegen morgen door twee edellieden van het
huis der beide Spaansche grandes, vergezeld van den secretaris der legatie, aan mijnheer Colbert en aan den Maarschalk
d'Estrades werd overhandigd . Maar mijnheer Colbert, reeds
geergerd en verontrust door de hostile houding, die de Spaansche
ambassade had aangenomen door haar publiek verzet tegen den
particulieren vrede en hare alarmeerende visites bij de mediateurs,
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was niet meer in de vroegere vreedzame stemming, en integendeel zeer geindigneerd, dat men van hem reparatie eischte en
uitlevering van de schuldigen, waarvan hij zelf to hunnen wille
bij het vroeger gebeurde had afgezien : en het kwade woord
vond alzoo eene kwade plaatse.
Hij deed, na tusschenspraak en in overeenstemming met
d'Estrades, antwoorden dat de moderatie, die hij zelf had gebruikt, door hen alleen scheen aangemerkt to worden als een recht
om meerdere pretentien to maken ; dat, gelijk men bb het antecedent de Spaansche domestieken had verschoond, omdat men
van den Graaf de Fuentes, die niet als ambassadeur erkend
was, geene reparatie kon aannemen, men ze nu evenmin geven
kon aan dozen Graaf, die voor hen niets was dan een particulier persoon ; dat bij gevolg noch de ambassade, noch de Boning
van Spanje in diens persoon of diens domestieken, konden geleseerd zijn, en dat, wat de ongeregeldheden zijner bedienden
aanging, hij zelf ze had gestraft, omdat ze misdreven hadden
tegen de ordonnantie'n, door zich van wapenen to bedienen, die
ze niet het recht hadden to dragen, veel min to gebruiken ; dat
dit de eenige satis factie was, die de Graaf de Fuentes van mijnheer Colbert kon wachten, en dat de Spaansche ambassadeur
don Paolo dus tevergeefs voor hem intercedeerde, waar hij hoogere eischen deed . Een zulk antwoord had men kunnen wachten ; doch de Spaansche trots was er door gekrenkt, en de
Grandezzen voelden er zich over verbitterd, of ze werkelijk aanspraak hadden gehad op meer dan dit . Waarschijnlgk had doze
zaak een gansch anderen plooi genomen, had men, als vroeger,
het advies en de bemiddeling van jonker Peter ingeroepen, aan
wiens Hollandsche nuchterheid en koel gezond verstand het
misschien zou gelukt zijn, om de Spaansche heeren de zaak met
meer wijze matiging to doen beschouwen . Don Emmanuel stelde
hot voor, maar don Paolo oordeelde, dat zijne diensten good
waren bij eene geheime en particuliere zaak, doch niet bb eene
publieke, en don Christin zeide met zekerheid to weten, dat de
Hollandsche beer alle deelneming aan openlijke affaires ten
stelligste had geweigerd . Dit was de zuivere waarheid ; alleen,
men zal zich herinneren dat don Christin niet altjjd op dezelfde
wijze sprak, en dat het hem niet ten alien tijde om de waarheid to
doen was . Wij gelooven dus, dat ze hem ditmaal seer good
to pas kwam . Doch daar wij met dit geschil nog in lang niet
afgedaan hebben, laten wij het vooreerst rusten en zien om naar
jonker Peter zelf, die zich door de genoegljjke conversatie der
freule Oelenstedt dus voelde aangetrokken, dat h~ een der laat-
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sten was, die tot heengaan besloot ; en nog kwam dit besluit
niet uit hem zelven, maar bet was don Christin, die hem herinnerde dat het t jd werd de freule naar huis to geleiden, waartoe de Spaansche negociateur zjn rjjtuig en zjn persoon aanbood, zonder daarom jonker Peter uit to sluiten . B j dit naar
huis r jden was don Christin b jzonder stilzw jgend en dof, ja,
de levendige galante man van zooeven was plotseling in een slaperigen grjsaard omgetooverd, die bet hoekje der koets zocht
om to sluimeren, - hetgeen maakte, dat bet jonge paar hem
als facheux troisieme als bjzonder weinig facheux vond, en al
fluisterend een onderhoud aanving, of wel voortzette, dat meer
voor vier dan voor zes ooren geschikt was . Genoeg, om bet
uitbl jven van don Christin to rechtvaardigen, die door z jne
collega's met zooveel ongeduld werd verbeid .
Doch wij zijn afgedwaald van den tijd, zoowel als van de
plaats onzer vertelling ; want eigenl jk waren wij nog met den
chevalier in bet salon der nnarechale, dat hij echter verliet kort
na het vertrek van don Emmanuel, daar hij van mevronw Colbert de vergunning had verworven zich to mogen verwijderen,
zoo ras bet hem in dozen cirkel om de eene of andere reden
to drukkend werd, wijl hij haar met sterke kleuren al de pjnlijke gewaarwordingen had afgeschilderd, die hem nu onder
doze menschen konden schokken . Ingevolge de vrijheid nam
hij zijn afseheid, zoo spoedig hij oordeelde hot to kunnen doen
voor de satis factie z finer meesteres en z jne eigene . Maar was
zijn aftocht vreedzamer dan die van don Emmanuel, geheel onopgemerkt bleef die niet . De domestieken van den Maarschalk
hadden hem altijd wel mogen l jden ; die van Colbert achtten
hem, als zich zelve, beleedigd en verongel jkt, en de reparatie,
die hj nu verkreeg, hadden z j wel willen toejuichen bij zijn
binnenkomen ; doch de tegenwoordigheid van mevrouw Colbert
hield hen terug . Nu, waar ze nog in de opgewondenheid waren
van den pas gevoerden strjd, zagen z j hem nauwelijks, of z j
begroetten hem van alle z jden met gelukwenschen en dienstaanbiedingen, die h j echter hoffel jk afwees, zonder dieper to
willen indringen in de oorzaken van die geestdrift ; h j had er
noch den t jd noch den lust toe, want h j had zeer groote haast,
om naar z fin logis weder to keeren ; ik meen niet naar het
appartement, dat hem was toegewezen in het hotel van m jnheer
Colbert, maar naar zijn particulier logis, dat hij er op nahield
van z fine aankomst to Nijmegen af, toen m jnheer d'Estrades
nog niet beslist had of hij hem inwoning zou geven in z fin huis,
en dat h j later had aangehouden bb wijze van wijkplaats, als
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hij eene ure vrijheid wilde genieten ; dat hem ook somwijlen
goede geheime diensten had gedaan bij eenige zijner avonturen,
en dat hij daarom onder zijne vrienden wel eens zijn petite
maison placht to noemen . Van een lusthuisje had het echter
weinig, hoewel het werkelijk aan zulk een uiteinde der stad lag,
als men geschikt een faubourg konde noemen ; maar het geheele
appartement bestond nit twee kleine bovenkamers, die het uitzicht hadden op de rivier en op de schipbrug, en waar dat
uitzicht dan ook een eenigsten luister aan toebracht, daar het
noch door sierlijk of gemakkelijk huisraad, noch door eenige
orde of netheid schitterde . De kille gekalkte muren prijkten met
de degens en pistolen van den ridder als eenige trofeen ; verder waren er eenige stoelen, eene tafel en een gladhouten kabinet, dat zeker niet op het verlangen of ten gebruike des ridders daar was ; kortom, eene soberheid, waarop Diogenes zelf
nauwelijks iets had kunnen afdingen, zoo hij in de zeventiende
eeuw geleefd hail . Maar die to vinden bb onzen weelderigen
fat, zou zeker verwondering wekken, als men niet begreep dat
hij die aanvaard had zooals zone hospita ze had gemeubeld :
eene brave, maar geringe burgeresse van Nijmegen, die weduwe
was en met verscheidene kinderen, van een kleinen komenijswinkel moest leven . Hippolyte was er weinig : zijne grootste
weelde bestond in de zorge voor zjn toilet, - behoeften, die
zeker met die zijner galanterie zijn budget genoegzaam uitputten, om niet aan buitengewone posten voor zijn logis de garcon
to kunnen denken, vooral niet in een vreemd land, van waar hij
ieder oogenblik kon worden teruggeroepen . In zijne slaapkamer
echter getuigden een vrg groote kapspiegel en andere onmisbaarheden eener kleedkamer, dat hij hier eenige voorzorgen had
genomen, die to meer afstaken bij den armelijken eenvoud van
het overige . Maar genoeg van deze vertrekken, die wij nu alleen
even schetsen, om to bewijzen dat Hippolyte niet precies reden
had er trotsch op to zbn, hoewel hij er altgd met zekere geheimzinnige fierheid van placht to spreken - hetgeen niet belette,
dat hij er ongaarne iemand anders ontving, dan zulke vrienden
of vriendinnen, die op het punt van fijne aisances even gemakkelijk waren als hij zelf . Toch scheen hij er heden bezoek to
wachten, maar het moest een zulk zijn, waarover hij zich meer
scheen to bekommeren, dan to verheugen - wellicht om bovengenoemde redenen - uit de weinige opgeruimdheid of to leiden,
waarmede hij bb het binnenkomen zone hospita gebood de buitenluiken to sluiten, licht to geven, en den persoon, die naar
hem zou vragen, tot hem toe to laten .
22
Media-Noche.
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„Ik geloof niet, m jnheer, dat h j nu komen zal ; want hij
is er reeds geweest, en hij sprak niet van terugkeeren ."
„Reeds geweest . . . en wanneer dan ?"
„Ruim een half uur geleden, mijnheer, en h j scheen zeer
nit z 5n humeur u niet to vinden ."
„Zoo ? . . . wat zeide hij dan ?" vroeg Hippolyte droogj es .
„Niets, mijnheer . . . wat dat aangaat, hg zeide niets . En
dat was eigenl jk ook wel goed, want ik geloof niet, dat ik hem
had kunnen verstaan, daar ik vermoede, dat hij meer de taal
van heidenen en barbaren spreekt, dan van een ordenteljk
christenmensch . Hij brabbelde zoo wat Francoisch, waaruit ik
begreep, dat hij vroeg of gij thuis waart . Ik schudde het hoofd
met een : non pas, dat hij goed genoeg scheen to verstaan om
boos to worden, althans hij stampvoette van kwaadheid, en of
ik al zeide : Mijn lieve jonge beer (want hij was zoo'n jong
heertje) of je nu hoog springt of laag, ik kan den caballero,
zooals ge mijn mijnheer noemt, nu eenmaal niet hierheen
tooveren, als hij er niet is . . . En daarop scheen hij geen webrwoord to hebben ; althans h j wees naar de trap, als om to
vragen, of hij even oploopen mocht, en ik, wel wetende, dat
er voor een nieuwsgierige zooveel niet to snuffelen valt, stond
hem dat toe ."
„Dat hadt gij voorwaar wel kunnen laten," viel de ridder
in, terw jl een blos van valsche schaamte z jn voorhoofd kleurde .
,,O, mijnheer kan verzekerd z jn, dat het geen dief was ;
want teen hij terugkwam, wierp hij een mooien geranden dukaat
op m jne toonbank neer, denkelijk tot dank, dat ik hem terecht
had gewezen . . . want gezegd heeft hij het niet, daar hij driftig
wegliep zonder een woord to spreken ."
„Het zal een page zijn geweest van den voornamen vriend,
then ik wacht," sprak Hippolyte, die, onder ons gezegd, volstrekt
niet wist wie er komen zou, maar intusschen dacht, dat het
altijd goed ware, van een aanzienljken vriend to spreken, en
juist daarom . . . herhaalde hij, terwijl hij zijn licht van de hospita aannam, was het onnoodig, dat g j hem boven liet .
,Maar daar hij mij nu toch de boodschap niet wilde doen . . ."
riep z j hem na, en voegde er nog menigte van woorden bb,
die hij niet hoorde, en veellicht praatte zij nog, toen b j reeds
op zijne kamer was en in voile verbazing stond voor een kistjo
van geciseleerd ivoor met zilveren slot en hengsels, dat door den
vreemden bezoeker moest zijn achtergelaten, en dat in zulke
mate zijne nieuwsgierigheid wekte, dat hij er in het geheel niet
over nadacht, of h j het recht had het to openen ; want zjne
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eerste beweging was geweest het kleine zilveren sleuteltje om
to draaien, en zijne tweede, met iets als schrik terug to springen, toen de fijne met blauw satijn gevoerde deksel opensloeg,
en een blinkende schat van diamanten hem tegenschitterde .
Doch in tegenstelling van don Christin teekende zijn gelaat
alles behalve teleurstelling en spijt, toen hij van de eerste verrassing bekomen was ; een blos van vergenoegen kleurde zijne
wangen, en zijne oogen tintelden eene wijle van vroolijken
levenslust, terwbl hij uitriep :
„Tudieu, als ik met die diamanten mijn nieuw hofkostuum
laat garneeren, en daarmee to Versailles verschijne, zal menige
Hertog mij benijden, en de Boning mij opmerken . . . en menige
Hertogin . . ."
Maar hier loste de vroolijke phrase van welgevallen zich op
in een diepen zucht : hij was verre van Versailles, verre van
den Koning en van alle Hertogen en Hertoginnen . . . hij was
hier to Nijmegen in gansch geene schitterende positie, en onder
de beheersching van een ongelukkigen hartstocht, die hem zou
doen wegkwijnen, als hij zich verbeeldde, in het midden van
zijn bloei, en voor het oogenblik althans de zucht tot schittering
en veroveringen in hem als uitgebluscht had . Maar toch . . . de
gloed der diamanten scheen die voor eene wijle in hem to doen
opleven ; althans hj hervatte, na een tweeden zucht, als iemand,
die tot een vast besluit is gekomen
„Ik wil dat vergeten. . . Maar hoe . . . indien ik eens een
deel van die diamanten gebruikte, om nit dit droeve land weg
to vluchten, waar de nevelen der melancholie op mij vallen
met die vochtige avonddampen, en naar mijn dierbaar Frankrijk
terugweek . . . mij dunkt, ik zou daar nog weder dezelfde kunnen worden van voorheen . . . ik zou daar misschien kunnen
vergeten. . . Met een deel der schatten die ik hier in handen
houd, win ik in Parijs bescherming tegen mijne vjanden, en
gunst waar en van wie ik die noodig heb . . ."
In zulke overpeinzingen verdiepte zich de ridder, zonder to
overwegen, of de fortuin, die hem daar zoo plotseling als in
den schoot word geworpen, wel inderdaad voor hem was bestemd, en of niet in elk geval aan het behoud er van eene voorwaarde kon gehecht zijn, die hij niet konde of niet mocht vervullen . De ridder was niet van de lieden, die aan iets twijfelen,
dat hun this toelacht. Men had het bb hem gebracht, het moest
dus voor hem bestemd zijn, en als het voor hem bestemd was,
dan kon hij er ook over beschikken naar welgevallen . De chevalier vond niets zoo natuurlijk, als dat hem jets avontuuriijks
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overkwam, en hij had voorwaar wel luchtkasteelen gebouwd op
zwakker fundament .
,Naar Frankrijk! ik ga naar Frankrijk1" riep hij ten laatste,
de slotsom zijner overpeinzingen luide uitsprekende .
Op hetzelfde oogenblik word de dour opengestooten met de
zekere drift van iemand, die zich verbl~dde aan hot einde to
zijn van eenigen bezwaarljjken tocht . Ook wierp de binnenkomende zich zonder eenige aarzeling neder op den eersten stool
den beaten, en herhaalde de woorden van den ridder
,,Naar Frankrijk! . . . Chevalier, gij wilt dus naar Frankrijk?
Maar mij dunkt, het zal toch aan mij staan, werwaarts wij zullen
heenreizen . . ."
Daar wij zooeven gezegd hebben, dat de chevalier zich over
niets ongewoons verwonderde, als het hem zelven gold, zouden
wij eigenlijk reeds nu dit getuigenis moeten herroepen ; want
toen hij doze persoon zag binnentreden en hoorde spreken, was
hij meer dan verrast, meer dan verwonderd - scheen bij door
eene ontzetting getroffen, die hem als met gansche verlamming
sloeg ; - zijne oogen alleen openden zich wed en strak, maar
zijne tong, die h~ anders zoo good tot zijn dienst had, vermocht
nu gee-- woord to uiten . Hij bleef staan, zooals hij stond, met
het ivoren kistje in de hand, zonder de komende ook slechts
door eene beweging van hoofd of hand welkom to heeten, ja
zelfs zonder den hoed of to nemen of to groeten . De chevalier
vergat to groeten . . . en het was eene vrouw, die hg zag binnentreden! hebben wij noodig een sterker bewjjs to geven voor
zijne algeheele verbijstering .
Maar ook er waren redenen voor . . . en geldige . Voorzeker
zal niemand het tegenspreken, als wj zeggen, dat die vrouw
niemand anders was, dan . . . donna Lavinia zelve . Donna Lavinia,
gekleed als een barer pages, maar zoo weinig vermomd, dat de
ridder haar terstond herkende, zelfs voordat zij haar Spaanschen
sombrero had afgeworpen, welks neerhangende randen voor het
minst iets van haar gelaat bedekt hielden .
Daar stond donna Lavinia zelve, die terstond hare groote
sprekende oogen op hem vestigde, met die zekere uitdrukking
van fierheid en moedwil, die haar eigen was, terwijl zij sprak
op gemeenzamen toon
„Nu ja, chevalier, ik ben het . . . ik zelve . Verwonder u maar
Diet al to veel, en vooral niet al to lang ."
En nu gelooven wij opnieuw het recht to hebben to zeggen,
dat de ridder zoo hij al geene zielssterkte genoeg had om ongeschokt to bli ven bij een al to zonderling voorval, toch dit op
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gewone stervelingen vooruit had, dat hij eerder dan z j zjn
aplomb terugkreeg, en tegel jk de gave om bet ongewoonste ads
iets gewoons op to vatten, en er zich in to gedragen, of hb
er op gerekend had. Men oordeele, of wj to voorbarig zijn met
dezen lof. Terwijl Lavinia tot hem sprak, had de chevalier langzaam het kistje nedergezet, als kon hij zich slechts met moeite
scheiden van de idealen, die het hem had voorgetooverd, nam
daarop schielijk zjn hoed of met een : pardon, senora ! dat hem
werktuigelijk ontviel, deed toen eenige schreden achterwaarts,
legde zjn mantel af, en plaatste zich toen over haar in eene
wachtende bonding, zich even leunende tegen een stool .
„Chevalier!" riep nu Lavinia met ongeduld, ,deze uiterste
verbazing van u is gemaaktheid, is aanstelling, om mij to doen
voelen . . . hoeveel gewaagds er is in hetgeen ik gedaan heb ;
want in het eind gj kondt er op verdacht zijn, na hetgeen ik
u dezen morgen liet verzoeken ."
,,Verschoon mij, senora, niet gij . . . een ongenoemde gaf mij
to kennen, dat iemand m j in mijn particulier logis zou komen
opzoeken, zoo ik terugbleef van de soiree der marechale
d'Estrades . . ."
„Verzoek, waaraan gij in waarheid trouw hebt voldaan," hervatte zj met eenigen spijt .
„Wat wilt gij, senora? Ik zie mij hier to Njmegen de prooi
van zoovele mystificaties, van zoovele intriges, dat ik niets
anders denken kon, of dit was eene vinding van iemand, die
mij van de soiree der marechale terug wilde houden . . . eene
reden to meer voor mij, om die niet to verzuimen ."
„Dat was toch niet voorzichtig van u . . . gij hadt wel bet
allereerst aan mij kunnen denken," hernam Lavinia, die, zonder
het to willen, in haar toon iets hooren liet van het verdriet en
de teleurstelling, die hot haar gaf, den ridder zoo koel, zoo weinig
galant zoo ongelijk aan zich zelven to vinden, als zij hem wel
nooit had gezieri .
„In waarheid, senora, ik heb een oogenblik op u gedacht . . .
alleen, vergeef mij, dit veranderde m jn besluit niet, daar ik m jn
woord had gegeven, mevrouw Colbert to vergezellen . . . het
wijzigde dit alleen inzoover, dat gj mij hier vindt ."
De ridder was hier b jna geheel oprecht . Hij had werkel jk
onder de gissingen, die hij maakte over het aangekondigd
bezoek, in overweging genomen, of niet Lavinia bet afz jn van
jonker Peter zou kunnen gebruiken, om hem tot zich to laten
roepen . De aangekondigde bezoeker kon van harentwege komen, en juist daarom was hij toch naar de soiree gegaan,,
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gedachtig aan zijne belofte aan jonker Peter en aan zich zelven,
om zjn wanhopigen hartstocht geen voedsel to geven . Ziedaar
waarom hg op de soiree zoo stil en afgetrokken was ; want zijne
verbeelding word geprikkeld door het berekenen van mogelijkheden ; en ten laatste, toen het hem ondoenlijk was geworden langer
tegen zich zelven to kampen, was hij heengegaan, toch altijd met
het waste voornemen, om niets meer toe to geven aan wie ook, en
zich niet meer als speelbal to laten gebruiken, noch van een diplomaat, noch van eene vrouw. . . Maar al zijne berekeningen en
verwachtingen feilden en verwarden zich bij het zien van den rijkdom in juweelen, then de fortuin hem daar zoo op eenmaal had toegevoerd, en . . . Lavinia was bij hem, eer bij dieper kon doordenken.
„Gelukkig, dat mijnheer de ridder ten minste nog de goedheid had, zich eindelijk to laten vinden, nadat ik reeds eenmaal
tevergeefs hier was, en intusschen in allerlei angsten, die ik
nu niet beschrijven zal, een kostbaren tijd verloor . . . om op uwe
terugkomst to wachten ."
„Zoo waart gij het zelve, senora, die hier zooeven als
page . . . ?"

,Ja, zeker was ik dat . . . Verwondert het u zoozeer, dat ik
mijne eigene boodschappen doe . . ik, die niet minder dan gij
zelf van verraad en bespieding omringd ben ? . . ."
Terwijl Lavinia nog bezig was met spreken, greep de ridder
schielijk het kistje en hood het haar aan met eene buiging, en
zijne stem had zelfs eene zekere mate van vastheid, toen hij
sprak
,Daar bijgevolg deze diamanten u behooren, senora, heb
ik u verschooning to vragen, dat ik de onbescheidenheid had
ze to bezichtigen ; doch ik vond ze op mjne eigene tafel, en
dus . . ."
„haar dat spreekt immers wel vanzelve, dat gij vrijheid
hadt ze to bezichtigen ; daartoe had ik er juist den sleutel opgezet . . . En nu, zeg mij spoedig, of gij gelooft, dat er zoo
genoeg is?"
„Ik zou dit moeilijk bepalen kunnen, daar ik niet weet, wat
de senora voornemens is er mede to doen ."
„Bij Onze Lieve Vrouw Van Atocha, gij zijt heden zonderling
onbevattelijk . . . en daarbij schijnt gij nog uw geheugen verloren
to hebben . . . ik dacht, dat ik daar geen woord meer van behoefde
to spreken . . . Ik heb hot bestemd, om die lieden to betalen,
die gij . . . noodig zult hebben . . . Voor het oogenblik kan ik
over niets meer beschikken, zonder achterdocht op to wekken . . .
maar na mijn huwelijk zal ik rijk zijn en dan . . ."
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De heftigste en strijdigste gemoedsaandoeningen bewogen den
ridder, terwijl hb haar dus hoorde spreken. Hot is nu het
oogenblik niet om ze to ontleden ; daarbij waren ze van een
zoo gemengden aard, dat de ridder zelf er zich geene rekenschap
van had kunnen geven, veel min wij voor hem . Maar zeker is
het, dat een afwisselend verbleeken zijner wangen en het kleuren
van zijn voorhoofd van sterke gemoedsbeweging getuigden, en
dat het vonkelen zijner oogen bewees, dat ze eer van een toornigen, dan van een teederen aard waren .
Eindelijk viel hij haar in de rede met de vraag :
„De senora blijft dus nog altgd besloten, dat huweljjk aan to
gaan, en . . . jonker Peter op to offeren?"
„haar chevalier, gij weet, dat ik niet anders kan ; want zoo
ik hem laat begaan, voert hij mij zonder barmhartigheid naar
Spanje . . . naar mijn gemaal ."
„Ik bewonder u senora, op mijne eer, ik bewonder u ; - zooveel mood, zooveel volharding, zooveel vermetelheid, bb uwe
ontwerpen, zooveel vastberadenheid in het volvoeren er van . . .
en dat alles . . . ter wille van een hartstocht, die niet wordt
beantwoord !" riep de ridder met eene schamperheid, die tegelijk
de zielesmart, welke hj zelf leed, deed uitkomen, want er blonken tranen van spot en bitterheid in zijne oogen, en hij was
donna Lavinia al sprekende genaderd, en zonderdat hij het
zelf wist, vestigde hij op haar zulke blikken van toorn en hartstocht samen, dat zij, even verschrikt als gekrenkt, bijna stamelend uitriep
„Dat is niet waar . . . dat kunt gij - gij althans niet weten . . ."
„Ik weet het, donna Lavinia, ik weet het, dat de man, wien
gij aanbidt, voor wien gij alles en alien wilt opofferen . . . u
zelve het eerst . . . en die uwe liefde versmaadt . . . uw karakter
minacht . . . dat die man don Emmanuel is . . . don Emmanuel de
Fuentes !"
Donna Lavinia liet een schellen, gillenden kreet hooren, sprong
op, en greep naar den kleinen dolk in haar gordel, als behoorde
zij werkelijk tot de sekse, die zich met het wapen in de hand
over eene krenking kan wreken .
„Ongelukkige !" riep zij, „wie heeft u omgekocht om mij to
beleedigen? Gij gaaft voor, een edelman to zijn! . . ."
„Ik ben het, senora!" hernam hij waardiger en kalmer, nu
hij eens zijn gemoed lucht had gegeven . „En daarom raad ik
u, liever op mijne edelmoedigheid to vertrouwen, dan op dit
stylet, dat voorwaar in uwe hand tegenover mij al eon zeer
onbeduidend wapen zou zijn, indien ik iets anders ware dan de
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man dien gij zelve tot uw slachtoffer wilt maken, en die eenmaal, eene enkele maal, zijne smart, zijne verontwaardiging
moest uiten, eer hij vergeven kan . Heeft hij u beleedigd door
to bewijzen dat hij uwe geheimen kept, en hebt gij behoefte u
op bloedige wgze to wreken, ik zal er m~ niet tegen verzetten,
en dat zou veellicht nog het beste einde zijn van het leven, dat
gij mij gemaakt hebt, en dat van nu aan voor alt~d alien lust
en alle waarde voor mij verloren heeft ."
En na dit gezegd to hebben, wierp zich de ridder aan hare
voeten, en scheen besloten, nu met berusting of to wachten wat
zij doen zoude ; maar als men begr~pen zal, zij deed niets .
In eene oogenblikkelbke opwelling van toorn en verontwaardiging een dolk tusschen de vingeren to klemmen, is wat anders
dan dien werkelijk to gebruiken, als de beleediger zich weerloos
en schuldbelijdend aan de wrake blootstelt : en Lavinia vooral,
die inmiddels van de eerste opbruising harer drift bekomen was,
zag in, dat de grootste schuldige tegen haar niet de man was,
die zoo tot haar sprak, maar veeleer hij, die de oorzaak was,
dat men zoo tot haar konde spreken, en daarom hernam z
kalmer, hoewel er nog heftige ontroering trilde in den toon
harer stem
, Zeg mij, mgnheer, hoe gij weet . . . waarom gij vermoedt . . .
dat waar zoude zijn, wat . . . mij onmogeli k is to gelooven ?"
„O geloof, senora, geloof liever, en dwing mg niet, getuigenissen aan to voeren, bewijzen bij to brengen, die u nog pjjnlijker zouden wonden . Geloof dit van m~, senora, dat ik, hoe
diep ook gegriefd, hoe ook door u mishandeld, nooit mijne voldoening zou hebben gezocht tegen u . . . door zulke logen ."
„Men kon u ook misleid hebben," hernam zi met de vasthoudendheid van eene, die niet in haar ongeluk berusten wil,
en die het daarom niet willen aannemen . Don Emmanuel meent
zich to moeten opofferen aan den Markies de Quitana, die zijn
vriend is . . . maar z~n hart behoort mij ."
„Helaas, senora, de slag die mij verpletterde, heeft mij ook
to goed de oogen geopend, dan dat ik misleid kon worden . En
wat don Emmanuel betreft, dezen avond zag ik hem op de soiree
der mardchale, en . . . voor iemand, die zich opoffert . . . was hij
al heel rustig en al heel welgemoed . Ik, die ook weet wat het
is - to strijden tegen do wenschen van het harte, beken, dat
ik althans zulke houding niet zou kunnen aannemen . . . met
zalk eene grieve in het gemoed ."
De ridder zeide alles schiel~k en zonder overleg, alleen zoo
als 4n eigen gevoel hem ingaf, maar indien hij al z~n vernuft
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had gebruikt, om de woorden to kiezen, die Lavinia het sterkst
konden treffen, hij had zeker niet beter kunnen slagen .
Donna Lavinia word doodsbleek, -- maar geen kreet, geen
zucht ontsnapte aan hare .lippen . Zij bleef den ridder strak aanzien, zoolang hij sprak, maar zoodra hij zweeg, viel zij op hare
knieen neder, en de armen ten hemel heffende, de fijne vingeren krampachtig samengeklemd, riep zj met klagend biddende stem
„Dat schreit tot u, allerheiligste Moedermaagd ! wie ook
hot zwaard der bitterheid door de ziele is gegaan, dat die man
mij zulken smaad durft aandoen zonder schaamte, en dat hij
mij moordt zonder wroeging . Wreek mij, gij allergezegendste !
door de hulp van uw wellieven Zoon, wreek mij op dien man,
en ik zal u mijn leven wijden, mijn gansche jonge leven, tot
meerdere glorie van u en van onze heilige Kerk ."
De chevalier do St . Savornin was genoeg Fransehman, om
over dozen uitval van Spaansche devotie, ter wille van de minst
Christelijke aller menschelijke hartstochten, de wraak, uiterst
verwonderd to zijn . Maar h~ voelde tegelijk, hoe diep en smartelijk deze fiere en weinig vrome jonkvrouw moest geschokt
zijn, om alles rondom zich dus to vergeten, en hare smart nit
to storten voor den Hemel . Ook wekte de bevreemding geen
ironieken glimlach op zijn gelaat ; de roerende klaagtoon harer
stem was voor hem reeds genoeg, om dien in een weemoedig
medegevoel op to lossen, en zonder nog zeker to zjn, of de
uitroep niet mede tegen hem was gerieht, ging hij tot haar, terwijl zij nog altijd geknield liggen bleef met de rug naar hem
toegewend . Zachtkens boog hij zich over haar heen, en met do
vleiendste stem, die teederheid en mededoogen hem ingaven,
sprak hij haar toe :
„Ik voel uwe grieve mede, senora, ik voel die diep . Hot is
zeker good, den Hemel aan to roepen . . . alleen, men kan daar
nevens zich zelve genoegdoening verschaffen . . . men kan smaadheid straffen door versmading . . . men kan koelheid zwaarder
vergelden door vergetelheid, dan door wrake . . ."
„vergetelheid !" riep zij . , Glij, die zegt dien smaad to begrijpen, mede to voelen . . . gij durft beweren, dat ik zou kunnen
vergeten ?"
„Men kan altijd beginnen met to beproeven, senora!'t hernam Hippolyte, die wel nit zich zelven wist, dat men zich niet
to veel moot beloven . „vooral gij, senora, die zooveel zielskracht
bezit . . ."
„O, maar gij weet niet, welken hoon die man mij heeft
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aangedaan . . . juist heden, juist in dit uur, dat ik met zooveel
trouwe en met zooveel moed alles voor hem op het spel wilde
zetten . Ik kon niet gelooven aan zijne ontrouw . . . ik wilde het
niet . . . tot hiertoe achtte ik dat alleen een uiterl jk misverstand ons
gescheiden hield . Ik liet hem verzoeken, ja, ik smeekte het van
hem als een gunst, mij hedenavond eene enkele ure onderhouds
to schenken, en ik krijg tot antwoord, dat het hem Diet mogel jk is
nit to gaan . Niet mogelijk nit to gaan, als ik het hem laat verzoeken ! . . . Maar in 't eind," hernam z j afgemat, , dat was nog
to verklaren uit de dringende affaires der ambassade . . . want
ook Monsenor de los Balbases bleef tehuis om bezigheden . Ik,
die alles om hem voorbijzag en ter z jde stelde, voelde mij reeds
pijnl jk aangedaan door die weigering, maar het was sinds lang
niet de eerste, en ik was het van hem gewend, dat hetgeen hij
z jn plicht noemt voorging, boven mijne vurigste wenschen . . .
en als men bemint, vergeeft men zeer lang en zeer veel . . .
Maar, nu to hooren, dat hij zich naar de soiree begeeft van die
vrouw, aan wier gemaal hij althans geen beleefdheid schuldig
is . . . van die vrouw, wier dartel vernuft hem reeds meer van
mij heeft afgetrokken . . . to hooren, dat hij er zich vermaakt,
dat hij er niet over nadenkt, in welken toestand hij mij overlaat . . . dat is to veel, to veel om lijdzaam to dragen . . ."
En Lavinia, die dit alles snel, doch op zekeren toon van
overspannen bedaardheid had opgesteld, barstte nu in een hevig
snikken nit . Kennelijk had zij zoo groote beboefte, zich eenmaal
lucht to geven over hetgeen zij to lijden had, dat z j vergat
tegen wien en in welke omstandigheden zij het deed . Of wel,
dacht z j er aan, en voelde zij het instinctmatig, dat ondanks
alles de ridder nog de eenige was, bij wien zij deernis kon
vinden en begrepen worden - zj vond meer, zj vond de edelmoedigheid waarvoor eigen lijden hem had voorbereid, en een
ernst die zeker door bittere ervaringen in hem was opgewekt ;
althans hj zag hare tranen, hij hoorde hare klachten, zonderdat nog zelfzuchtige gedachten in hem hare zegepraal vierden ;
integendeel, zoo ze opkwamen, stootte hij ze terug en innerl jk
nam hij zich voor, haar tot hulp en redder to z jn zonder zijne
belofte aan jonker Peter to breken .
Stark door de zelfbewustheid eener goede bedoeling, hief
hj haar zachtkens op, en leidde haar terug naar een stoel ; zb
liet zich door hem steunen . . . uitgeput en machteloos na hare
overspanning, had z j then bijstand werkelijk noodig .
,Senora!" sprak nu Hippolyte met ernstige meewarigheid, ,ik
begr jp, hoe diep g j u gekrenkt moat voelen, en hoe beklagens-
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waardig uw toestand is . . . maar vat mood : - ik kan nauwelijks
denken, dat een edelman als don Emmanuel dus wreed en onedelmoedig heeft kunnen handelen . Zoo er misveratand heerscht,
is dit nog to herstellen."
„Er kan geen misveratand mogelgk zijn . Hot is jonker Peter
zelf, door wien ik dit onderhoud vragen liet, en then . . . Hollandschen edelman ken ik er voor, dat hij oprecht is en mij niet
zou misleiden ."
Ja, zoo ken ik hem ook, ala een eerljk man, die eerder
eene hardheid zou uitspreken, dan eene misleiding plegen . Dus
smeek ik u, op dat punt u zelve niet langer to bedriegen . Maar
toch, in zulke oogenblikken hebt gij een vriend noodig, een waren
vriend, die zonder verstrooiing en zonder eigenbaat zich gansch
en al aan uwe zaak wijdt ."
„Welnu, ridder, zulken vriend meende ik gevonden to hebben in u. .."
„Neen, senora, niet aan mij ; het is aan een ander, wien gij
uw volle vertrouwen moogt schenken ; een zulke, die het recht
heeft om eigenlijk voor u op to treden . . . en bet is jonker Peter,
die dit zijn mag."
, Jonker Peter, Jonker Peter?" herhaalde zij met eene verwondering, die aan schrik grensde . „Maar chevalier! gij weet wel,
hoezeer dit onmogelijk is . Bb Onze Lieve Vrouw van Atocha,
senor, ik geloof, dat gij zelf door mijne smart en verwarring
dus zijt verbijsterd, dat u het brein duizelt . . . . Ik jonker Peter
dien dienst vragen ! . . . dan waarlijk, dan zeker zou hij recht
hebben, mij als eene waanzinnige to beschouwen, en to behandelen. Maar . . ." vervolgde zij met bitterheid, ,gij zegt dit niet . . .
in ernst, gij bedoelt mij to doen voelen, hoe ongerijmd mijn
cinchh is aan u . . . en dit is uwe wijze, mij nu to weigeren wat
gij mij eerst hebt beloofd ."
„Het is waarheid, senora ! Ik heb u toen beloofd, niets to
ontzien to uwen gevalle, zelfs geene midaad ; maar ik ben nu
tot andere inzichten gekomen, tot betere, senora . . . en ik wensch
vurig, dat gij zelve ze deelen moogt, dat gij zelve als ik tot de
overtuiging moogt komen dat gij met eene misdaad uw lot niet
kunt verbeteren, maar slechts uwe eere bezoedelen ; dat gij een
zulken dienst niet meer begeeren zult, evenmin ala gij dien meer
noodig kunt achten . En daarom is hot, dat ik u tot jonker
Peter verwijze, en mij zelf eerst dan, naast hem, aan uwe zijde
ter hulpe wil stellen ."
„Maar in aller heiligen naam, hoe acht gij dan mjn toestand
zoozeer veranderd, daar er toch niets is voorgevallen, om mijn
lot to verlichten ?"
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„Zoo gij oordeelt, dat er niets is veranderd in uw toestand,
senora . . . ik voor mg weet, dat er althans veel is veranderd in
den mijnen tegenover u ."
Zij trok even de schouders op en zag hem met hare groote,
schitterende oogen uitvorschend aan, als wachtte zij eene nadere
verklaring, eene uitlegging dier woorden .
De chevalier vervolgde
„Toen ik beloofde, wat ik nooit als edelman en als man
van eer had moeten aannemen, was ik een ander dan ik nu
ben, senora . Ik was onder de beheersching van al de begoochelingen en hersenschimmen, die de hartstocht ons kan voortooveren . Mine oogen waren dus verblind voor alles, zelfs voor
hetgeen ik het eerst had moeten zien . . . dat ik mij liet heenvoeren tot op de grens van eene misdaad . . . of eigenlijk zag ik
wel, maar de rampzalige liefde die ik voor u had opgevat, was
oorzaak dat ik de oogen willens sloot ."
„G}ij hebt ze dan nu wel good geopend, en ziet al bijzonder
scherp," viel Lavinia in, terwijl zij moeite had een traan van spijt
weg to dringen, en hare stem dof word onder den storm der
opwellende driften.
„Zoo is het, senora !" hernam hij, hot hoofd buigende, om
haar blik niet to ontmoeten . „De smartelijke . zekerheid, dat het
don Emmanuel was, aan wien gij uw hart hadt geschonken,
heeft mij leeren zien . . ." voegde hij er langzaam bij, en als
overwoog hij eerst de woorden, die hij spreken moest, om haar
de waarheid to zeggen, zonder haar al to diep to kwetsen .
„Dit voorwendsel, om uwe belofte terug to nemen, is zeker
zeer gelukkig gevonden, senor. Alleen . . . men heeft niet veel
doorzicht noodig, om to weten dat het een voorwendsel is ; want
in het Bind, toen gij mij uw woord gaaft, liet ik u doorzien dat
ik beminde . . . dat ik mijn hart had gegeven, waar ik niet mjjne
hand mocht reiken, en zooveel ik mij herinneren kan, bracht
ik u niet in de onderstelling dat gij zelf de man mijner keuze
waart . Grieft u dat dan zooveel meer, den naam to kennen
van hem die vroegere aanspraken had op mijn hart? Is het
dan de naam of de persoon van don Emmanuel zelf, die bb u
zulk eene verandering heeft teweeggebracht?"
,,Senora, ik moot het erkennen, ik was mij zelven een raadsel . . . en nog . . . nog kan ik niet ontcijferen, waarom ik mij
dus getroffen voelde, toen ik then naam hoorde . Was het de
zekerheid, die de aanduiding van een persoon altjjd geeft, terwjjl onzekerheid altbd eene onbestemde hope laat? was hot de
overtuiging, dat die Spaansche edelman eene van die persoon-
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lijkheden is, waarmede men alle mededinging moat opgeven?
Ik weet het niet . . . ik kan het u niet zeggen . . . ik heb het
mg zelven niet kunnen verklaren . . . ik weet alleen, dat het mij
genoeg was, om alle schoone luchtbeelden, alle droomen van
geluk en liefde plotseling to verstoren en weg to vagen, mijne
hoop op eenmaal to doen ineenstorten, om niets over to laten
in mijn hart, dan de verwoestingen der wanhoop."
„En daarom meet ik nu boeten voor die verstoorde hope,
die ik niet heb opgewekt . . ." viel zij in.
„Niet opgewekt, senora!" herhaalde hij met zekere bitterheid,
haar scherp en vragend aanziende . „Maar herinner u toch . . .
eer ik het oog tot u had opgeheven, waart gij het, die het uwe
op mij hadt geslagen."
„Ik begeerde diensten van u, dat is waar," hernam zij klenrende . ,Maar beschuldigen zult gij mij niet, dat ik u in uwe
droomen heb voortgewiegd ."
„Die beschuldiging heb ik niet tegen u," hervatte hij, terwijl
het pijnlijke der krenking merkbaar was in zijn toon, veeleer
wakker geschud . . . „en dus aan mij, aan mb alleen, aan mijn
onzinnigen eigenwaan, aan mijne verbeelding is de schuld, dat
ik hope durfde scheppen nit het onbestemde van uw spreken,
nit het nevelachtige waas, dat uw vertrouwen omhulde . En zoo
kwam het, dat ik aanving met de overtuiging van slechts geroepen to zgn tot de rol van een vertrouweling, en eindigde met
in uw vertrouwen, en in de wijze waarop het geschonken ward,
bewbs to zien van meer dan dat . . . Er was geen naam genoemd,
geen persoon aangeduid . . . gij spraakt mij van eene gelukkige
toekomst, als van eene zekerheid . . . van mbne hand, die u
daarheen zoude voeren . . . De kieschheid eener dame van uw
rang kon eene bekentenis verbloemen onder zulke wendingen . . .
Ja, senora, ik beken het nu, ik misleidde mij zelven ; ik vleide
mij, zoo niet met uwe liefde, dan toch met iets van uwe genegenheid, dan toch met de hoop, door overmacht van dienstbetoon en opofferingen then mededinger to verdringen uit uw hart,
die zich nooit toonde to uwer hulpe . . . die, als ik mij verbeeldde,
veer zich zelven had moeten handelen, indien hij slechts lets
van die alles overweldigende teederheid voor u had gevoeld,
die ik wist, dat ik had to geven . . ."
„Gij hebt gelijk," sprak Lavinia nadenkend, „gij moest wel
eindigen met niet to gelooven aan een mededinger, die niets
deed waar zooveel to doen noodig was . Gg hebt gelijk, hij had
zich moeten toonen, als hij mij werkeljjk bemind had . Maar
gij weet het nu, hij toonde zich slechts - om mij to krenken ."
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„En dat hij toch word bemind . . . met zulken hartstocht bemind, met zulke zelfverzaking, als ik wist dat gij deedt, dit
senora, bracht mij tot het uiterste . Een ongelukkige hartstocht . . .
ik voel bet aan mij zelven, Lavinia . . . hecht zich krachtiger
vast, en is minder licht nit to delgen, dan een gelukkige . Daarom
gaf ik alles verloren, toen ik wist, dat gij er het slachtoffer
van waart. . ."
„En tegelijk gaaft gij den mood verloren, en den lust om
mij to dienen en to redden . . ." viel zij in, met eene stem, die
klonk als eene zoete weemoedige melodie .
Hij boog bet hoofd nog dieper, en bracht met moeite uit :
,,En wat mij de oogen opende voor bet gevaarlijke en het
misdadige van deze ontwerpen, senora, en wat mij besluiten
deed, er van of to zien, en u . . . u zelve daarop to wijzen . . ."
,,En bet is daarom, dat gij mij uit voorzichtigheid aanraadt,
den Markies de Quitana to huwen, en mij weerloos naar Spanje
to laten wegvoeren!" riep Lavinia . „O voorwaar, hetgeen gij
gelieft uw hartstocht voor mij to noemen, is wel iets zeer flauwhartigs . . . gij, die u zoozeer boven don Emmanuel verheft . . ."
„Neen, senora, u naar Spanje to laten voeren, als de gade
van den Markies, dat is to vreeselijk een lot voor een hart als
het uwe . . . maar ik zeg alleen, de wijze waarop gij bet wilt
ontgaan, is erger to gemoet loopen dan gij wilt ontvlieden .
Want bedenk slechts dit eene : jonker Peter weet wat gij hebt
voorgenomen, en hij is bet, hij zelf, die mij zeer duidelijk heeft
doen onderkennen, dat hij bet wist ."
„Als hij weet," riep zij verbleekend, dan is alles uit, dat
spreekt vanzelve . . . Alleen, hoe zou hij mij dan nog willen
redden ?"
,,De groothartigheid van zijn karakter waarborgt mij dit . Ook
mij heeft hij edelmoedig vergiffenis geschonken . . . hij heeft
mij de hand gereikt . . . en ik zal mij tegen deze bewijzen van
een grootmoedig vertrouwen niet bezondigen ."
„Maar ik, ik kan van then man geene gunsten vragen, geene
bescherming aannemen, na alles wat or is gebeurd . . . en gij,
gij ontzegt mij alle hulp ."
"Senora, geloof mij, ik kan u tot niets nut zijn . . . ik . . . ik
ben niet geschikt, ik voel mij to zwak, u geheel zonder eigenbaat to dienen ."
„En wie zegt u, dat ik nu zulke zelfverzaking van u eische?
wie zegt u, dat niet gebeuren zal, wat gij een oogenblik hebt
gewenscht? Mijn hart . . . ik wil oprecht zijn . . . is niet bet uwe,
maar bet is weer vrij, het is weer bet mijne . Don Emmanuel

351
heeft er zijn recht op verloren, hij heeft er to wreed made
gespeeld, en zoo hij plaats houdt in mijn aandenken, is het
omdat hij er leeft voor mijne wrake . Oordeelt gij, dat wie best
mij tot die wrake helpt, zoo weinig beduiden zal in mijn oog,
zoo lichte aanspraken zal houden op mijne dankbaarheid? en
weet gij ook, of ik niet reeds daarin mijne grootste wrake zal
weten to zoeken, met hem een zulken opvolger to geven in
mijne . . . vriendschap, die hem 't meeste tegen moet zijn, omdat
hij . . . ja, dit moogt gij weten . . . omdat hij er zich vroeger
tegen verzet heeft, dat ik mij aan u zoude wenden voor de hulp,
die ik noodig had?"
Donna Lavinia zeide dit niet, omdat zij wilde vleien en
misleiden ; z~ voelde zelve, dat hat zoo zijn kon, en tegelijk
besloot zij, dat hat aldus z~n zou . Zij voegde daarom b~ de
verleidelbke beloften harer woorden die wegsleepende uitdrukking van stem en gelaat, die overreden moest, al overtuigden
de eersten niet . De ridder had wel eon vast besluit genomen,
jonker Peter's vriendschap waardig to blijven, maar hij was
jonker Peter zelf niet, en tusschen diens vastheid en zjn wankelenden zin lag al de afstand van iemand, die van een vast
beginsel uitgaat, en van een ander, die handelt naar de ingevingen van hat oogenblik. Daarbij, hetgeen allermeest op zijn
besluit had ingewerkt, was de vrees, dupe to worden van eene
ondankbare, die met zjn hartstocht spotte, terwbl hij zelf dien
als ernst opvatte . Zoo haast hij dus zag, dat zjne verhoudingtegenover Lavinia veranderen kon, terwijl zij weder de betoovering harer vleiende stem, harer sprekende blikken op hem
beproefde, herkregen die hun machtigen invloed, liet hij er zich
door wegslepen, en moest hij wel gelooven aan hetgeen zij hem
wilde doen gelooven . Daarbij, naar de som van menschenkennis,.
die hij had opgedaan, achtte hij bet zoo natuurlijk in eene vrouw, .
dat zij zich op een ongetrouwen geliefde wreekte, juist door den
meest gehaten mededinger tot opvolger to kiezen . Dit althans.
waren de redenen, die hij zich zelven later gaf van zijne wankelbaarheid . Want, als men denken kan, hij redeneerde niet
in dien oogenblik ; hij voelde, hij dacht to raden . . . en hij:
meene reeds veel to doen, toen hij nog tegenwoordigheid en
vastheid van geest behield, om tot Lavinia to zeggen, dat zij nu
in hem een hoop opwekte, die hem alles zou doen ondernemen,
behalve een verraderlijken aanslag op jonker Peter.
,,Maar ik zelve wil dat niet meer . Ik wil nu niets meer, dan
mij op don Emmanuel wreken, en dan . . . sterven ."
,, Leef dan liever voor mij . . ." bad de ridder, die novena
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haar nederknielde . ,Gij hebt daar zoo straks aan de Heilige
Moedermaagd gelofte gedaan, u aan haar toe to wijden, zoo zij
u recht verschafte tegen uw beleediger . . . maar als ik het nu
ben, die hem straffe . . ."
„Dan deed ik die gelofte aan u," fluisterde zij .
In eene enkele ure zulk eene wisseling van volslagene wanhoop tot eene verwachting, als daar voor hem word geopend van de diepste miskenning, waaronder hij dacht to bukken, tot
eene erkenning, die hem tot haar wreker en beschermer verhief . . . dit was to veel voor hot hart, to veel vooral voor de
hersens van onzen armen ridder . Zjn hoofd duizelde, hij dacht
don Emmanuel reeds verslagen to hebben, hij nam althans reeds
het recht van een overwinnaar . . . hij vatte Lavinia's handen,
kuste die met onstuimige teederheid, en gaf zulke teekenen
van de uiterste verrukking, dat z j zelve, gecroffen door het
geluk, dat zj aanbracht, daarvan den terugschok voelde, en
zijne droomen niet wilde storen ; want het waren reeds luchtkasteelen van geluk voor de toekomst, die h j aanving to bouwen, en z jne Fransche bespraaktheid, z jne snel ontvlamde verbeelding, z jn talent om zijne phantasieen to kleuren, z jn vernuft om ze als waarschijnl jk voor to stellen . . . alles trok er
het levendig uitdrukkelbk gemoed der Spaansche jonkvrouw in
mede, en onder het aanhooren or van verkreeg z j de overtuiging, dat er tusschen den ridder en haar eene overeenkomst
bestond van gevoelen en levensopvatting, die hem veel meer
voor haar geschikt maakte, dan de ernstige koele Spaansche
edelman het ooit geweest was -- die zeker wel dieper en fijner
voelde dan Hippolyte, maar die z jn verstand altijd een hooger
toon liet spreken dan z jn hart ; terw jl de romaneske ridder zjn
vernuft altjd het eerst en het liefst gebruikte, om de aandoeningen van het zijne to rechtvaardigen of to bevredigen . Ook
bekende zij nu aan Hippolyte, dat het haar berouwde, hem
vroeger, b j oppervlakkige kennis, zoo weinig gewaardeerd to
hebben en zoo vaak miskend .
„haar gelukkig is het flog niet to laat," hernam h j verheugd, en ik hoop nog veel t jd to hebben om u to bewijzen,
dat g j u althans nu niet in m j bedrogen hebt ."
„Te laat nog niet, maar toch zeer laat . . . want de dag
van mijn huwel jk is reeds bepaald . . . het zal de dertigste
Juli z jn ."
,,Lavinia!" riep Hippolyte verbleekend .
„Neen, dat is nog het ergste niet . . . maar er is, als g j weet,
sprake van een particulieren vrede tusschen Frankrjk en

353
Holland, en als die gesloten wordt voor of op den dag van mjn
huweljk, dan verlaat de Markies, mjn vader, en de geheele
familie N jmegen, gel jktgdig met m j, en w j trekken gezamenlijk naar Brussel ."
„Waarom dan toch?" jammerde Hippolyte .
„Dat schijnt noodig to zjn . Ik heb hooren zeggen, dat don
Paolo mondeling wit raadplegen met den Hertog do Villa Hermosa, hoe er dan verder gedaan moot worden . . . in hot belang
van Spanje, dat, naar ze zeggen, zeer verongel jkt zou worden
door dien vrede ."
„Maar dan moot die vrede nooit gesloten worden," riep de
ridder, met eene vastheid, alsof h j hot in zijne macht had, dien
to verhinderen .
„Dat zeg ik ook," hernam Lavinia, en daarom had ik don
Emmanuel willen bidden, zich met al zjn invloed to-on zulken
vrede to verzetten ."
„Niet meer van dozen, Lavinia!" bad Hippolyte ; ,wacht van
nu aan alles alleen van m j ."
„Maar gj, gj kunt toch geen invloed hebben op den gang
der onderhandelingen. . . Wat kunt g3 hierin doen !"
Joel, zeer veel . G} j zult hot zien, Lavinia . . . en daarbij,
ik weet iemand, die m j hierin eon zeer goode raadsman kan
zjn . . . ja, ik ben zeker dat don Christin . . ." ging hj voort,
half tot zich zelf.
„Don Christin! . . . die vooral niet . Hjj is het juist, die m jn
vader bewogen heeft tot doze schikking . . . ik weet niet, waarom
die man zich met onze zaken bemoeit."
,Zooveel gemakkel jker kan hij er m j in raden," vervolgde
Hippolyte, maar zonder haar to zeggen wat hij er b j onderstelde . Als vanzelf waren ze nu tot do werkelgkheid teruggevoerd, en herkregen die mate van kalmte om to zamen over
de maatregelen to beraadslagen, die z j noodig achtten .
Wat er op dit punt tusschen hen afgesproken word, zullen
w j later verstaan . Genoeg z j het, dat z j in zoo goede samenstemming bleven, dat Hippolyte er nu geen bezwaar moor in
vond, de diamanten to behouden ter bevordering der gemeene
zaak, en dat h j, toen hij Lavinia de hand kustte tot afacheid,
haar toefluisterde
„Had ik niet gelijk in m jne hoop, toen ik zeide, dat ze m j
naar Frankrijk zouden voeren? . . ."
De chevalier wilde Lavinia vergezellen, maar zg zeide hem,
dat eene huurkoets haar op eenige schreden afstands wachtte,
dat z j vroeger daarin z jne tehuiskomst had bespied, en dat
23
Media-Noche .
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zij geene de minste vrees had, die korte schreden onder hare
vermomming alleen of to leggen . Fra Illorenz was met haar in
bet rijtuig, en onder zijne bescherming keerde zij in bet hotel
de los Balbases terug, zonderdat haar afzijn daar was opgemerkt . In de afwezigheid van donna Anna en donna Marina
hadden de bedienden, die tehuis gebleven waren, bet veel to
drok gehad met hunne eigene zaken, om zich over de jonge
senora to bekommeren, en hare eigene duena was to overgelukkig, dat haar een enkele avond vr~heid was gegeven, om
met de vrouw van don Emmanuel's cameriero een avondje door to
brengen . Hot lag buiten de gewoonte van don Paolo, zich met
zijne familie to bemoeien, anders dan op vooruit vastgestelde
uren, maar buitendien werd hij door bet bezoek van don Emmanuel en don Christin verhinderd, then avond over iets anders
to denken, dan over de grieve door zijn collega ondergaan,
grieve, waarin ook de beide dames, toen zij tehuis kwamen,
zooveel belang stelden, dat zij vergaten naar donna Lavinia to
vragen - 't geen voor deze zeker niet gelukkig was, daar zij
op die wijze ontslagen bleef van ondervragingen omtrent bet
gebruik van hare uren . Wij hebben gezien, hoe zij de eenige
maal, dat jonker Peter verzuimde over haar to waken, niet ongebruikt heeft gelaten .
Do schoone freule Oelenstedt had, zonder bet to weten, veel
op hare rekening - de schoone freule Oelenstedt of . . . don
Christin ?
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HOOFDSTUK XXII .
Zonderlinge aanstalten voor den vrede .

Wij mogen echter aan don Christin geene zwaardere schuld
opleggen, dan de zijne is - naar de bedoeling althans - en
was het waarheid, dat hij zone oogmerken had met zich aangenaam to maken aan de freule Oelenstedt, en jonker Peter
afleiding to geven door middel van de eerste, het was niet zgn
plan, daarmede aan Lavinia gelegenheid to geven tot eene
echappade, als zij intusschen had gemaakt. Hetgeen wel tot zijne
verantwoording kwam, was een ander, doch in zgne qualiteit
van vredemaker geen lichter vergrbp : zijne ophitsende raadgevingen aan zijne beide collega's, zjn voorwerpen van alle minzame schikking in dozen, de hooge toon, dien hg aanried to
voeren en vol to houden, hoewel hij de eerste moest zijn, om
de onbillbkheid van zulke eischen in to zien . De strbd tusschen
de Fransche en Spaansche heeren liep dan ook zoo hoog, dat
de Markies de los Balbases en don Emmanuel to zamen overeenkwamen, Nijmegen to verlaten, zoo men hun niet ten spoedigste de gewenschte sails ctie gaf - waardoor de onderhandelingen zoo goed als afgebroken zouden zijn, daar de Franschen don Christin ook niet erkend hadden op den voet der
gelijkheid en dus geene officieele relatien men hem alleen konden aanhouden . De Fransche ministers, stork in het gevoel van
hun recht, schenen voornemens niet toe to geven, en dit to
eerder, daar hunne vredelievende stemming niet was toegenomen
bb de geruchten, die er liepen over de terugkomst van Temple,
de bedreigde tusschenkomst van Engeland, en het Haagsche
tractaat, waarbij wel een particuliere vrede word voorgesteld,
maar niet een zulke als zb bedoelden, en dien zij toch zouden
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moeten aannemen, wilden zij den gevreesden oorlog met Engeland vermijden . Maar hoe weinig ook genegen concessies to doen,
waar de Spanjaarden bj hunne strengste eischen volhardden,
achtten zij het toch al to onvoorzichtig, door hunne schuld en
om deze oorzaak eene stremming to doen plaats hebben in de
affaires op zulk een hachelijk oogenblik, en zonder meerdere
gewisheid van hetgeen d'Avaux in den Haag zou bewerken .
In deze moeilijkheid wendde mi nheer Colbert zich tot jonker
Peter, dien hij als een man van gezond verstand en bezadigdheid had leeren kennen, en die aan hem een wederdienst schuldig
was, na de hoffelijkheid, waarmede Colbert zelf eenmaal zijn verlangen had ingewilligd .
Jonker Peter, wel overtuigd dat bet don Christin was, die aan de
beide andere heeren zulke onverzettelijkheid inblies, en in het ongewisse, of de staatkunde van dozen diplomaat werkelijk eene zulke
was, die tegen de belangen van Holland en Spanje streed, daarbij niet weinig afgesehrikt van alle diplomatieke bemoeiingen,
verontschuldigde zich van die bemiddeling bij de Spaansche
heeren ; alleen, hij gaf een goeden raad, en hood zich zelf aan,
dien uit to voeren . Daar alle strijdenden tot de Katholieke kerk
behoorden, stelde hij voor, de bemiddeling van den Nuntius
in to roepen . Maar, daar niemand der partijen de eerste wilde
zijn, om zich aan dien seheidsman to wenden, uit vreeze van
geconsidereerd to worden als de meeste behoefte to hebben aan
het herstellen der amicale relaties, zoo word de Nuntius niet
rechtstreeks tot die taak ingeroepen, maar was het jonker Peter,
die zich belastte de cause van het geschil simpellbk ter kennisse
van Zijne Eminentie to brengen, die daarop als uit zich zelven,
in qualiteit van zijn geestelijk ambt en van voorstander der
Christelijke eendracht, zich ijverig bemoeide, het differend to
effenen en de partijen tot verzoening to bewegen, hetgeen hem
niet zonder groote moeite gelukte, waarop hij ze wederzijds deed
beloven : ,dat die zaken niet verder zouden komen ."
Wij gelooven niet, dat don Christin in deze schikking groot
genoegen nam ; dock daar zijne beide collega's al to devote
Katholieken waren om den aandrang van den Nuntius to wederstaan, moest hj zich naar den wil der meerderheid voegen, en
de eenige uiterlijke bewijzen van ongenoegen, die hij gaf, waren
zijne malicieuse uitvallen tegen jonker Peter, wien hij overal
waar hij hem aantrof met veel opgewondenheid complimenteerde
over zijne habiliteit in het uitvinden van hulpmiddelen, om
ongedachte verzoeningen uit to werken . Ook ten huize der
Deensche ambassadrice en ten aanhoore van de freule Ulla
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herhaalde de looze diplomaat deze dubbelzinnige loftuitingen,
die hg wist zoo weinig welkom to z jn, en waartegen zijn
slachtoffer zich niet Ion verweren. De jonge dame, ziende hoe
de ergernis en de verlegenheid van haar vriend toenam met
ieder woord, achtte het noodig hem ter hulpe to komen, en riep
nit met hare eigenaardige gulheid
„Maar mij dunkt, jonker, daarover hebt gij u niet to schamen . . . al vindt don Christin er vermaak in, u daarmede to
plagen . Daar is, naar m jne gedachte, geen edeler bedrijf en
dat beter aan een Christen edelman past, dan vrede stichten ;
en ware het, dat nooit de politiek tot slechter daden dreef, mg
dunkt, ze zou zich zeer wel met het vrouwelgk gevoel vereenigen
laten . Ik althans zou m j tot zulke diplomatieke handelingen
volgaarne laten gebruiken ."
Dit woord vatte don Christin terstond op, en nam het als
eene aanleiding om haar ter zgde to voeren, en een voorstel
to doen, dat haar vreemd en onverwacht voorkwam, doch dat
zj toch, na eenige aarzeling, oordeelde niet to mogen afslaan .
Het betrof niets minder dan onder zijne geleide eene visite
to brengen aan de Gravin van Oxenstierne, die zoo volstrekt
onschuldig was aan bet ongeluk van haar oom, en jegens welke
hare moei, de barones alle beleefdheidsplichten verzuimde .
Dit bezoek zoude niets anders zijn dan eene hoffeljkheid aan
de Gravin, en de zaak zou buiten de barones omgaan, terwjl
de baron Heugh daarin zeker genoegen zou nemen . Daar
werd Du in den Haag zoo ernstig over den vrede gehandeld,
dat bet al to beschamend zou wezen, zoo de particuliere veeten
tusschen de heeren en dames to N j megen nog bleven voortduren . Hij althans had zjn woord gegeven aan mijnheer van
Od jck, al het z jne to doen om den algemeenen vrede tusschen
de dames to vestigen ; daar deze beer in dat geval het plan
had gevormd, aan de gezamenl jke diplomatie een groot divertissement to geven, waarop h j reeds Lang plan had gehad, doch
waaraan hij door de verschillende onaangenaamheden, die er in
den laatsten t jd bestaan hadden, geen gevolg had kunnen geven .
De freule wilde nog eene uitvlucht zoeken, door aan to merken, dat zij zich eerst over dit punt met jonker Peter bespreken
wilde ; doch don Cbristin, bleef aanhouden met to zeggen :
,Gj weet immers, hoezeer die edelman een vriend is van alle
mogel jke accommodaties . . ."
Hetz j de jonkvrouw door die reden overtuigd was, hetzij ze
zonder volkomene overtuiging toch wilde gehoor geven aan hetgeen don Christin van haar vroeg, uit vreeze van ondankbaar te_
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sch jnen, terwijl z j gevoelde verpliebting aan hem to hebben, de
schoone Ulla stemde toe in z jn verzoek, en gaf haar woord, reeds
den volgenden dag die visite to brengen, daar m jnheer van
Odijck den dag van zijn feest had bepaald op den laatsten Juli,
en dus haast had de algemeene harmonie hersteld to zien, om
z jne invitaties to kunnen doen .
Missehien vinden onze lezers het vreemd, dat or met zooveel
volharding aan feestvieren word gedacht op een tjdstip, waarin
or zooveel elementen van ontstemming en wantrouwen b jeenverzameld waren tusschen de voornaamste personen van den
N jmeegschen vredehandel, en houden ze het plan tot deze part j,
zoo al voor geene mystificatie van don Christin, dan toch voor
eene vinding van de romanciere - en wel geene gelukkige, daar
z j sch jnt aan to druischen tegen historische waarschijnl jkheid .
Doch hoewel w j de bekentenis willen doen dat wij onze vrijheden genomen hebben, waar het datums gold, de affaires of
de tegenwoordigheid der ambassadeurs of ambassadrices betreffende, zoo moeten wij echter de verzekering geven, dat deze
hier, zuiver historisch is, en dat mijnheer van Odjek zich voorstelde eene part b to geven aan de ambassadrices op den laatsten Juli ; hetgeen maakte, dat men met de uitnoodigingen en
andere aanstalten daartoe moest aanvangen, in die dagen van
de heftigste discussie.'n over het tractaat van den Haag, en dus
op een tjdstip, dat er to Nijmegen onder allen, die er belang
bb hadden of het gesloten zou worden of niet, en of het al
dan niet zou worden nageleefd, de grootste onrust en spanning
heerschten . En als ik zeg belanghebbenden, dan is het moeiljk to scheiden, wie in dit woord niet begrepen zjn, van den
geringsten burger van Njjmegen of tot op den voornaamsten
mediateur toe. Toch is hot waarsch jnl jk, dat mijnheer van
Od jek daarmede geene staatkundige bedoeling heeft gehad,
en dat het alleen van z jne z jde geweest is eene daad „van
simpele galanterie en civiliteit" ; hetgeen wj to eerder durven vaststellen, omdat onze berichtgever (een t jdgenoot en ooggetuige
van den vredehandel) hem dus karakteriseert :
„Mijnheer van Od jek, tweede Ambassadeur van de StatenGenerael, die noch niet dan eenige voyagien van een en twee
dagen tot Nymeghen gedaen hadde, was gedurende deze contestatien met z jne gansche familie daer aengekomen . Hy is van
den huize van Nassau door Prins Maurits, brooder van Prins
Hendrik (Frederik Hendrik), grootvader van den Prins van
Oranje, aen wiens interesten by t'eenemael geattacheert is . Ook
ontfangt by groote weldaden van hem, en by geniet een consi-
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derabel revenu, door then by als premier noble van Zeeland,
in plaetse van den Prince van Oraignien, den Adel in de Staten
en de Giecommitteerde Raden van de Provincie representeert .
Hy is belee ft en magnifacq, beminnende de wereld nevens sgne
plaisiers, hebbende eene particuliere aangeborenheyt om deselve
uittevinden ."
Een groot heer dus, die zich had voorgesteld eene partij to
geven, en die gelooft dat hij zich haasten moat, omdat weldra
de gesloten vrede of de hernieuwde oorlog de Nijmeegsche
coterie van aanzienlijke vreemdelingen uiteen zal rukken. De
bepaling van den dag echter was in het hoofd van don Christin opgekomen ; en daarin lag zeker meer beteekenis, dan in
het ontwerp van het feest zelf. De Prinseljke edelman namelft
had jonker Peter geraadpleegd over de mogelijkheid, om ook
donna Lavinia als gast to hebben, hoewel men wist, dat daze
niet meer in het publiek ging . Maar de jonker had hem verzocht van dat verlangen of to zien, daar zij na haar huweljk
onverwbld Nijmegen zou verlaten, onder zijn geleide . En daar
mijnheer van Odbck in dit antwoord een gebrek aan inschikkelgkheid vend voor zijn wensch, en een al to groot heer was
om er niet eenigszins door ontstemd to zijn, liet hij het er voor
dat oogenblik bb berusten en sprak jonker Peter over dit onderwerp niet meer, maar hij nam don Christin in zijn vertrouwen,
en don Christin wist er raad op . De huwelijksverbintenis der
Markiezin de Quitana zou plaats hebben to middernacht van
den dertigsten Juli Zij zou dus den een-en-dertigsten kunnen
uitgaan, en de partij van mijnheer van Odijck zou dan tegelijk
eene afscheidspartij zijn aan haar en aan hare familie, daar don
Paolo had aangekondigd, dat hij met de zjjnen Nijmegen zou
verlaten voor Augustus, in de onderstelling dat het Haagsche
tractaat dan zou aangenomen zijn of de/Initie f verworpen .
Jonker Peter moest wel genoegen nemen met eene schikking,
die hem een deal zijner verantwoordelijkheid afnam bij de reize
der bruid, en hoewel hij zeer gaarne de clause van hat bijwonen der partij door Lavinia zag doorgeschrapt, de jonggetrouwde
vrouw zou hierin zelve to beslissen hebben, en hare keuze was
niet twijfelachtig ; zoodat Monseigneur de Nassau (zooals mijnheer van Odijck in zijn kring veeltbds ward genoemd) vertrouwende over de voornaamste bezwaren gezegevierd to hebben,
en don Christin zijn bondgenoot ziende in hat vereffenen der
overige, welhaast zijne invitaties liet volgen, die, behoudens
eenige observation, door allen warden aangenomen . En niet
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vreemd, de Hollandsche ambassadeurs waren zoowel de meesters van het terrein, als de voorname leiders van de negociatien ;
en zelfs wie zich het meest gekrenkt of verongelijkt geloofden
door de wending, die de onderhandelingen nu hadden genomen,
achtten het toch zaak, die spijt en onrust to verbergen, totdat
het oogenblik der beslissing hun recht zou geven tot eene uitbarsting : - en tot zoolang wilden zij goede contenance maken,
en minst van alien „Monseigneur de Nassau" teleurstellen, die
zich bemind had gemaakt bij de meeste zijner collega's . Zen
groote mededinger op het punt van galanterie, Graaf Antonio,
was naar Engeland vertrokken, wanhopende to kunnen voldoen
aan hot oogmerk zijner zending, bb de miskenning van zijn
karakter, - en dus was er geen vrees meer, dat de Zweedsche
ambassadrice zich langer aan het gezellig verkeer zou onttrekken, terwijl de avances der freule Oelenstedt haar daartoe zouden opwekken . En werkeljjk zoo geschiedde het . Ella Oelenstedt was eene van die liefeljke gestalten, die voor zich innemen
zoo baast slechts de opmerkzaamheid zich op haar vestigt, en
zij kwam tot mevrouw Oxenstierne als eene bodinne van vriendschap en vrede, met woorden van zachte goedwilligheid op de
lippen en met een hart vol oprecbte goede trouw. De dames
werden vriendinnen van then oogenblik ; zij vergaten in goeden
ernst al de politieke geschillen, die hare vorsten tegen elkander
in oorlog hadden gebracht, en zij dachten er niet aan, dat ze
Zweedsche en Deensche waren . Zij zagen slechts, en voelden
slechts, dat zij door overeenstemming tot elkander werden heengetrokken, en dat zij die neiging zonder bekommering konden toegeven . De Gravin liet zich dan ook niet lang bidden, om als
de oudere de chaperon der freule to zijn bij hot aanstaande feest ;
terwijl don Christin zich op nieuw als cavalier had aangeboden,
ingeval de Graaf Oxenstiern nog niet genoeg hersteld was om
nit to gaan . In denzelfden tijd dat don Christin zich zoo i verig
bemoeide, om de dames tot elkander to brengen, had er een
treffend verzoeningstooneel plaats gevonden tusschen hem en
den ridder, waarbij hij de houding van den pore noble aannam,
die den afgedwaalden zoon met goedheid en zonder verwijt de
armen opent, terwijl de chevalier wel een weinig exempel nam
aan de trouwelooze Octave's nit de bljjspelen van Moliere, die,
door de listige Scapin's aangezet, de goede vaders komen verschalken . Maar don Christin wilde zich in dozen wel laten
verschalken . Hij begreep zeer good, dat Hippolyte zich met
hem verzoenen wilde, omdat hij hem noodig had, en geliet
zich toch, to gelooven aan zijne betuigingen van oprecht be-
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rouw over zijne heftigheid, als de eenige aanleiding tot dezen
terugkeer. In waarheid was de ridder niet weinig verlegen,
hoe van don Christin to verkrijgen wat hij wenschte, zonder
hem guile bekentenis to doen van de betrekking, waarin hij
stond tot Lavinia, en van de plannen, die zij to zamen beraamd
hadden, - en toch dit was hem onmogelijk . Eergevoel, bescheidenheid en voorzichtigheid verboden het, terwijl bet flog
daarenboven ongeraden was, daar zelfs de rang, zoo niet het
karakter van don Christin, hem verbieden zoude, medeplichtige
to zijn bij hetgeen de wanhopige toestand der senora haar
ale noodzakelijk voorschreef. Hij had due eene krijgslist bedacht, die hij hoopte dat gelukken zoude, en die ook werkeljjk
gelukte, omdat mijnheer Christin goedvond zich er in to laten
vangen . Onze ridder had moeten kiezen tusschen zijn hartstocht .
en zijn vaderland, en zijne keuze was geweest, als men dat
waehten ken van hem : met zijn degen zou hij Frankrijk to alien
tijde ten dienste staan, maar ale de belangen van Frankrijk
vorderden, dat de vrede gesloten werd die hem to kwader ure
van Lavinia zou scheiden, dan . . . dan moesten de belangen
van Frankrijk naar den achtergrond woken . En zoo verklaart
men zich, dat hij tot don Christin konde zeggen, niet to begrijpen hoe mijne heeren d'Avaux en Colbert zich zooveel moeite
gaven, om een vrede to maken, die zoo geheel in strjd was
met de intention van den Koning, en die hem fnuikte to midden
zijner overwinningen .
„Ik kan nog niet volkomen toegeven, dat het enkel overwinningen zijn chevalier . Turenne is dood. Gijlieden hebt den
Maarschalk de Luxembourg . . . maar de bondgenooten hebben
den Prins van Oranje . . . en dat is een rijzend gesternte. . .
Doch dit daargelaten ; ik geloof niet, dat uwe ambassadeurs een
zulken vrede zullen teekenen, al wordt die hun in den Haag nog
zoo hoffelbk voorgediend ."
„Helaas, Monsenor, ik geloof het tegendeel . Ze zullen wel
moeten ! Als Boning Karel van Engeland onzen Koning afvalt .
en zich tegen hem keert, dan zal men het zien, dat do onzen
Zweden in den steek laten."
„Gij gelooft dit werkelijk, chevalier? en op grondvan . . ."
„Mijne opmerkingen," hernam de ridder fier .
,Werkelijk? Maar, chevalier, hebt gij u dan missehien verzoend met de marechale, dat gij zulke vlucht neemt in de politiek,,
en zit gij, bij gebrek van hoop, reeds zoo volkomen genezen
van uwe ongelukkige liefde, dat gij uwe oogen nu weder opent
voor hetgeen er in de wereld omgaat ?"
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„Monsenor raadt bijna de waarheid . Hersteld ben ik nog
niet, maar wanhopige liefde zoekt allerlei distracties . . . en de
belangen van mijn vaderland . . ."
„Hebben dan ook wel bet naaste recht op uwe aandacht . . .
dat is loffelijk, dat is mannelbk, dat is mijn lof waard als mijne
achting ."
„Ook uwe aanmoediging, uwe hulpe?" vroeg de ridder gevat .
„Wel zeker, mijn beste chevalier, wel zeker . Wie zou ik zijn,
zoo ik mijne ondersteuning en medewerking onthield aan datgene
wat ik als goed geprezen had?"
„Het is waar, Monsenor . . . hetgeen ik zou willen . . . kon
onbestaanbaar wezen met uwe ambtsplichten . . . Ik voor mij, bij
voorbeeld zou wel willen, dat die geprojecteerde vrede niet
doorging ."
„En ik dan, mijn jonge vriend? Meent gij, dat wij Spanjaarden zoo gediend zijn met een particulieren vrede, die ons
a la merci laat van de Hollanders en van hetgeen zij wel voor
ons zullen gelieven to conditioneeren?"
„Dat is zoo, Monsenor ! ook ik heb meer dan eens meenen
to bespeuren, dat Uwe Excellentie niet voor den vrede was,
maar uwe collega's . . ."
„Ik behoef immers mijn bijzonder gevoelen niet aan dat mijner
collega's to onderwerpen ."
.En uwe handelingen, Monsenor?"
„Die richt ik in naar mijn bijzonder gevoelen ; dat spreekt
vanzelf."
,Zoodat het Uwe Excellentie niet tegen zou zijn mij to helpen,
als ik een plan had uitgedacht, om to voorkomen, dat de vrede
vooreerst gesloten wierd ."
„Gjj hebt zulk een plan dan reeds uitgedacht?"
,Liever hoorde ik eerst uw goeden raad ."
„Beter is bet, dat gij mij vooruit uwe meening zegt ; ik kan
dan altijd mijne reflexies maken, zoo ik bet noodig acht ."
„Ik geloof, dat men beginnen moet . . . met jonker Peter uit
Nijmegen to verwijderen," sprak Hippolyte, zonder naar don
Christin op to kijken, nit vrees dat diens scherpe blikken mochten doordringen tot in zijne gedachten ."
„Gij hebt gelijk ; dat is van de hoogste noodzakelijkheid,"
hernam don Christin, een glimlach bedwingende. ,Maar hoe dit
aan to leggen ?"
„Dat is hot juist wat mij zoo moeilijk schijnt ."
„Hem bet leven hier een weinigje onaangenaam maken?"
vroeg don Christin onderzoekend .
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,,Neen, indien mogelijk, dat niet," riep de ridder met onrust .
,,Het is zoo, gij zijt vrienden geworden ."
„Ik heb hoogachting voor hem opgevat . . . maar dat belet niet,
dat, wear hij het heil van Frankrijk in den weg staat . . ."
„Natuurlijk, het vaderland gaat voor . . . Maar wat dunkt u, als
wij er eens raad op wisten, het huwelijk van donna Lavinia to
verhaasten? . . . dan zeker trekt die groote vredemaker onverw jld naar Spanje ."
,,Neen, Monsenor, dat middel niet," riep Hippolyte verschrikt,
en bijna op smeekenden toon . En zich herstellende, voegde
hij er bb : „want als hij hier blijft, zal de vrede reeds voor
den dertigsten Juli geteekend z jn . . . hij legt het er op toe , . . .
ak weet het ."
„Hoe weet gij bet, en van wien?"
„Van mijnheer Colbert, then hij or toe bewegen wil, om van
de satis factie voor Zweden of to zien, en zekerheid to geven
voor den afstand der grensplaatsen," antwoordde Hippolyte stoutweg, want hij had gehoord, dat er werkel jk zulke aanzoeken
werden gedaan .
,,Dat is erger . Als hij dat doordr jft, kan het niet anders, of
de vrede is binnen een dag of wat geteekend ."
,,Maar kunt gj hem nu niet verhinderen in die menles ?"
,,Dat kan ik in mijne positie onmogelijk doen. . ."
,,Overal verbreiden wat z jne bedoeling is?"
„Dan zou het yolk van Nijmegen hem op de handen dragon,
en dit het zekerste middel zijn, om hem hier to houden ."
„Het tegendeel zou hem dus verjagen?"
„Als vanzelf spreekt. . ."
„Maar het zoude eene onwaarheid zjn, die zich zelve tegenaprak . . ."
„Dat ben ik nog niet met u eens . Gj zegt zekerheid to hebben van hetgeen g j beweert . . . door mijnheer Colbert?"
„Zekerheid, Monsenor? . . . nit hetgeen ik gehoord heb, meende
ik to mogen onderstellen . . ."
„Uwe onderstelling is valsch, ik verzeker het u . Ik voor mij
heb deze zaak anders gezien. Gelooft g j b j voorbeeld, dat de
Prins van Oranje zoozeer voor den vrede is?"
„Dat is niet to denken . . . en daarbij, van rondom hoort men,
dat het de Prins is, die zooveel moeite doet om den Boning van
Engeland tot den oorlog to bewegen ."
„Welnu, denk eens na . . . . is jonker Peter niet een geheime
en vertrouwde zendeling van den Prins van Oranje?"
„Dat is bekend ."
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„Die het Spaansche huwelijk niet tot doel, maar tot voorwendsel gebruikt van zijne tegenwoordigheid?"
,Ik heb het altijd daarvoor gehouden ."
,,En zou die dan nu zoo in eens voor den vrede zijn, op een
oogenblik, waarin men zegt, dat de Prins, ondanks hetgeen er
in den Haag omgaat, zich gereed maakt naar het leger weder
to keeren, om op het terrein van den oorlog to zgn, zoo haast
de termjn voor het tractaat zal verloopen wezen ."
„Morbleu, Monsenor, do schellen vallen mg van de oogen . . .
ik zie holder in de mijsterieuse bedoelingen . . . alleen, de pogingen bij mijnheer Colbert . . ."
„Begrgpt gij dat niet? dat was slechts om then minister to
polsen en zekerheid to verkr jgen . . . . niet om het doel to bereiken, dat men scheen to beoogen ."
Daar de stelling van Hippolyte slechts eene onderstelling was,
kon hij haar gemakkel jk met die van don Christin verwisselen .
77 Hot is jammer, dat ieder jonker Peter's bedoelingen niet zoo
goed doorziet als w b ."
„De waarheid mag, ja, meet men voortzeggen," merkte don
Christin aan .
„Maar als wij daarmede ons doel bereikten, en jonker Peter
zich moest verw jjderen, dan was alles nog daarmede niet afgedaan ."
,,Zoo komt het mg ook voor ; ik zou zelfs oordeelen, dat het
moeilijkste dan eerst aanving . . ."
„Neen, Monsenor, alles zou licht geschikt zijn, dat wil zeggen . . .
tot die mate van verwarring komen die ons noodig is . . . als ik
maar in de gelegenheid was hot nit to voeren ."
„Wat toch?"
„lets in de manier . . . als laatst dat tumult tusschen de lieden
van don Emmanuel en die van mijnheer Colbert ."
„Verkeerde maatregel, mgn beste chevalier . Gg hebt gezien,
hoe spoedig zulke di ff'erenten zich schikken ."
„Zoo schijnt het, Monsenor, en mogel jjk is hot zoo onder uwe
Spaanschen, maar wat de Franschen aangaat . . . ."
„Zoo z jn die onrustig ! Hot is wel mogelijk, dat hot met de
Spaanschen niet beter is, maar dat doet er niet toe, zoolang de
meesters de eendracht willen . . . En gg kunt toch in het Bind de
ambassadeurs niet dwingen met elkander to vechten ."
„Neen, maar ik zelf toch zou een hunner kunnen uitdagen ."
„Duelleeren met een ambassadeur! . . . mgn arme jonge vriend,
waar denkt g jj aan ? . . . gg zoudt verloren zijn . . . . "
„Daarvan is de vraag niet, Monsenor . Als ik maar zekerheid
had, dat de uitdaging zou worden aangenomen ."
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,Hm, hm . . . wie is de bedreigde?"
„Don Emmanuel ."
„Don Emmanuel is zeer dapper . . . en zeer behendig."
„Maar ook zeer trotsch, en hij zal vreezen zijne waardigheid
to kort to doen, door aan to nemen ."
„Terw jl g j niet in de condities zijt, hem er toe to verplichten ."
„Helaas, Monsenor, hj is ambassadeur . . ."
„Door Frankr jk niet erkend, dat hebben wij laatst gezien . . ."
„En zou dat in m jn voordeel zjn? . . ."
„Mij dunkt van ja . De antecedenten zjn in uw avantage . . .
en toch moot ik u zeggen, dat ik uw middel hoogelijk afkeur ."
„G j acht het dan niet goed, Monsenor?" vroeg Hippolyte verslagen .
„Maar al to good, mijn beste vriend . . . doch . . . allergevaarlijkst."
,voor wien gevaarlijk?"
„Allereerst voor u . . .don Emmanuel is een uitnemende degen ."
„O Monsenor! . . ." riep de ridder verontwaardigd .
„Welnu, dan zullen wj dat daarlaten . . . Maar ik zeg u, in de
dispositie, waarin op dit oogenblik de Franschen en Spaanschen
tegen elkander zjn, kan een feit, dat zooveel opzien zal geven,
zooveel gerucht maken, als dat wat g j voorhebt, niet anders dan
de gemoederen, in de uiterste beweging brengen, de desordre
opnieuw en heftiger doen uitbreken, en welke ook de uitkomst
z j, den haat vermeerderen, die er alreede bestaat, en verlokken
tot zulke uitbarstingen, als welke hier in Nijmegen eon fellen
inlandschen oorlog kunnen doen ontbranden, die niet anders dan
allerongunstigst zal werken op de negotiaties voor den vrede .
Want wie zegt u, dat niet tot zelfs de burgers van Njmegen
toe, die jonker Peter haten en don Emmanuel vreezen, zich Diet
zouden aansluiten aan wie zich hunne vijanden toonden, en
dus . . ."
„Tudieu, Monsenor dat is immers j uist wat w j willen !"
,, Wat gii wilt, dat is wel mogelijk . . . maar ik, die deze schromelijke gevolgen voorzie, kan dus niet anders dan hot u ontraden, zooals ik dan ook bij dozen doe, en in vollen ernst, in mijne
qualiteit van ambassadeur en negociateur ."
„Ontraden, Monsenor . . . hot eenigste, hot beste middel dat ik
gevonden heb?"
„Welnu, ik zeg u immers niet, dat gij naar een ander zoeken
moot . Ik zeg u alleen : hiertoe kan en mag ik niet medewerken . . . . Hot eenige wat ik doen mag, is u indachtig maken, dat
gij tegelijk maatregelen neemt voor uwe veiligheid, zoo g j dit
plan uitvoert . . ."
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,,Mijne veiligheid . . . dat is wel bet laatste, waaraan ik denk ."
„Zoo is bet zeer goed, dat gij een vriend naast u hebt, die
er bet eerst op let : en daarom, als gij niet naar myn raad zult
hebben geluisterd en u in den uitersten nood bevindt, zal ik u
voorzien van een Spaanschen pas, om naar Brussel de wijk to
nemen, waar ik een vriend heb, die u goed zal ontvangen . . ."
„Een pas, Monsenor . . . met ieder miner vrienden, die mj
zou willen volgen ?"
Dat spreekt van zelf . . . Maar nog iets ; gij zjjt zoo onbedacht,
zoo overijld in uwe plannen . . . weet g~ wel, dat or veel geld
noodig is, als men (zooals gij zult moeten doen) op de menigte
wil werken ?"
„Ik weet bet, Excellentie ."
„Ziet gij, mjjne beurs staat altijd open voor mijne vrienden,.
en gij kunt er over beschikken, al ware bet op dit eigen
oogenblik ."
„Ik bezit een schat in diamanten . . . maar ik vrees wel, dathet mij eenige moeite zal kosten, mg daarvan nog to Nijmegen .
to ontdoen ."
„Dat zou niet kunnen geschieden zonder opzien to wekken,
en vooral niet zonder groot verlies . Daarom is bet beter, dat
gij ze bewaart tegen den kwaden dag uwer vlucht, dien ik u
voorspel . Gebruik liever mijn gereed geld . . . Maar als gij in
last of lijden komt, vergeet dan niet, dat ik u heb gewaarschuwd
en doze onbezonnenbeden ernstig heb ontraden . . ."
„En dat de omstandigheden alleen mij verhinderd hebben,
dien raad op to volgen ;" voegde Hippolyte er bij, met een glimlach ; want hij begreep zeer goed, hoe op doze wyze don Christin hem hulp en bescherming toezeide, zonder in de verantwoordelijkheid zijner daden to willen deelen . Maar behalve dat
de ridder er geen bezwaar in zag, die alleen to dragen, was hij
al to gelukkig den diplomaat voor zijne wenschen gestemd to
zien, en toch bet onderzoek to ontgaan van den scherpzinnigen
man naar zijne beweegredenen . Donna Lavinia was niet genoemd"
geworden . Don Christin had berust in de flauwe en oppervlak
kige redenen, die hij aangaf voor zijn verlangen . Dit vorderde
echter van diens zjjde geene groote zelfverloochening, omdat
dom Ronquillo hem na zijn laatste schr~ven de middelen aan,
de hand had gedaan, om over Lavinia alles to vernemen wat
hjj weten wilde, hetgeen maakte, dat hij niet noodig had, derb
ridder cone enkele vraag to doen, om toch zeer goed onderricht to zijn van de geheimste daden en overleggingen der
Spaansche donna. Dit bleek vooral uit een gesprek met jon-
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ker Peter, reeds voordat zjne verzoening met den ridder had
plaats gevonden, en waarin h j dezen Hollandschen beer waarschuwde, zich 's avonds nooit onverzeld of to voet op straat to
begeven, en bovenal op den dag z finer afreize met donna Lavinia de noodige maatregelen to nemen tot z fine eigen veiligheid
en die der bruid . . .
„Ik weet, waarop g j doelt ; had jonker Peter geantwoord .
„Mjne voorzorgen zijn reeds genomen, doch zj zullen onnoodig
zjn . . ."
,G j zegt dit, omdat g j meent, dat don Paolo met zijne
familie zijne dochter vergezellen zal, en omdat hun gezamenlijk
gevolg bijna een leger uitmaakt . . ."
„Neen, want ik ben niet van hen die gelooven, dat de vrede
op den een en dertigsten zal geteekend zijn . Maar daar ik niet
op den bjstand van don Paolo had gerekend, maakt dit voor
mij geen verschil."
"G b gelooft niet aan den vrede, en ik beken, dat ik in uw
gevoelen deel. . . Maar gelooft g j evenmin aan eene rechz2te
van onzen chevalier?"
„Ik wil hem niet verdenken zonder bew jzen . . . kan Uwe
Excellentie mij die leveren ?"
„Zoodra ik ze heb, zal ik ze u geven ; maar intusschen is
het uwe zaak voorzichtig to z fin, en geen al to goed vertrouwen to hebben. . ."
„Integendeel, ik denk hem to beschamen door bet m fine,"
hernam jonker Peter vast.
„En is bet ook door goed vertrouwen, dat g j donna Lavinia
nog denkt to leiden ?" vroeg don Christin met zekere ironie.
„De senora berust nu in haar lot . . . ik heb er de zekerheid van ."
„Werkelijk ? . . . En welke z fin de geruststellende versch jnselen,
waarop gij die zekerheid grondt?"
„Onder anderen op een feit, dat de gansche familie met bl jdschap vervult . Z j heeft aan den Markies de Quitana geschreven, en zij draagt bb voorkeur de sieraden, die ik haar nit z fin
naam heb moeten aanbieden . . ."
„Dat is zeker eene merkwaardige bjzonderheid ; maar in uw
geval zou ik er toch juist niet to veel aan hechten, en liever
den raad van een vriend aannemen . . ."
„Ik moet u dit zeggen, Monsenor, dat ik in dezen mij het
liefst berade met mij zelven," hernam jonker Peter, het gesprek
afbrekende, overtuigd dat don Christin alleen daarom zooveel
bezorgdheid aan den dag legde, om zijne plannen to kennen
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en tegen to werken, want hg had een geheim wantrouwen tegen
hem opgevat, dat niet eens wgken wilde voor de verzoenende
stem der frenle Ulla . Toch waren zijne waarschuwingen welgemeend ; doch dit is de straf der dubbeihartige linden : men
gelooft zelfs hunne waarheden Diet, omdat men altijd tegen hun
bedrog wil gewapend zijn .
Zoo was de Hollandsche edelman dan ook daarna niet to
bewegen, om aan het verlangen van don Christin to voldoen,
van naar den Haag to vertrekken, om nit naam van don Paolo
aan mijnheer Temple en mijnheer d'Avaux kennis to geven van
den dag, waarop het huwelgk van donna Lavinia zou gesloten
worden, en hen uit to noodigen bb de plechtigheid tegenwoordig to zgn . Dit was bloot een compliment, want men begreep
wel, dat zij to dier wille den wichtigen post niet zouden verlaten . Doch de Vlaamsche heer hoopte op die wijze jonker
Peter onaangename ontmoetingen to besparen, en den chevalier
in den waan to brengen, dat hg door zijne intriges den gevreesden bewaker van donna Lavinia's zijde verdreven had . In den
nacht van den dertigsten kon hg dan in stilte terugkeeren, en
alles zou ten beste zgn gekeerd, naar het oordeel van don
Christin . Maar jonker Peter dacht er anders over, en wilde zijn
ambt bb Lavinia onafgebroken waarnemen, vreezende dat zgne
afwezendheid haar verlokken mocht tot eenige onbedachte daad .
Toch kwam hij tot de erkentenis, dat de raadgevingen van
don Christin even voorzichtig als welmeenend waren geweest ;
wij gaan u voorstellen op welke wgze .
Van het oogenblik af, dat de terugkomst van Temple nit Engeland en de grondslagen van het Haagsche tractaat in Nijmegen
bekend geworden waren, heerschte er niet alleen onder de hooge
personaadjen, die met den vredehandel belast waren, maar onder
geheel de burgerij, en tot onder de geringste klasse toe, een geest
van onrust, ontevredenheid en onderling wantrouwen, als zichgedurende het gansche beloop der onderhandelingen niet had geopenbaard . De Hollandsche handelsstand, die naar den vrede smachtte,
geloofde groote grieven to hebben tegen de Spaansche heeren
en de vertegenwoordiger der bondgenooten, en zelfs tegen den
Prins van Oranje, wien men verdacht hield van den vrede niet
to willen, en op wien zich een heilloos wantrouwen had gevestigd na zijn huwelijk met eene Engelsehe Prinses . Men wist,
dat de Markies de los Balbases metterdaad het sluiten van den
vrede vertraagd had, door de verklaringen, die hj van de
Fransche ministers had geeischt . Men zag niet of wilde niet
zien, hoe noodzakelijk de gevraagde ophelderingen waren ge-
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weest, zelfs in het belang van de vereenigde provincian . Men
hield hat er voor, dat de snelste vrede de beste was, zonder
er over na to denken, of men ook bg dit haasten door Lodewgk XIV verschalkt kon worden . De vertraging had dus
onlust gewekt, en ontstemd tegen alien wie men er van verdacht - eene ontstemming, die de Fransche ministers zelve in
geene geringe mate deelden, vooral toen er spraak was van een
verbond tusschen Groot-Britannia en de Staten-Generaal, dat
dreigde een geheimen vriend in een openlijken vgand herschapen to zien . Nu was hun ijver voor den vrede merkel1k bekoeld,
althans zij gaven er zich de houding van, en zg schenen den
termijn voor de sluiting, zoo niet to willen verlengen, toch tot
hat uiterste to laten verloopen, eer zij er zich aan onderwierpen .
Zij deden meer : zg begonnen pogingen to doen, om den geheelen Ngmeegschen vredehandel of to breken, en deden van
tijd tot tijd voorstellen, om de onderhandelingen to verplaatsen .
Dan eens was het St . Quentin, dan eens Gent, dat zij er voor
aanwezen ; en hoewel zg er niets door verkregen, men zag er
nit, hoe zij trachtten tgd to winnen, en hoe weinig hun Boning
geneigd scheen, goede waarborgen to geven voor de eerlijke
voldoening aan de vredesvoorwaarden .
Hot wantrouwen der Ngmegenaars, dat reeds drukte op de
Spanjaarden, Keizerlgken en Denen, keerde zich van toen aan op
de Franschen, zonder zich daarom van de anderen of to wenden ;
want als het yolk eens het venijn van het vooroordeel en wantrouwen heeft ingedronken, laat het zich niet zoo licht genezen,
zelfs niet, al brengt men hat sterkste tegengift under zgn bereik.
Hot mistrouwde de part] van Colbert en verdacht die van
intriges, zonder daarom de partij van Balbases en de bondgenooten het vertrouwen to hergeven . Het vestigde blikken van
haat en tegenzin op Zweden, door Frankrijk beschermd, en als
het groote struikelblok van den vrede aangewezen, zonder bet
daarom Brandenburg en Lotharingen to vergeven, dat hunne
pretenties en rechten zich verzetten tegen de egoistische beschikkingen van Lodewgk XIV.
Pie eigenlgk doze elementen van strgd en verwarring voedden
of aanvuurden onder de bevolking van N jmegen, is moeilijk aan to
wgzen, daar de stad vol was van allerlei soort van vreemdelingen
en het aan intriganten van hoogen en lagen rang niet zal ontbroken hebben ; maar dit is zeker, dat er veel geld was onder
de smalle gemeente, en dat personen, als berooide lieden en
leegloopers bekend, in de taveernen .en ,toebaek-huysen", waar
men den grooten gruwel van bet „toeback suygen" bedreef,
Media-Noche .
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verteringen met goud-geld betaalden, en altgd gewillig waren
vrij gelag to geven aan alien, die genegen waren hunne zwetsende taal aan to hooren en flesch of kan met hen to ledigen .
Derzulker getal moest ontelbaar zijn, in aanmerking genomen
de groote menigte soldaten, vreemde avonturiers, geringe knechten, die dienden beneden de livrei, en allerlei gespuis, dat de
aanwezigheid en de hofhouding van de vredehandelaren als vanzelve derwaarts had gelokt : om niet to spreken hoe menigte
van geringe lieden nit de inwoners door het voorbeeld der
overigen aangetrokken, zich meer en meer tot het deelen in
de drinkgelagen en rinkelrooierben lieten medesleepen . Zulke
personen waren licht to verleiden, en, verleid zijnde, to gebruiken tot allerlei doe] . Wie ze gebruikte, is niet to bepalen ;
maar jonker Peter ondervond tot zijne groote bevreemding, na
zijn gesprek met don Christin, dat hij het voorwerp was geworden van eene kwaadwillige nieuwsgierigheid voor een groot deel
der geringe bevolking . Men wees op hem met blikken en gebaren ; men week niet voor hem ter zgde ; waar hg een oogenblik staan bleef, zag hij zich omringd tot verdringens toe, en
verwijderde hij zich, dan werden hem grove en schimpende
woorden nageroepen, waarvan hij de toepassing nooit zou gemijnd
hebben, ware het niet, dat het „adjudant van den Prins" al to
kennelijk zijn persoon had aangeduid. ,Paapscho stokebrand,
Jezuietische landverrader, roofzuchtige Spanjolenvriend" waren
nog de minst grove, hoewel de meest beteekenende scheldnamen, die men hem nariep.
De Hollandsche edelman had zich een paar malen omgekeerd om rekenschap to vragen van zulke aantijging ; doch de
houding en de gebaren der menigte werden zoo dreigend, en
zij scheen zoo welbesloten met daden en niet met redeneeringen to antwoorden, dat de edelman het opgeven moest . En
van toen aan besloot hg, volgens den raad van don Christin,
zich niet weer anders, dan in een rijtuig op straat to wagen .
Hij dacht er over, zijne klachten bij de regeering van Nijmegen
in to leveren, en eene vervolging to doen ophouden, die hg in
geen opzicht had verdiend ; doch h3 overwoog, dat eene daad
van gestrengheid to zgner wille uitgeoefend, de antipathie der
menigte eer zou ophitsen dan breidelen, en dat er in dozen to
veel schuldigen waren, om ze alien met een slag to treffen . Hij
oordeelde dus zijn leed to moeten verkroppen voor die twee
of drie dagen, dat h~ nog hier verblijven moest . Maar ondanks
alles wat don Christin had gezegd, kon hij niet gelooven, dat
het donna Lavinia was, die het yolk van Nijmegen tegen hem
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in beweging bracht ; want bj de strengste bewaking, die haar
omgaf, kon men niets in hare gedragingen bemerken, dat zulke
verdenking rechtvaardigde . En wat den chevalier aanging, dozen
achtte hij volstrekt niet den man, om door zulke middelen to
werken . Hg kon ook niet weten, dat deze zelf onbewust het werktuig was van anderen, en dat donna Lavinia die enkele maal,
dat zij zijne waakzaamheid was ontsnapt, zoo goed hare zaken
geregeld had, dat zij daarna geheel lijdelijk kon schenen, zonder
daarom van hare oogmerken of to zien .
Eene geljke lankmoedigheid, als jonker Peter, voor aanvallen
van een anderen aard, betoonde to then dage don Emmanuel .
Van de zijne der Fransche edellieden ondervond hij, zoo vaak
hij met hen in aanraking kwam, eene koelheid, eene terughouding, die aan onbeleefdheid grensde . Hot is zoo, de hoofden
der ambassade deelden daarin niet, en hunne houding was strikt
beleefd - zonder meer, zonder eenige voorkomendheid ; en eeiis
toen hij eene klacht uitte over de zonderlinge wijze, waarop de
Fransche heeren hem bejegenden, antwoordde Colbert door de
schouders op to halen en met do verontschuldiging, dat hij vrije
edellieden niet dwingen kon, een vriendschappel jken toon en
manieren aan to nemen jegens personen, waarvoor z j geene
sympathie schenen to hebben, dat ze gestraft zouden worden,
indien zij een ambassadeur mankeerden, maar dat hij overigens
geen recht had, de onderdanen zijns Konings in hunne conversatie to dwingen .
Don Emmanuel moest zich hiermede tevreden houden, want
evenals jonker Peter begreep hij, dat het beter ware zijne persoonlijke grieve to verkroppen, dan daarvan opnieuw een punt
van discussie to maken ; daarom wachtte hg zich wel, er zijne
collega's over to klagen, daar hg gezien had, hoe zg door overdrjving de zaken verergerden, zonder satisfactie to verkrjgen .
Liever besloot hij de gelegenheid tot botsingen to vermijden,
door zoo weinig mogelgk de plaatsen to bezoeken, waar hg
met Fransche edellieden kon samentreffen . Toch was de behoefte om zich nit to spreken sterker dan z jn trots, en de
eenige, aan wien hij zich veilig durfde vertrouwen, was jonker
Peter. Zoo ging hg dan tot hem, in diep incognito, op den avond
van den negen en twintigsten, nadat hg zich verzekerd had,
hem alleen tehuis to zullen vinden .
De Hollandsche edelman ontving hem met stipte hoffel jkheid,
doch zelfs in zone houding vond don Emmanuel iets terug van
hetgeen hem bb anderen hinderlgk was . Dit bracht hem dus
als vanzelve op de oorzaak z finer komst.
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„Van u, jonker, begr jp ik mij die stroefheid ;" zeide hij,
„en g j hebt er een zeker recht toe . G1j voelt u gekrenkt, dat
ik uw raad niet heb willen volgen ten opzichte van donna Lavinia ; en toch, gj zult mij toestemmen, dat ik in dezen alleen
mijn persoonl jk gevoelen moest volgen ."
„Vergeef mg, Monsenor, niet dit heb ik tegen u, dat g j
mijn raad niet wildet volgen ; maar juist, dat uwe persoonl jke
inzichten in een geval van eer en hart zooveel versehillen konden
met de mijnen, dat, Monsenor, moest mij van u vervreemden . . ."
„Ik moest mij zelven gelijk bl jven in hetgeen ik mij eens
als plicht had voorgesteld ."
„Plicht, Monsenor . . . zeg liever, dat uw gekrenkte trots
en diep gewond gevoel u doof hadden gemaakt voor de stem,
die u toeriep, dat uw eerste en noodigste plicht was, de jonkvrouw, aan wie gj door eene wederzijdsche belofte verbonden
waart, een laatst vaarwel to zeggen, als zij dat met zulken aandrang van u vroeg ."
„Ik wist immers, dat z j schuldig was . . ."
„Zelfs eene schuldige hoort men . . . en weet g j dan, Monsenor, of bet niet uwe vergiffenis was, die zij noodig had, om
kracht to vinden voor haren plicht? Tot hereeniging was bet to
laat, dit erken ik . . . maar moest de scheiding dan juist zoo bitter z jn, als g j die hebt gemaakt ?"
Don Emmanuel zuchtte diep en schudde treurig bet hoofd .
„Giij weet niet, hoe g j m j martelt ;" sprak hij somber .
,G j gevoelt nu, dat ik gelijk had, dat gij schuld hebt
tegen haar?"
„Het zj ;" riep don Emmanuel, liever uw medeljden, dan
deze marteling. ,Weet bet dan, jonker, ik heb uw raad willen
volgen, zonder het voor u to bekennen . . . daarom verliet ik de
marechale . . . ik hoopte, Lavinia zou mij nog willen zien, al ware
bet niet meer op haar uur . . ."
„En dat ongelukkig tumult tusschen de bedienden verhinderde u in dit voornemen?"
„Het occupeerde m j tot laat in den nacht . . . en 's anderendaags . . ."
„Wilde z j u niet meer hooren ?"
„'s Anderendaags vernam ik door een der personen van
m jn huis, dat zij den avond niet in haar appartement had doorgebracht ."
,Niet in haar appartement . . . dus buiten bet hotel van don
Paolo? Geloof dat niet, don Emmanuel : zij is to wel omringd,
om zoo iets to wagen . . . en daarb j, hare familie zou het weten ."
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,,Neen, het is voor alien geheim, en ik zou hot ook niet
weten, zoo hare duena niet juist van de vrijheid, die haar voor
den ganschen avond geschonken was, gebruik had gemaakt, om
de vrouw van mijn kamerdienaar to bezoeken . . ."
„En don Emmanuel geeft aandacht, geeft geloof aan de
praatjes der antichambre ?"
„Spaansche bedienden lasteren hunne meesters niet ; en
deze duena vooral, aan donna Lavinia verbonden sinds hare
vroegste jeugd, is zoozeer aan haar gehecht, dat zij zelve het
voorwerp is van veel bespieding, en alleen in het afzijn van
donna Marina kan uitgaan. Lavinia is uitgereden met fra Illorenz . . . de goede, eenvoudige duena, die van onze voormalige
betrekking kennis droeg, geloofde dat hare meesteres eene samenkomst had met mij . Hot zal wel geweest zijn met dien
fraaien ridder de St . Savornin ."
„Monsenor!" riep jonker Peter, half verwijtend, half verschrikt, want hij had geen recht de vreeselijke onderstelling
tegen to spreken .
„Gij ziet," hervatte don Emmanuel met smartelijke bedaardheid, ,dat ik nu den tegenspoed moot zegenen, die mij belette
uw raad to volgen . Zij zal nu ten minste niet weten, dat ik de
zwakheid heb gehad, aan haar verlangen gehoor to willen
geven ."
„Ik zou dat veeleer bewbs hebben geacht van groote sterkte,"
sprak jonker Peter. ,Maar wat niet geschiedde, is nu to laat .
Doch wil mij een enkelen grond aangeven, waarom uwe verdenking zich becht op den Franschen ridder ."
,,Omdat doze avonturier juist na dien dag zich het recht
aanmatigt, als haar kampvechter op to treden . Hg is mij tot in
mijn particulier vertrek komen vervolgen, om mij vormel jk uit
to dagen . Als gij begrgpt, heb ik met minachting dit cartel afgewezen, niet zonder eene duchtige bestraffing zijner vermetelheid . Woedend is hij afgetrokken, en heeft zich daarna nog
tweemaal aan mijn hotel aangemeld, zonder tot mij toegelaten
to worden ."
„Ja, zoo iets ligt in zijn karakter . . . het is een vermetele
heethoofd . . ."
„Ik dreigde hem met de ordonnanties tegen het duel, doch hjj
antwoordde, dat hij er nu eenmaal zijn leven voor overhad, en
mits de onbekende dame, die zich door mij beleedigd achtte,
satis factie verkreeg, was het hem onverschillig op welke wijze
hg het zijne aan haar offeren moest . Ik liet hem doorzien, dat
hij reeds door de uitdaging van een ambassadeur hoogst schul-
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dig was, zoo ik hem aanklagen wilde ; maar ik zag wet, dat die
bedreiging geen indruk maakte, en ik heb ook to zeer de overtuiging, dat Colbert mij als ambassadeur alle satis factie weigeren zou, om haar gevolg to geven . Daarbij, zijne stoutheid zelve
verdient eenige verschooning . . . bet eenige wat ik niet kan
is . . . met hem duelleerere . . ."
„Ik begrijp dit, Monsenor, ik becht zelf geene groote waarde
aan de zoogenaamde reparaties van bet duel ; maar toch zijn er
gevallen, waar de hoogere in geboorte en rang eene daad van
edelmoedigheid doet, door aan den mindere de voldoening niet
to onthouden van den degen met hem to kruisen ; en ik geloof
dat bet good zou geweest zijn den armen Fransehen chevalier
die voldoening to gunnen . G}ij kunt niet in ernst in hem uw mededinger zien, hij is veeleer het slachtoffer van donna Lavinia's
onbezonnenheid . Licht had bet trekken van den degen tot eene
goede uitkomst geleid ."
„Ware de chevalier een persoon geweest van minder twijfelachtige positie, ik had voor mij zelven die voldoening geeischt ;
doch nu moest ik mij beheerschen en mij onthouden . . . ik mocht
mijn naam en rang niet compromitteeren in de gelijkstelling van
bet duel met zulk eene twijfelachtige personaadje ."
„En toch, Monsenor, zou bet kunnen zijn, dat juist die onthouding u zelven in een twbfelachtig licht stelde tegenover personen,
die u niet kennen . . . en bet zou mij zelfs niet verwonderen,
dat de zonderlinge terughoudendheid der Fransche edellieden,
waarover gij u beklaagt, nit uwe weigering, om eon hunner satisfactie to geven, to verklaren is . . ."
„Maar zou dan die vermetele loshoofd de onvoorzichtigheid
gehad hebben, van zijne uitdaging to spreken?"
„Monsenor, ik ben er bijna zeker van, dat hij er onder zijne
landslieden op stoft, als ware bet werkelijk vrees voor hem, en
geenszins . . . geringachting, die u deed weigeren met hem to
vechten ."
„En dat zou geloofd worden !" riep don Emmanuel met schrik
en toorn .
„Monsenor, de chevalier is voor eenen stouten bretteur bekend,
en de Fransche adel kent Uwe Excellentie alleen als een hooggeboren edelman . De Fransche adel neemt bet hoog op met hot
point d'honneur, en . . ."

„Alzoo zouden ze mij van laf heid verdenken, en daarom vermijden ?"
„Ik vrees, dat bet zoo is, Graaf ."
„Zoo vergeven mij mijne edele vaderen ! . . . want nu zal die
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armzalige pocher den dood sterven door mgne band, en zal
ik het zijn, die hem uitdaag . . . en de eerste Fransche edelman, dien ik ontmoet, en die het ongeluk heeft mij to mishagen, zal het weten, dat het blood van den Cid nog niet ontaard
is in Spanje."
Jonker Peter ken zich met die hartstochtelijke opvatting, als
vanzelf sprak, niet vereenigen . Hij trachtte don Emmanuel to
doen bedaren ; maar de Spaansche edelman, eens in onrust
over de vlek, die er geworpen scheen op zgn karakter, was niet
van dit denkbeeld of to brengen . De stemming zijner ziel liet
hem niet toe, rustig op Cene plaats to blijven . Hij wilde heengaan ; doch jonker Peter vend het niet good, hem in doze
oogenblikken alleen to laten, en bood aan, hem tot zgn hotel to
vergezellen .
Don Emmanuel nam het aan . Hij was to voet gekomen, en
alleen verzeld van een bediende zonder livrei, die eene kleine
lantaarn voor hem uitdroeg . Men had slechts een korten afstand to gaan ; maar nauwelijks waren zij een paar schreden
van Jonker Peter's woning verwijderd, of zij zagen iemand uit
eene zijstraat tot hen komen, die den gang en houding had van
don Christin, maar die zoo dicht in zijn mantel en hoed gedoken was, dat zij hem niet herkenden, eer hij vlak voor hen
stond en hen aansprak. Hij had niet eens een voetknecht bb
zich en droeg zijn eigen lantaarn .
,,Eene manier," zeide hij schertsende, ,om nog in de zeventiende eeuw den Diogenes to spelen ."
,,Gjj zoekt dan op dit uur in de Nijmeegsche straten een eerlijk man?" vroeg jonker Peter, die door zijne tegenwoordigheid
en de afleiding van het gesprek, don Emmanuel in kalmer
stemming hoopte to brengen .
„Zoo ik oprecht moot zgn, kan ik niet zeggen, dat ik daarop
heden ben uitgegaan," hernam don Christin lachende . „En
toch," vervolgde hg, van Rgnsse met zijne lantaarn beliehtende,
,,toch kan ik zeggen, dat ik er een gevonden heb . . .Zoo recontreert men meest wat men niet zoekt ."
„En mits de ontmoeting welgevallig zij . . ."
„Tot bewijs er van, neem ik den steun van uwen arm . . . ik
heb mijne goede vjjftig jaren, en kan dien gebruiken ."
Jonker Peter belastte zich nu ook met zgn lcht, en gaf hem
het midden, zoodat don Emmanuel, die nog geen woord had
gezegd, eenigszins geisoleerd was van den Hollandschen beer .
Zoo gingen zg eene wile voort, totdat op eens don Christin
uitriep
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„Maar ziedaar nog een dolenden ridder, en wel een zulken,
die in rechte lijn afstamt van den vermaarden don Quixote ."
„Don Quixote of niet, hij zal zijn avontuur vinden, en geen
vroolijk !" riep don Emmanuel, snel op den aangewezene toegaande, in wien hij, zoowel als de overigen, den chevalier Hippolyte de St. Savornin had herkend .
„Wat bedoelt de Graaf?" vroeg don Christin als met verwondering .
„Niets minder, dan dat hij den ridder wil uitdagen ."
„Don Emmanuel de Fuentes met den sieur de St . Savornin ! . . .
maar dat kan immers niet . . . en dat in deze oogenblikken?"
riep don Christin, met goed gespeelden ijver . ,Wij moeten tusschen beide komen ."
„Het zal wel to laat zijn," hernam van Rjnsse, hem haastig
volgende .
En werkelijk was het to laat . De eerste uittartende woorden waren reeds gewisseld, de vingers hadden reeds de greep
van den degen gezocht, en alleen het toetreden der beide anderen belette hun, de dreiging oogenblikkelijk door de daad to
laten volgen.
,,Het verheugt mij inderdaad, Monsenor, Uwe Excellentie
eindelijk tot het goede begrip van eer terug to zien komen,"
sprak Hippolyte. „Men begon reeds to twi felen . . ."
,,Omdat ik mijn degen niet wilde meten met den uwen . . .
en nog wel om eene vrouw ! . . ." riep de Graaf met minachting.
Gemeenlijk plegen edellieden, die hart hebben, zoo angstvallig niet to wezen, zoo er aanleiding was van hun moed pro fessie to doen," sprak do ridder, beleediging voor beleediging teruggevende .
„Ik oordeel den mijne zoo erkend, dat ik niet noodig achtte,
daarvan blijk to goven voor het mij luste ."
„Gij oordeelt juist, Graaf!" sprak don Christin daartusschen .
„En daarom behoort gij u ook to onthouden van zulk eene dolheid, als die is, to gaan vechten met onzen braven ridder, die
voorzeker ook wel andere satis factie zal aannemen ."
„Don Christin, gij zelf weet beter dan iomand, dat ik mij
met geene andere zal tevredenstellen," riep Hippolyte driftig .
„Ik zeide het om u to sparen, mijn jonge vriend . . . bega
toch geene onbezonnenheid, gij stelt u bloot aan de vreeselijkste gevolgen ."
„Daarmede moge het gaan, zoo het kan, doch wij moeten
vechten . Is het niet zoo, don Emmanuel ?"
,,Het moet zijn, en het zal zi n!" hernam deze .
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„En jonker Peter spreekt geen verstandig woord tet bevrediging daartusschen?" vroeg don Christin .
„Ik geloof, dat een duel onvermijdelijk geworden is," sprak
deze somber .
„Nu, als het dan zijn moet, gebruik dan deze voorzichtigheid, chevalier . . . deze edelmoedigheid, G-lraaf . . . en duelleert
niet na een publiek cartel en met secondes, maar als bb rencontre .
Gaat nit, ieder met een goeden vriend, en ontmoet elkander als
bb toeval."
Pat is mij goed," sprak de Graaf .
„Last bet dan nu zijn," zeide Hippolyte .
„Neen, dat staan wij niet toe . . . in mijn karakter kan ik
geen collega bb zulk een avontuur bijstaan ."
„Uw dag en uur, Monsenor?" vroeg Hippolyte den Graaf,
daar hij wet begreep, dat de zaak nu niet zoude doorgaan .
„Welnu . . . morgenochtend ."
„Morgen?" viel don Christin in . Dat kan niet zijn . . . daartegen verzet ik mij in mine qualiteit . Men verwacht, dat mijnheer Colbert zich morgen decideeren zal voor den vrede, en
don Paolo doet juist opnieuw aanzoek bij de Fransche heeren
voor uwe erkenning, opdat gij den vrede mede onderteekenen
zoudt . Met die equipee op morgen zoudt gj alles in duigen werpen ."
„Geeft gij dan zelf den dag op," riep de Graaf, ongeduldig
over dezen tegenstand .
„Zoo zij bet op den eersten Augustus," sprak don Christin .
„Op den eersten Augustus, zoo zij het," herhaalde don
Emmanuel .
„Op den eersten Augustus, mijne heeren, dat . . . dat is onmogelijk!" riep Hippolyte, zichtbaar ontsteld .
„Hoe, chevalier, gij trekt nu terug?" riep don Emmanuel
spottend .
„Neen, Monsenor, maar . . . de eerste Augustus is . . . kan . . ."
„Moet u convenieeren, chevalier, of ik zal er het ergste van
denken !" zeide toen jonker Peter met nadruk.
„Het zij dan zoo," zuchtte Hippolyte, en boog bet hoofd als
onder een onherroepelijk vonnis .
En bet bleef bb deze overeenkomst. Zij scheidden na wisseling
van ceremonieele groeten . De drie heeren bleven nog samen
tot voor bet huis van don Emmanuel . Daar verliet hen mijnheer Christin ; jonker Peter trad mede binnen .
,,Zonderling," had don Emmanuel nog gezegd, die bretteur
heeft op eens zijn air de bravade verloren, nu hij zekerheid
heeft, dat hij vechten moet ."
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„Neen, dat is het niet, maar het derangeert, geloof ik, ietwat
zone plannen," merkte jonker Peter aan.
,;Te vreemder is het, dat hij zich terstond gewonnen gaf op
uw wenk. . ."
„In de over~ling van het oogenblik . . . mits h~ zich later
slechts niet bedenke ."
;,Men moot hem op then goeden weg trachten to houden,"
sprak don Christin lachende, en verwijderde zich met zbn bedaarden grijsaardstred . Maar nauwelijks had hij gezien, dat de
beide heeren waren binnengegaan, of zijn sleepende gang werd
een vlugge mannenstap, waarmede hij spoedig Hippolyte inhaalde, die daar nog langzaam en peinzend voortdwaalde .
Hij fluisterde hem slechts een paar woorden toe, en ging
teen weder zijn eigen weg ; maar toch gaf die toespraak eene
wending aan des ridders gedachten, alsof h~ plotseling door
eene vroolijke ingeving werd bezield .
„Ik wilde a alleen herinneren, chevalier!" had hij gezegd,
„dat de eerste Augustus begint met den twaalfden klokslag to
middernacht van den een en dertigsten Juli, en dat mijnheer
van Odijck zijne gasten zal uitnoodigen, Media-Noche to
houden ."
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HOOFDSTUB XXIII.
Eene trouwplechtigheid to middernacht.

Ondanks alles wat sommigen gevreesd, anderen gehoopt hadden, verliep de dertigste Juli, zonderdat er iets bijzonders voorviel onder de negociateurs, ten aanzien van den vredehandel.
De Fransche ambassadeurs hadden het Haagsche tractaat, dat
hun den zes en twintigsten was verkondigd, noch verworpen,
noch aangenomen ; men begon het voor zeker to houden, dat
zij geene volmacht hadden, om op die voorwaarden to sluiten,
en dat de nieuwe instructies van hun Boning nog niet waren
aangekomen, zooals men gewacht had . De stemming van do
Nijmeegsche bevolking was als de vorige dagen en tusschen
de personen der onderhandelaars was dezelfde verhouding. Maar
alles scheen aan to duiden, dat het er eene was, die niet blijvend kon zijn, en dat deze stilstand geene voorbereiding tot
vrede was, maar veeleer de aarzeling voor eenen heftigen strijd .
De Markies de los Balbases begon de hoop to verliezen, zijne
dochter to vergezellen ; maar daar hij wist, hoezeer donna Anna
dit wenschte, wilde hij zich hieromtrent niet voor het uiterste
oogenblik verklaren ; en den laatsten Juli kon er nog veel gebeuren, daar men de kansen voor of tegen den vrede als met
den dag zag wisselen .
Hot liep nu tegen middernacht . In de huiskapel van den eersten Spaanschen ambassadeur bereidde zich eene belangwekkende en zeldzame plechtigheid voor : eene nachtelijke mis, ter
gelegenheid van het huwelijk der senora Lavinia de los Balbases met don Fernando, Markies de Quitana .
Daar het hier eenvoudig eene huiselijke zaak gold, en velerlei redenen don Paolo bewogen, zoo weinig mogelijk openbaar-
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heid to geeen aan deze ceremonie, waren er van de vreemde
gez4nten geene andere genoodigd dan de Nuntius en de Keizerljken, de laatsten nit hoofde van de bloedverwantschap huns
meesters met bet Spaansche vorstenhuis. De overigen zouden
alleen kennis ontvangen van bet huwelijk, zoodra bet gesloten
was . Don Emmanuel en don Christin moesten er b j tegenwoordig zjn, als getuigen, en slechts een paar edellieden van hun
gevolg mochten hen vergezellen . Overigens werden er geene
vreemden toegelaten. De ingang aan de straatzijde, die bij den
gewonen dienst altoos openstond, bleef nu gesloten, en alle personen, van welken rang ook, die deze nachtel jke mis zouden
bijwonen, moesten zich omstreeks elf uur vereenigen in de groote
zaal, die aan de kapel grensde . Er kon dus niemand binnenkomen, dan door de groote poort van het hotel, waar de major-domo en de ceremoniemeesters met hunne adsistenten strenge
wacht hielden tegen ongeroepen indringers, hoe weinig men die
onder deze omstandigheden en op dat uur ook to vreezen had .
De Hertog de San-Pietro had een deel van zjne compagnie
ruiter j, die hij to Keulen gelaten had, naar Nijmegen doen komen,
om orde to houden to dier gelegenheid ; doch jonker Peter had
ernstig afgeraden, door buitengewone maatregelen de aandacht
van de volksmenigte to vestigen op het huis van don Paolo
en zoo had h j ook verkregen, dat men de regeering van N jmegen dankte voor het aanbod, om het hotel en de straat door
de burgerwacht to laten afzetten . Uiterlijk moest niets bet aanduiden, dat er iets buitengewoons voorviel . Het af- en aanr jden
van koetsen was men gewoon aan de huizen der ambassadeurs,
maar al wat daarboven ging moest men nalaten, daarom ook
had van R jnsse don Paolo niet willen toestaan, hem in eene
staatsiekoets met zes paarden en met een geleide van pages en
edellieden of to halen, evenals men dit voor den Markies de
Quitana zou gedaan hebben . Hij reed naar de ambassade in
een gesloten rijtuig met twee paarden, en zonder eenige lastige
ontmoeting to hebben.
De kapel had een zonderling aanzien, voordat de bruidstoet
er was binnengetrokken . Alles schitterde er van licht, van keurige draperieen, door wapensehilden afgewisseld, van zilver op
bet altaar, van gouden candelabres met groote wastoortsen, door
guirlandes van bloemen omwonden, van heiligenbeelden in hunne
bonte pracht ; en toch scheen alles mat en somber door de onafgebrokene stilte en de volstrekte ledigheid van die banken en
gestoelten . De priester met zi ne koorknapen beyond zich nog
in het aangrenzende kabinet, dat tot sacristie werd gebruikt, en
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het eenige levende wezen, dat er zich beyond, de Suisse, stond
met half gesloten oogen tegen een pilaar geleund, zijn staf vasthoudende met een zeer onwissen greep, en eindigde hier zeker
nog den droom van zgn eersten slaap, waaruit hg voor dezen
dienst was gewekt . Op eens ward de ingang van de straatzijde
zachtkens geopend, en fra Illorenz trad binnen, vergezeld van
een anderen monnik, in een ordegewaad gelgk aan het zijne,
die de kap over het hoofd hield geslagen . Voorgegaan door
fra Illorenz, doorkruiste daze stoutweg het gebouw, den Suisse
voorbij, die, als door eene verschijning opgeschrikt nit zijn halven
dommel, op een slaperigen toon to kennen gaf, dat men hem
bevel gegeven had niemand toe to laten, die door dezen ingang
binnenkwam .
„Dat bevel is natuurlgk voor vreemden . . . niet voor ons, die
van het huis zgn," sprak fra Illorenz .
„Daar dacht ik niet aan," hernam de Suisse, en hernam zijne
rustige houding .
„Ik moat hier gebedenboeken gereedleggen voor de genoodigden, die er niet van voorzien zijn," hervatte fra Illorenz ;
en werkelijk legde hij op sommige eereplaatsen sierl jjke missalen
neder, die hij en zijn metgezel droegen . Daarop zeide hj tot dozen :
„Mijn broader, aangezien gj gelofte hebt gedaan, in gebede
to blijven voor onze senora, zoolang de heilige mis duurt, kan
ik u geene betere plaats aanwjzen om ongestoord en onopgemerkt to zijn, dan dit biechtgestoelte hier in den hook. Niemand
zal u daar gadeslaan . . . En gij, mijn vriend, zorg dat de eerwaarde vader door niemand in zijne aandacht worde gestoord ."
De Suisse drukte zijne oogen nog iets dichter toe, ten bewijze
dat hj verstaan had, en de monnik zeide :
„Ik dank u, brooder!" waarop hij de aangewezen plaats innam .
,Waarom is het tapijtbehangsel weggenomen?" vroeg Illorenz
vervolgens aan den Suisse.
„De major-domo heeft het laten wegnemen, opdat er zich
onder de plechtigheid niet de een of andere indringer zou verschuilen, die ondanks alle voorzorg was binnengeslopen ."
„Dat is eene goede voorzorg," sprak de monnik, en ging de
sacristie binnen .
Eene goede voorzorge zeker, dock m jne lezers, die zich
herinneren, hoe onze held, de ridder de St . Savornin, zich eens
met voordeel van dit vermaarde behangsel had bediend, en die
wel gelooven dat zijn verlangen om de ceremonie bij to wonen
zeer groot zal zijn, betreuren het, dat hem zelfs dit hulpmiddel
ontnomen was, - doch zij mogen zich geruststellen . Ondanks

382
alle maatregelen, die men genomen had, om vreemdelingen,
en bovenal dozen vreemdeling, to weren, was h~ er binnen voor
al de anderen. (zij zoudt er u van overtuigen kunnen, als gg
even de donkere kap hadt opgeslagen, die des monniks gelaat
verborg ; gjj hadt u dan in de welbekende trekken niet vergist,
en daarop eene uitdrukking van schalkheid waargenomen, die,
midden onder de pijnlijke gewaarwordingen been, door de voldoening over de welgelukte list word opgewekt . Dat zich onder
dien triomf bitter smartgevoel mengde, zal ieder wel van hem
willen gelooven . Hii kon zich maar niet begrijpen, waarom Lavinia, nu zij toch besloten had, om zich door ongewone middelen vrij to maken, niet liever voor dan na zulke ceremonie haar
plan ten uitvoer bracht . Al beteekende dit voorloopig huwelijk
in hare oogen nog zoo weinig, zij zou toch ondervinden, dat de
wereld daaraan eene hoogst ernstige beteekenis hechtte, en dat
zij zich nu ketens liet aanleggen, die nog moeielijker to verbreken waren dan die, waarin de tirannie barer verwanten haar
gesloten hield . Maar zij had het aldus gewild, en zij beweerde,
dat zj slechts dien weg kende, om hare moeder gerustheid to
geven, aan don Paolo woord to houden, en tegelijk voor zich
zelve die mate van fortuin en vrijheid to verkrijgen, die haar
de vlucht en het verblgf in een vreemd land mogelijk zou
maken . Want, wij kunnen bet niet langer verhelen, met zulke ontwerpen in de ziel zou die ongelukkige naar hot altaar treden
en de hand reiken aan den man, die haar gemaal vertegenwoordigde ; met zulke ontwerpen in de ziel zou zg ieder deel
der beteekenisvolle ceremonies barer Kerk vervullen, en aldus
eene plechtigheid ontheiligen, die voor haar al de kracht van
een sacrement moest hebben . Zeker was het daarom, dat zij
haar biechtvader, die tegeljk de huiskapelaan was, niet gekozen had, om haar huwelgk in to zegenen, maar daartoe den
vicaris van den Nuntius had doen uitnoodigen, die ale een
vreemde voor haar zou staan en niet in de geheimen van hare
conscientie was ingewjd . De familie had to eer die keuze goedgekeurd, daar doze vicaris een gunsteling was van dom Ronquillo, en men tegelijk Monsignor Bevilacqua een compliment
maakte door die verkiezing .
Doch w~ mogen onze aandacht niet langer laten afdwalen,
want de groote dour wordt opengeslagen door een paar collega's van onzen Suisse, en de personen tot het koor behoorende
komen binnen, plaatsen zich op de tribune bb hot kleine orgel,
en alles is gereed en wachtende op den plechtigen intocht van
den bruidsstoet, die zich ook welhaast vertoont.
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wg zullen slechts onze opmerking wgden aan enkele hoofdpersonen .
Hot allereerst aan de bruid, die to dezer gelegenheid bet
Spaansch kostuum droeg in voile strengheid, van de platte hangende vlechten, die haar kapsel uitmaakten, af, tot op de violet
zgden kousen en met paarlen gesierde schoenen toe ; - maar
bet zware goudlaken, hoe ook met kant en edelgesteenten
gesierd, verborg al to veel de weelderige vormen van hale en
schouders, die men gewoon was bij Lavinia to bewonderen,
om nu niet iets als teleurstelling op to wekken . Daarbij droeg
zjj bet zware staatsiekleed en de baleinen klemkeurs als eene,
die er niet aan gewoon is en die er zich door gekweld voelt,
en als wilde zg to kennen geven, dat zulk een harnas slechts
to zwaarder drukte, al was bet met diamanten overdekt, en dat
zb de voile vgf ellen goudstoffe, die haar sleep vormde, geen
sieraad achtte, maar slechts hindernis voor haar lichten en trippelenden tred . Ook hadden de twee pages, die dezen sleep
moesten dragen, moeite zich met de vereischte statigheid van
hun plicht to kwijten . En Hippolyte haar dus ziende, sprak bij
zich zelven : - Ma foi, hoe men bet haar aanziet, dat zij
geene Spaansche is in bet harte, en hoe bet Fransche habit de
cour haar beter zou staan .
Zg droeg een langen sluier van zwarte kant, doorgewerkt met
chenille en gitten, en de markgrafel jke kroon, zwaar van diamanten en paarlen, omgaf haar de slapen, en verving den
lichten vroolgken bloemeukrans, die zoo goed past op de lokken
eener bruid . Van deze bruid zou men bet gewacht hebben, dat
zb tranen in bet oog had, en dat de bleekheid van hare wangen
getuigen moesten van den zwaren strgd in haar binnenste en
veellicht was dat zoo doch men leefde onder bet regime van bet
blanketsel, en bet hare was met zorge aangebracbt . Maar ook
hare oogen verrieden meer bitterheid dan smart . Zoo vaak zij
den fieren en laatdunkenden blik ophief naar een der aanwezigen, was bet, of zij tot alien wilde zeggen : Nu ik u dit
offer heb gebracht, behoeft niemand uwer verder iets van mg
to vorderen, of op mijne volgzaamheid to rekenen . En bet was
niet op jonker Peter, dat z jj hare scherpste blikken richtte, slechts dan, als zij op don Emmanuel zag, (en zb deed bet
veelmalen gedurende de plechtigheid), flikkerde er haat in haar
oog, en wij moeten bet erkennen, zg ontmoette ook geene
zachtbeid in bet zgne ; slechts koele onverschilligheid drukte
bet uit, hoewel in de warreling van aandoeningen, die hg onder
een strak gelaat trachtte to verbergen, onverschilligheid zeker
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wel geene plaats zal gevonden hebben . BU doze gelegenheid
droeg hg bet voile plechtgewaad van een grande van Spanje
van de eerste klasse, en alle zijne orden en eereteekenen . Hg
had niet minder kunnen doen, zonder ergernis to geven aan
don Paolo, die gemeend zou hebben aan zich zelven en aan
don Fernand tekort to doen, zou hij of iemand van de zijnen
op zulk een belangrijk punt als bet kostuum, eenige achteloosheid aan den dag gelegd had, gelgk alien, tot op den jongen
Markies de Sesto toe, dan ook in voile strengheid, ik mocht
liever zeggen in vollen glans, aan then eisch voldeden .
Jonker Peter, die omtrent de staatsiekoets niet had willen toegeven, had zich to eerder rekkelijk getoond op bet punt der
kleeding. Hg droeg een zwart fluweelen gewaad, en, uit aanzien van den persoon door hem vertegenwoordigd, den mantel
van een grande van Spanje, waarop bet kruis van Calatrava
schitterde, eene onderscheiding, die de Markies de los Balbases
in bet geheim voor hem verkregen had, en waarmede hij hem
op dozen dag verraste . Jig was zeer bleek en diepen ernst las
men op zbn vast manneljk gelaat, toen hg met Lavinia binnentrad, haar naar haar zetel voor bet altaar voerde, en zelf aan
hare rechterzijde plaats nam . Hg scheen onder alle de eenige
to zgn, die werkelijk gevoel had van de grievende hardheid,
welke men ter wille van familiebelang pleegde tegen de ongelukkige Lavinia, en die, ondanks al zijne onverzettelgkheid, en
hoewel hij beter dan iemand holder zag in haar karakter, toch
met bet teederste mededoogen voor haar bewogen was . Maar
bet was niet in zijne macht haar toestand to veranderen ; de
eenige, die bet had kunnen, die bet naar zgn inzien had moeten doen, was don Emmanuel . Hg had bet hem gezegd, hg
had bet aangedrongen op meer dan eene wgze ; doch de hooghartigheid van den edelman, die zich gekrenkt, en verraden
geloofde, had zich partg gesteld tegen de teederheid van den
geliefde, waarop van Rgnsse gerekend had . Ook had hij zgn
pleit verloren ; hij kon niets meer voor Lavinia doen, dan haar
behoeden voor een diepen val ; ook was hg daartoe wel besloten, ondanks alles wat anderen tegen hem ondernemen zouden,
en al voelde hg in de aanslagen, die men tegen hem smeedde,
de hand zelve van haar, die hg wilde opgericht houden, toch
bleef hg zgn woord gestand, dat hg die niet los zou laten . Hij
zag slechts met to dieper deernis neder op eene, die niet alleen
ongelukkig was door anderen, maar ook schuldig voor zich
zelve .
De chevalier, die door de tralien van bet bidgestoelte been
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alles nauwkeurig kon gadeslaan, merkte die uitdrukking van
jonker Peter's gelaat en van zjne bonding tegen Lavinia zeer
wel op, en niet zonder innerlijk zelfverwjt dacht hj na over
den nooddwang, waaraan h j had moeten toegeven, om tegen
dien man samen to spannen, die onder alien de eenige was,
van wien Lavinia hulp en troost had moeten vragen en b j wien
zij die had kunnen vinden .
Intusschen was de procuratie van den Markies de Quitana
getoond aan den priester-vicaris, en hadden alle geestel jken
van rang zichrondom het altaar geschaard, behalve den Nuntius, die een afzonderl jk eergestoelte had aan de rechterzijde
van het altaar, en de cerernonien begonnen. De priester zegende
eenige goudstukken, die hem op eene zilveren schaal waren
aangeboden, en gaf ze daarop aan jonker Peter, die ze Lavinia
aanbood, als zinnebeeld van de zorg voor haar onderhoud, waartoe de Markies zich verbond .
Toen scheen eene soort van aarzeling haar to bevangen, en
zij trok de vingers terug, die z j werktuigl jk had uitgestoken ;
maar hetz j dat een smeekende blik van hare moeder haar
kracht gaf zich zelve to overwinnen, of wel dat zij door de
nedergeslagen pinkers been den verrasten blik van don Emmanuel opmerkte, die niet al to good eene soort van voldoening
over die weifeling verbergen kon, zj herstelde zich schieljk,
en greep nu met zenuwachtige haast de goudstukken aan, die
z j achteloos liet nedergl jden in den zak van haar garde-in fante .
Nadat een ring, van goud en zilver dooreengemengd, op
geljke wjze gezegend was, stak jonker Peter dien aan den
vierden vinger van Lavinia's linkerhand, zonderdat z j van hare
zij de doze formaliteit aan hem behoefde to volbrengen . Daarop
deed de vicaris aan van R jnsse de vraag, of h j, als gevolmachtigde van den Markies de Quitana, donna Lavinia tot vrouw
nam ? De etiquette wilde, dat hij de vraag niet beantwoordde,
dan na door eene buiging aan de drie ambassadeurs van Spanje
verlof gevraagd to hebben out toestemmend to molten antwoorden, dear de Markies, als grande van Spanje van den eersten
rang (noble du roi), de toestemming z j ns Konings tot z jn
huweljk noodig had .
Donna Lavinia zelve had intusschen don Emmanuel bespied,
en daar z j niet lezen kon op z j n effen gelaat en marmeren
voorhoofd, welke smarten z jne ziel folterden, terw jl h j door
cone hoofdbuiging dien afstand van haar moest bevestigen, gaf de toorn en het bitter leedgevoel haar een overspannen
mood en haar „ja1" op de vraag des priesters klonk schel
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en scherp, en bijna als eene uitdaging aan alien, die bet hoorden . Maar er trilde ook in dat luid gillende „ja!" eene wanhoop,
zoo diep en troosteloos, dat alien, hetzb ze van den gemoedstoestand der bruid kennis droegen of niet, daarvan opschrikten,
als hoorden zij den laatsten noodkreet van een weerloos slachtoffer, maar dat niet heeft afgezien van de wrake . Don Paolo
zelf, die nooit iets geraden had van hetgeen er in bet hart zbner
dochter omging, zag op haar met kenneljjke ergernis en bevreemding ; doch dit gold vooral bet onvoegljke van zoo weinige terughouding in eene bruid, en niet minder hare zonde
tegen de Etiquette, haar verzuim om zijn verlof to vragen en
dat van de ambassadeurs . Toen men na de plechtigheid nog
even samen was, deed hg bet haar opmerken, maar zb antwoordde scherp
„Monsenor, ik was zoo diep doordrongen van uw aller welbehagen in dit huwelbk, dat ik bet nutteloos vond, daarvan opnieuw kennis to nemen ."
Jonker Peter geloofde haar troost to moeteninspreken,en zich
naar haar toebuigende, fluisterde hij
„Vertwijfel niet, senora! in Spanje, in uw vaderland zal bet
u beter zijn ."
Zij antwoordde niets, veellicht had zij niet eens geluisterd ; zij
had naar don Emmanuel gezien, die bet hoofd had afgewend,
zeker opdat don Christin, die naast hem zat, niet op zijn gelaat
zoude lezen .
Van den laatste hebben wij nets bijzonders op to merken, dan
alleen, dat fra Illorenz bij hem gekomen was, toen hij pas was
gezeten, en dat deze hem een paar woorden had ingefluisterd,
waarop de diplomaat, na zijne snuifdoos gebruikt en even gebladerd to hebben in bet kerkboek, dat de fra hem overhandigd
had, de oogen richtte naar zekeren bidstoel, waarin iemand van
zone kennis verborgen was . Overigens bewaarde hij de meest
officieele contenance gedurende de ganscbe plechtigheid . Toen
de zegen was uitgesproken, en bet trouwkleed, dat door vier
edellieden boven de hoofden van bet geknielde bruidspaar was
opgeheven, nu werd weggenomen, ontsnapte een zucht van voldoening of van gerustheid menige borst, want onder de aanwezigen had menigeen eenige catastrophe gevreesd. Een slechts
was er, die er eene gewenscht had, de arme Hippolyte, die in
zijne schuilplaats zat to gloeien van spijt of to krimpen van
smart, en de hand vastklemde aan zjjn degen, en zich de lippen
verbeet, om eene uitbarsting to weerhouden, die hij zoo gaarne
door de andere partij zag uitgelokt.
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„Hadde zb slechts neen willen zeggen," riep hij half luid, in
mijne armen zou ik haar weggerukt hebben nit het midden van
hare tirannen, en ik zou kracht gevonden hebben, om haar to
beschermen en in vrijheid to brengen, ondanks alien ."
Dat was zeker heel stout gedacht, en de rdussite van lien zou
ook zeer onwaarsch~nljk zijn geweest, zooals mijnheer Christin
zeggen zou . Want, om niet eens van de groote heeren en hoofdpersonen bb de handeling to spreken, waren er in de kapel een
vrij groot getal edellieden, pages en dienstmannen aanwezig, benevens het gevolg der aanzienlbke heeren, die alien als een man
zich tegen de onderneming van den ridder gesteld zouden hebben . Maar de ridder zag niet op tegen eene fan faronnade, zelfs
niet tegen eene fan faronnade en action . Gelukkig dus, dat Lavinia het hem ten strengste verboden had .
Zoo werd dan ook de mis, die op het trouwverbond volgde,
ten einde gebracht, zonder eenig opmerkelijk voorval . Wij hebben er alleen van to zeggen, dat de vicaris van den Nuntius
bb het bedienen van die mis werd bijgestaan door de voornaamste geestelijken der ambassade, in plaats van door de gewone
koorknapen en dat de Nuntius zelf den laatsten zegen over de
geheele vergadering uitsprak, betgeen donna Anna tot geene
kleine voldoening strekte, terwijl don Paolo en de overige
leden zijner familie er bovenal hunne eerzucht door gestreeld
zagen . Of donna Lavinia er aan hechtte? Zij kon althans
moeielijk voor zich zelve gelooven aan eenen zegen, lien de
verbittering van haar hart in een vloek had willen omtooveren
tegen degenen, die zij haatte, en die haar dwang hadden aangedaan .
Maar nu, men had haar woord, haar eed . Don Paolo had het
zijne gehouden . Don Fernand had het zijne gegeven . Zi was
nu vrij, meesteresse van hare persoon en van hare handelingen .
Men kon zien met welk een bli den trots zij zich dit voelde,
toen zij met den stoet in de vorige orde de kapel verliet, maar
nu jonker Peter op zijn best vergunnende, haar de vingertoppen
aan to raken, terwijl zij bb haar inkomen zich no- door zijne
hand had laten leiden .
Daar de nacht intusschen reeds ver gevorderd was, zou de basomano voor de onderhoorige edelen van de familie eerst den
volgenden dag plaats hebben, en ontving de jonge Markiezin,
in de groote zaal teruggekeerd, slechts even de complimenten
van de gezanten, van den Nuntius en van hare familie, waarop
zij door don Paolo en jonker Peter naar haar vertrek werd
geleid .
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De laatste vroeg haar, welk uur van den volgenden dag z j
voor hare afreis had bestemd .
„Ik hob mijn woord gegeven aan Monseigneur van Odjck
z jne part j bij to wonen," gaf zij ten antwoord ." En de eerste
daad mijner vrijheid zal niet zjn een gegeven woord to broken,
senor !" voegde zij hem toe .
„Markiezin, ik hoop dat g j u alle uwe geloften even trouw
zult herinneren," gaf hij ten antwoord : En uit dit staaltje oordeelende, dat zij niet in de stemming was om vertrouwe jk
met hem to spreken, boog hij zich, en verw jderde zich met
don Paolo .
Do Nuntius, don Christin en de overige genoodigden vertoefden nog eene wjle in het salon van mevrouw de Markiezin
de los Balbases, waar hun een collation word aangeboden . Maar
daar er bij die gelegenheid niets opmerkeljks gedaan of gezegd
werd, verwijderen wij ons liever met don Emmanuel en jonker
Peter, die beiden een voorwendsel aangrepen, om spoedig hun
afscheid to nemen . Toch vertrokken zij ieder afzonderl jk ; zij
waren beiden to zeer met hunne eigen beschouwingen en gewaarwordingen vervuld, en zij wisten to geed hoe weinig zij zouden samenstemmen om zich tegen elkander to uiten . Daarom
scheiden zij met een vriendschappel jken handdruk, terwijl jonker Peter zeide
,, W j zien elkander morgen bij den heer van Od jek ."
„Zoo is het, tot morgen," hernam don Emanuel .
Sommige lezers herdenken veellicht onzen ridder, en vreezen
niet zonder eenige reden, dat zijn aftocht uit de kapel niet zoo
gelukkig zal geslaagd zjn, als zjn intocht . Maar daar hij nu
eenmaal fra Illorenz tot bondgenoot had, en daar aan dezen de
sleutels der kapel vertrouwd bleven, kunnen w j hen op dit punt
geruststellen, en zoo zj volkomen zekerheid erlangen willen,
hebben zij jonker Peter maar to volgen, want doze vindt hem
b j z jne tehuiskomst op z jne kamer, in afwachting van zjn
terugkeer .
Van R jnsse was niet al to zeer verrast hem to vinden . H j
meende, dat groote belangstelling in het feit, dat zoo even
plaats gevonden had, en waarvan Hippolyte geen getuige had
kunnen zjn, dozen nu tot hem voerde, om er de bijzonderheden van to vernemen ; of wel, dat h j een seconde verlangde bb
zjn duet, en daarvoor niemand wist to vragen dan hem zelven .
Doch van R jnsse vergiste zich in beide z jne onderstellingen .
Zoodra Hippolyte hem zag binnenkomen, ging hij naar hem
toe, en sprak met eenige verlegenheid
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„M jnheer van Rijnsse, versehoon mg, dat ik dit uur kies,
om u een bezoek to brengen, doch ik kon niet tot morgen
wachten, om u to zien . . . daarb j . . . de onzekerheid, of ik u
dan thuis zoude vinden ."
„Ik begrijp dit, chevalier! wees gerust, ik heb wel een
uurtje voor u over. Ga zitten, ik zal u alles mededeelen wat
gij weten wilt."
„Vergeef m b, jonker, ik kom u geene nieuwsgierige vragen
doen . Hot huwelijk is gesloten . . . donna Lavinia is do Markiezin de Quitana . . . ik weet genoeg, ik heb geen lust, geene
kracht meer, om er meer van to booren ."
,,Is het dan het duel met den Graaf, dat u tot mj voert?"
,Het zal een rencontre zijn, jonker!" hernam Hippolyte,
kleurende, en bb gevolg is or omtrent dit duel niets vooruit to
bepalen ."
„Maar wat verlangt gg dan van mj ?"
„Niets, m jnheer. Integendeel, ik geloof, dat ik u een dienst
kom doen . . . ik kom u eene waarschuwing geven."
„Eene waarschuwing . . . aan m j ?"
,,Of een raad, zoo gij liever wilt . . . Ik wil zelfs then raad
inkleeden, in den worm van eene dringende bede, als ik slechts
hopen kan, dat g j daaraan voldoen zult ."
,G j spant mijne verwachting, chevalier . . . wat kan het zijn?"
„De bode, mijnheer, dat gij nog v66r den eersten Augustus
Nbmegen verlaten wilt."
„Maar g j weet, dat het de Markiezin is, die den tijd der
afreize zal bepalen ; en hoewel er voormaals besloten was, dat
wij in den eigen nacht van het huwelgk vertrekken zouden, is
z j nu van gevoelen veranderd, en wil zelfs nog de part j van
Monseigneur van Nassau bijwonen ."
„Ik verlang, dat g j alleen N jmegen verlaten zult, mjnheer .
Hot is om u, om u alleen, dat ik het wensch . . . geloof m b, en
wil m j gehoor geven ."
,G j wilt van mj, dat ik den last, dien ik op mg genomen
heb, slechts ten halve zal volbrengen?" vroeg van Rijnsse in de
niterste verwondering.
„Het zwaarste, het gewichtigste is immers verricht, jonker !"
„Ik zal dat niet zeggen, voordat ik de . Markiezin binnen
de Spaansche grenzen heb gevoerd !"
„ Z j kan immers vertrekken met hare familie, als de vrede
geteekend is . . . dat wel spoedig zal zgn . . ."
„Gjj schijnt een diepen blik geslagen to hebben in de ontwerpen onzer diplomaten," sprak van R jnsse met een glimlach .
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"Ik weet weI, mijnheer, dat gij tegen den vrede zijt; maar
gij aIleen zult niet kunnen verhinderen wat onze negociateurs
besloten hebben."
"Ik heb die pretentie niet," antwoordde van Rijnsse, die nu
begon te gelooven, dat des ridders brein verward was.
"En daarom, mijnheer, wacht niet tot zoolang; gU zult toch
weI een voorwendsel kunnen vinden om tusschen nu en morgen Nijmegen te verlaten .... eene zending naar den Haag,
eene terugroeping naar het leger ... men zegt, de Prins van
Oranje zelf is derwaarts vertrokken."
"Ridder, in goede ernst, gij zijt niet weI, gij zijt opgewonden, koortsachtig, en gij spreekt als iemand, die aan het ijlen
is, - de gebeurtenissen van de laatste dagen hebben u te veel
geschokt - gij moest naar huis gaan en een geneesheer laten
roepen," sprak jonker Peter, die zelf iets van zijne bedaardheid
begon te verliezen, nu hij hoorde zinspelen op zijne betrekking
tot den Prins, die verbroken was.
"Ik vergeef u dezen spot, en gij zoudt dien nog verder kunnen drijven zonder mij boos te maken; want ik ben hier gekomen met eene veel te goede bedoeling, om mij door uwe scherts
te laten afschrikken."
"En welk is dan dat nobele doel, chevalier ?"
"U te redden! Zoo gij hier te Nijmegen blijft, zoo gij de
reis met Lavinia onderneemt, zijt gij verloren. Er wordt een
aanslag tegen u gesmeed."
"Maar door weIken vtjand dan toch?" vroeg Peter, hem onderzoekend aanziende." Ik meende, dat gij van den uwe hadt
afgezien."
De chevalier verbleekte.
"Dat is ook zoo, mijnheer, wat ik toen beloofde, zal ik nog
houden. Maar toch, ik heb niet de macht ... om ook anderen
van hunne ontwerpen af te brengen, en ..."
"En donna Lavinia houdt mij nog altijd rancune, en blijft,
ondanks al hare schranderheid, gelooven, dat er voor haar eene
andere partij te kiezen is dan Markiezin de Quitana te worden
in voIlen ernst, en zich naar die positie te schikken..."
"Mijnheer van Rijnsse, ik bid u, laat donna Lavinia er buiten ... en zoo gij volstrekt de persoon wilt kennen, die ondanks
al de hoogachting, welke gij hem afdwingt, zich uw vijand moet
toonen, verdenk dan niet langer anderen. Maar zie mij aan,
en'wees er zeker van, dat ik den strijd tegen u niet anders
dan ridderlijk zal voeren."
"Ja, ik zie het, gij wilt met open vizier de kampvechter zijn
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voor eene partg, die genoodzaakt is achter uw schild weg to
schuilen ; ik begrijp dat, en ik zeg u tegelijk, dat ik het vergeef .
O j kunt niet anders, hartstocht verblindt u, en ik vrees voor
u, dat ik maar al to zeer zal gewroken worden door de hand
zelve, die u tegen mg wapent . Ik zal u geen verwbt doen,
maar ik had van u minder wankelmoedigheid gewacht . Ik had
gehoopt, dat achting voor u zelven u zou behoed hebben tegen
zulken onwaardigen terugkeer op een boozen weg ."
.Anders to handelen zou mij beter zijn . . . ik gevoel het zelf,
mijnheer . . . maar gij weet niet en gg zult nooit weten, hoe ik
tot dit alles gedrongen word . Dit alleen kan ik u zeggen : Lavinia
wacht geene redding dan van mijne hand, en zij bemint don
Emmanuel niet meer, integendeel zg heeft haat tegen hem opgevat . . . en zg bemint mg !"
„Gleloof dat niet, arme bedrogen jonkman!"
„Zij zelve heeft het mg gezegd . . . . dit is nu geene hersenschim . . . en het is out haar to voldoen, dat ik don Emmanuel
heb uitgedaagd."
„En ik zeg u, dat er onder haar haat zelven voor den
Graaf meer liefde verborgen ligt, dan zg ooit voor u zal gevoelen,
al geeft gg ook uw leven prgs om ieder barer opvattingen in
to willigen."
„Al ben ik, naar uwe schattingdo liefde der senora zoo geheel onwaardig, hot kon daarom nog wel zijn, dat zg anders
oordeelt . . ." hernam de ridder beleedigd .
„Ik zie wel, dat gg mg nooit zult verstaan," zeide van Rgnsse,
die wel inzag, dat Hippolyte niet zou zgn to overtuigen . ,Dus
zal ik liever afwachten tot de uitkomst u hierop antwoordt .
Maar daar gg nu als vriend tot mg zijt gekomen, om welhaast
naar uwe eigen getuigenis als vijand voor mg to staan, zult gg
mg verplichten met to zeggen, of gg ook deel hebt gehad in
de zonderlinge vervolging, die men in den laatsten tgd to
Nijmegen tegen mj heeft gericht . . ."
De Ridder wendde den blik of en zweeg .
„Ik wil een antwoord, chevalier! Maar ik doe de vraag niet,
om er tegen u gebruik van to maken : woes daar zeker van ."
„Ma foi, jonker! ik zal de waarheid zeggen . Toen ik eens
besloten had een openlgken gang met u to doen, had ik mij
zelven beloofd voor niets terug to schrikken : want het bezwaarde
mg dus in het duister tegen u to werken, zonder u to hebben
toegeroepen : wees op uwe hoede !"
„In het eind, ridder, gg zgt het dan, die het yolk van Ngmegen tegen mg hebt opgeruid ? . . ."
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,,Neen, mijnheer, dat deed ik niet . Ik heb alleen de antipathies, die er reeds tegen u bestonden, ietwat gevoed, daarin
bet exempel van mijn Koning volgende, die gewoon is zich
bondgenooten to maken van de vijanden der partij, die hij wil
aanvallen ."
„Ziedaar de kracht der goede voorbeelden," glimlachte van
Rijnsse . Alleen, ik kan mij niet begrijpen, hoe ik hier vijanden heb ."
„Ik zou dat ook nooit gedacht bebben, mijnheer ; maar
zeker is bet, dat gij bier zeer gehaat zbt . Don Christin heeft
er mij de reden van gezegd ; hij wilt met zekerheid dat gij
den vrede hebt tegengewerkt, en dit schijnt onder bet yolk
zeer bekend to wezen ."
„Don Christin heeft u dat gezegd ? don Christin ? . . . o ! nu
begrijp ik alles . . . dan is bet wel ."
„En ik hoopte, dat die onaangenaamheden u tot eene verwijdering van hier dwingen zouden . . . gij begrijpt waarom . . .
ik had zoo gaarne een strijd vermeden tegen u ."
„En nu gij ziet, dat ik niet vlucht, komt gj mjj waarschuwen . . . en waarom dit?"
„Ik doe bet in navolging van zekeren admiraal, die, wetende
dat zijn vijand gebrek had aan kruit midden in een zeegevecht
hem van bet zijne toezond om den strijd voort to zetten ! Zoo
zeg ik u, verkiest gij to Nijmegen to blijven, trek er dan niet
nit met de Markiezin de Quitana, zonder een stork geleide
mede to nemen, en zoo gij de reis doorzet, voorzie u van een
goeden degen ."
„Altijd dank voor den raad, chevalier. Maar ik ben niet heel
bang voor een volkstumult . . . en wat mijn degen betreft, ik
draag altijd denzelfden, waarmede ik onder den Prins van Oranje
tegen uw Koning heb gestreden . . ."
„Zoo heb ik bet oogmerk van mijn bezoek bereikt . . . in
zoover bet door mij to bereiken was," sprak de ridder .
„Ik waardeer dezen stap van u, chevalier/"
„Die was mij behoefte, en moge u bewijs zijn van mijne
hoogachting ."
,In geen geval zal die u berouwen . Slechts wacht ik met
u van de mijne to verzekeren of to ontzeggen, totdat ik u naar
uwe daden zal kunnen oordeelen . . . En daar wij elkander door
woorden moeielijk zullen bewegen van besluit to veranderen,
zoo moesten wij hier, dunkt mij, bet onderhoud afbreken . . ."
„Verschoon mj, zoo ik u lastig viel . . ." sprak Hippolyte,
en ging been met eene zekere drift, waaronder hij zjjne wee-
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moedige aandoeningen verborg, bb het scheiden van eenen man,
wien hij zoo gaarne nogmaals als vriend de hand had gedrukt,
en then hij in gedachten reeds zjjn slachtoffer waande .
Van Rijnsse schudde somber het hoofd, toen hij hem zag gaan .
„Don Christin ! . . . altbd don Christin die hem ten speelbal neemt! Ik zie we], waar de diplomaat heen wil, en waarom
hj ook tegen mij zjne strikken spant . Mijne goedrondheid hindert hem, en nu ik zijne ontwerpen ken, sta ik hem in den weg .
„Maar zeker, als er ongeluk gebeurt, en de arme, verleide
Franschman als een misdadiger zal worden gevonnisd, zal men
den waren schuldige ongemoeid laten . . . en deze zal nog wel
zijne qualiteit tot pretext nemen, om niet voor hem to intercedeeren."

En onder deze overwegingen ontdeed de Hollandsche edelman zich van het prachtig kostuum, waarmede hj een der voornaamste grandes van Spanje had vertegenwoordigd, om eene
rust to gaan vinden, die hj naar onze meening wel heeft verdiend .

HOOFDSTUK XXIV.
Media-Noche .

In den loop van den een en dertigsten Juli ontving van R jnsse
een briefje van m jnheer Christin, waarin deze hem de mogel jkheid voorstelde, dat er dien avond, ter gelegenheid der part j
van den heer van Od jck, opnieuw wanorde zou kunnen ontstaan tusschen het Fransche en Spaansche gevolg, of wel tussehen het
yolk en de domestieken der gezanten, en dat h j hem dus raadde
maatregelen van veiligheid to nemen, zoowel voor zich zelven
als voor de personen aan z jn zorge vertrouwd .
Jonker Peter overwoog dozen raad van alle z jden, en besloot
toen, hem eenvoudig to antwoorden, dat h j, zich niet competent
achtte hierin to handelen, dat h j met de dames bij Monseigneur
van Nassau ten bezoeke z jnde, geenszins door zulk een blijk
van wantrouwen dien edelman wilde beleedigen, en dat het aan
den gastheer was, om voor de veiligheid z finer gasten to zorgen .
Zeker zou jonker Peter niet aldus geschreven hebben, ware
niet de gedachte in hem opgekomen, dat don Christin door
zulke voorbarige maatregelen van voorzorg onrust wilde stoken,
zonder zelf bekend to staan als de man, die ze aangeraden had,
om daarvan de verantwoordeljkheid op van Rjnsse to laden,
zoowel als den haat, die er door verwekt kon worden .
Om echter zekerheid to erlangen, dat z fin argwaan gegrond
was, wilde h j don Christin zelf gaan spreken . Doch hoewel h j
herhaalde malen daartoe cone poging deed, h j slaagde daarin
niet, en de overtuiging dat het een parti pris was, om hem
to verm jden, versterkte hem in z fin gevoelen . H j ging daarop
een bezoek brengen bij de Gravin van Oxenstiern, waar h j wist
to zullen samentreffen met de freule Oelenstedt, die met deze
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dame raadplegen wilde over zekere details van haar toilet, bemoeiingen, waarvoor de barones, hare tante, alien lust verloren
had . H j vond werkel jk de freule Ulla, en in een levendig
gesprek met een persoon, dien men m jnheer du Cros noemde,
en van wien men hem niets zeide, dan dat h j den Graaf een
brief had gebracht van z jn collega Olivenkrantz, die in Engeland was.
Jonker Peter gaf, zoodra h j met Ulla alleen was, z jne verwondering to kennen over die vertrouwel jkheid met een vreemdoling .
„Och," sprak z j onschuldig, „ik doe het om m jnheer Christin
pleizier to doen, die gezegd heeft, dat hij er zooveel belang in
stelt, veel van dien heer to weten.
„Dan raad ik u ernstig, u volstrekt niet met dien man in
to laten . Don Christin is . . . een persoon, dien ik niet vertrouw . . . en ik heb daarvoor gegronde redenen ."
,G b z jt onbill jk . . . betoont hij ons niet altijd de meeste
vriendschap en belangstelling? Is hj het niet, die op allerlei
wijzen onze genegenheid begunstigt? Waarljk, mijn vriend, wj
hebben veel verplichting aan hem ."
„Ik ben daar nog niet zoo zeker van ."
,Foei, dat booze wantrouwen . . . En als gj wist, hoezeer hij
u hoogacht en waardeert, met hoeveel deelneming hj mij nog
gisteren op de wandeling over u ondervraagd heeft, en hoe hij
het met mij betreurde, dat ik, wat de fortuin aangaat, zoo
geheel afhankel jk ben van de goedheden m finer tante, en hoe
hij mij vrooljke uitzichten opende in de toekomst voor mij zelve
en voor u. G j . . . als ik hem gelooven mag . . . g j zoudt welhaast een hoogen rang bekleeden in Spanje, en met Graven en
Markiezen op geljken voet staan ."
„Hij wilde schertsen, goode Ulla . Hj bedoelde mijne representatie in de kapel . Geloof mj, freule, stel nimmer vertrouwen
in iemand, die u vleit . . . vooral niet als het een diplomaat is ."
„Mjn oom is een diplomaat, jonker!" hernam de jonkvrouw,
ietwat gekrenkt, en ieder kent hem als een rechtschapen
man . . . Maar g j . . . g j z fit in eene luim van zwartgalligheid . . .
twisten wij dus liever niet, en vertel mb van donna Lavinia .
Ik heb den ganschen morgen reeds gezucht onder de zwaarmoedige luimen mijner tante ."
Door doze klacht wist de schalke snapster hem of to leiden,
en vergat zelve hem iets mode to deelen, dat z j hem had willen zeggen, toen mevrouw van Oxenstiern zich weder bb hen
voegde, en Ulla voorsloeg, om een wandeltoertje met haar to
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doen buiten Nijmegen, en daar jonker Peter de dames niet kon
vergezellen, was het mijnheer du Cros, die haar moest geleiden .
Van Rgnsse, hiervan onbewust, nam zijn afseheid ; hij moest
een bezoek brengen aan het hotel Balbases . H~ vond Lavinia
omringd van al de leden der familie, en van wie verder het
gezin uitmaakten, en gereed om de complimenten en begroetingen
to ontvangen, ter gelegenheid harer verbintenis . Niets uiterlijks
verraadde wat er in haar gemoed omging ; maar hare vertrouwde
duena had er van kunnen getuigen, aan wier hart zij then nacht
had uitgeschreid, en die het alleen had kunnen uitbrengen met
welke bittere klachten en met welke schuldige voornemens dit
slachtoffer van het familie-egoIsme den rang had aanvaard, waarover zij nu de gelukwenschen met zulken welgevalligen glimlach
scheen aan to hooren . Daar was nog in den eigen nacht een
koerier naar Madrid afgezonden, om den Markies de Quitana
kennis to geven, dat het voorloopig huwelijk gesloten was, en
don Paolo had zone dochter rekenschap gedaan van de rgke
erfenis, die haar was ten deel gevallen door haar huwelijk . Bj
die gelegenheid zeide hg haar
„Don Emmanuel heeft juist geene redenen, om zeer tevreden
to zijn over uwe verbintenis met don Fernand ."
,,Waarom niet?" vroeg z~, bijna stamelende van schrik en
verrassing .
„Omdat, b~ weigering van onze zgde om u tot gemalin to
geven aan den zoon van den President van Kastilie, het testament over dit erfdeel beschikt ten voordeele van don Emmanuel en don Fernand ."
,,Zoo beroof ik den Graaf?" sprak Lavinia, aan wier lippen men
zien kon, dat zij verbleekte, en die moeite had zich to verbergen, terw~l de afrekening geschiedde met alto formaliteit en
ten aanhoore van al de leden der familie ; want hare fierheid
duldde niet, dat donna Marina opmerken zou, hoe zij Teed ;
voor haar oog vooral wilde zij voldaan en gelukkig schijnen
over eene daad, waartoe doze met zooveel hardheid had medegewerkt haar to dwingen .
,Maar wees gerust," hernam don Paolo goedig ; „de Graaf
is niet geldgierig, en hb voedt geen wrok over dit verlies ."
„loch kan het hem eenmaal zwaarder wegen, dan hij nu
meent," hernam Lavinia, en wendde zich af .
Jonker Peter vroeg aan de Markiezin, of zb naar de soiree
bb Monseigneur van Odijck dacht to gaan gelijk gewoonlijk,
in dezelfde karos met donna Anna en de Hertogin de San-Pietro?
„Ik geloof, dat de Markiezin de Quitana geen ander geleide
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behoeft, dan dat van haar caballero de honor, en daarom zal
ik van nu aan mgne eigen koets gebruiken, met de wapens en
de livrei van den Markies mijn gemaal ."
Donna Anna zuchtte, z j voelde dat de haat tegen de zuster
opgevat, bij hare meestgeliefde dochter sterker sprak dan de
teederheid voor de moeder, en dat de scheiding van de laatste
haar minder trof, omdat het tegel jk scheiding was van donna
Marina .
W j kunnen het verdere van then dag niet van uur tot uur
met onze lezers doorloopen, vooral niet omdat er niets merkwaardigs voorviel . Wg springen dus liever eenige uren over,
en werpen eon blik in de feestzaal van Monseigneur van Od jck,
die met vorstelijke pracht was gemeubeld en gesierd, en waar
,alle zinnen hunnen lust konden vinden", om met een ouden
dichter to spreken ; want de ooren werden gestreeld door liefelijke muziek, de oogen door eene tooneelvertooning naar de
wijze der rederijkers, en eene soort van ballet, waarin slechts
enkele uitverkorenen mochten mededansen, was nu aan de orde.
Alle zinnen toch niet, althans gastronomen zouden gezegd hebben, dat hot zintuig, waarvan de tong het orgaan is, bijna
onthouding word opgelegd, of slechts ten halve word bedacht.
Sinds een uur of drie was men samen, en hoewel verkoelende
wijnen, gekruide en verwarmende dranken, sorbets en ijs met
kwistige mildheid werden rondgediend, zag men tot spijze slechts
enkele zeer onbeduidende lekkernijen aanbieden, en wie lust
hadden tot iets meer degelijks, begonnen zich werkel jk to ontrusten, of er wel een souper volgen zou, daar dit niet bb de
uitnoodiging was uitgedrukt .
De jongelieden daarentegen vonden, dat Monseigneur van
Nassau beter gedaan had, eene danspartij to geven, waaraan
allen konden deelnemen, daar hot toch niet tot cen deftig feestmaal scheen to zullen komen . Doch weldra zouden de ontruste
gemoederen bevredigd worden, en de voorbarigen beschaamd .
Zoodra hot ballet geeindigd was, werden de sierl jke fluweelen gordgnen, die voor scherm dienden, even dichtgeschoven,
om daarna ter wederz jde als draperie opgenomen to worden .
Intusschen had het zoogenaamde tooneel eene geheele verandering ondergaan . Hot achterdoek was weggenomen, en gaf nu
uitzicht op eene prachtige eetzaal . . . waar eene rijkgedekte tafel,
waarvan porselein, kristal en zilver hun tegenblonk, gereed
stond om de gasten to ontvangen . Eon breede trap met een
mollig tapjt belegd, dempte de klove, die de toeschouwers
scheidde van hot tooneel ; terwijl de coulissen eene zuilengang
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vormden, die er langs twee zijden naar de tafel heenleidden,
en waarvan de kolommen met guirlandes van levende bloemen
omkranst, hare liefel jke geuren vermengen zouden met die van
de keurige prijzen, welke er zouden worden voorgediend .
Inmiddels had zich de gastheer geplaatst tusschen mevrouw
de los Balbases en Lavinia, en vroeg haar, of z j met hare
dochter, de Markiezin de Quitana, de hulde van dit feest wilden aannemen, en hem de eere doen, nevens hem aan to zitten .
„Monsenor!" sprak de Markiezin, eenigszins beschroomd, want
zg geloofde, dat haar antwoord als een weigerend klinken zou .
„Wij zullen uw souper geene eere kunnen doen . . . verschoon
ons . . . het is heden vastendag, en wij Spaanschen hebben de
gewoonte die streng to houden ."
„Mevrouwe !" hernam hg met een beleefden glimlach, „ik
wist dat en heb er op gerekend - daarom is er nog niet gediend,
want met uw goedvinden en dat der overige gasten zullen wij
Media-Noche houden ."
De Markiezin door deze attentie verrast, vond nu geen ander
antwoord dan eene toestemming, en hij voerde daarop de beide
dames langs een breede trap op naar het voormalig tooneel
en de kunstmatige bloemengalerb door, tot aan de tafel . Daar
de gastheer die laatste woorden luide had gesproken, waren
ze door de nabijstaanden gehoord, en ook als voor hen gezegd .
Onmiddellijk na hem volgden dan ook alle heeren met hunne
dames, die recht hadden deze noodiging to beschouwen als ook
aan hen gericht.
„Men zal Media-Noche houden!" klonk het verder van groep
tot groep, en overal verspreidde die mededeeling lust en vroolijkheid
waar ze werd gehoord. En nu - sommige mijner lezeressen en
wellicht deze of gene lezer heeft zich zelven reeds lang afgevraagd,
wat men toch to verstaan heeft door het woord Media-Noche ;
en daar tot hiertoe de oplossing van die vraag door mij niet
gegeven werd, dringt deze onderstelde nieuwsgierigheid, maar
ook de eisch van het oogenblik mij nu, dat antwoord to geven .
Indien men de beteekenis van het Spaansche woord Media-Noche
in het Hollandsch wilde teruggeven, zoude men eene omschrijving moeten gebruiken, en zeggen : een maaltijd na middernacht
of wel meer juist en letterlijk : eene nachtelijke slemppartij na
een vastendag. De Italianen drukken het uit met een enkel welluidend woord : sabbattina, en de Franschen hebben geoordeeld,
dat z j niet beter konden doen dan het eigen woord letterlgk
over to nemen van de natie zelve, die het gebruik had ingevoerd ; het gebruik namelbk, om na een vastendag het souper
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nit to stellen tot na den laatsten klokslag van middernacht, en
dan zich voor de onthouding van den verloopen dag schadeloos to stellen, door het vette der aarde volop to genieten. Wij
gelooven niet, dat de kardinaal Ximenes, of eenige Katholiek,
die in zgn geest de kerkelgke voorschriften omtrent de vasten
had opgevat, het gebruik om Media-Noche to houden, heeft
uitgedacht. W gelooven zelfs, dat hij en dezulken dat strengelijk hebben afgekeurd ; maar dit belette niet, dat er duizend
anderen waren, die geloofden genoeg, to doen met zich aan de
letter van het voorschrift to houden, en die wel zeer geraakt
zouden zijn geweest, ale men hen daarom minder nauwgezette
zonen der Kerk had genoemd . Zeker is het, dat sommige kardinalen, kanonniken en andere personen van de hoogere en
lagere geestelijkheid zich zeer van harte met bet gebruik hebben vereenigd, zoodat hat ook zeker den leeken niet tot schuld
ward aangerekend ; - hoewel men niet onderstellen kan, dat
bet oprechten Christenen, onder Katholieken of Protestanten
beiden, invallen zoude een dag, aan ernst en boete en gebed
gewijd (zooals vastendagen behooren to zijn), to besluiten met
een nachtelijk feestmaal, waarbij zb aan grof zinnel1jke genietingen zouden toegeven . Media-Noche to houden kan dus alleen
gewoonte zijn van personen, die uiterlijk hat juk der Kerk
droegen, zonder daarom op to houden de wereld en hunne
eigen lusten to dienen ; en zoo waren dan ook die nachtelijke
feesten doorgaans drukker en wilder dan een souper op een
gewonen dag. Want als men zich duo ten behoove van zinnelijk genot over eenig gewetensbezwaar heeft heengezet, vermeerdert de behoefte zich to bedwelmen, en liever alle perken to
overschrijden, dan zich terug to houden binnen die, waarin men
zich nog vragen en verw~ten kon doen .
Dit alles eehter moge niet gezegd zijn tegen de partij, die
mbnheer van Odgck op hat oog had . Mijnheer van Odijck was
Protestant, man van de wereld, die zich zeker to dier dage
bet meest zal bekommerd hebben hoe hij zijne gasten hat hoffelbkst zou ontvangen, en die to midden van zijne toebereidselen
getroffen ward door de opmerking, dat de meeste hunner vreemdelingen waren en Roomsch-Katholiek, en dat de dag, waarop
hij ze had uitgenoodigd, ongelukkig voor hen een vastendag
was ! Een vastendag, en hij had het kostbaarste wildbraad, de
fijnste pasteien, de geurigste sausen reeds lang vooruit besteld,
en de visch zelf zou door geleien en farcies voor hun gebruik
ondienstbaar zijn ; terwijl de onzekerheid, of er versche visch
zou to krjjgen wezen, hat onmogelijk maakte daarop to rekenen .
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En al ware dat, de meest somptueuse schotels zouden voor de
aanzienlijkste gasten, juist voor hen, aan wie het feest was
geWijd, ongenoten zijn voorbijgegaan ... dat kon niet!
Mijnheer van Odijck hield raad met don Christin, die de leefwijze der familie de los Balbases kende, en deze gaf het groote
hulpmiddel aan: "Men kon Media-Noche houden!"
Daarmede was alIes gevonden. In de laatste helft der zeventiende eeuw mocht men zich nog niet ontslagen hebben van
kerkelijke banden, maar men was niet meer vroom, althans
niet onder de hoogere standen, onder die, welke tot de diplomatie behoorden, en zeker, om de Fransche ambassade te verplichten, had men niet noodig gehad eerst na middernacht te
gaan soupeeren, en don Christin zelf zou zich ook weI over
het bezwaar hebben heengezet. Lionel Jenkins daarentegen
had zich van iedere zoodanige partij vooruit geiIxcuseerd j maar
van de familie de los Balbases hoopte men, dat zij aannemen
zoude, en altijd was het van de zijde des gastheers eene vriendelijke opmerkzaamheid, dat hij op deze wijze zoo weI hunne
religiebegrippen wist te eerbiedigen, als zich te schikken naar
hunne nationale gewoonten.
Als men denken kan, was de uitnoodiging van den gastheer
voor don Christin geene verrassing, ook had deze zich reeds
bij voorbaat in postuur gesteld om eene dame aan de tafel te
geleiden, en weI freule UlIa, die met hem en de Gravin van Oxenstiern was binnengekomen, en die aIler oogen tot zich had
getrokken door haar smaakvol en kostbaar toilet, bovenal door
een sluier van de prachtigste kant, die aan haar kapsel was
vastgemaakt, en die de bewondering en benijding van aIle dames opwekte. Men had zich rondom haar verdrongen, om dit
kunststuk van speldewerk beter te kunnen bewonderen; men
had er over gefluisterd, men had er over getwist; in een woord,
men had er aIles over gedaan, wat een volkomen succes daarstelt. Maar dit succes was niet van eene soort om in den smaak
te vaIlen van jonker Peter, die, verwonderd dat UlIa's binnentreden zooveel opzien had gewekt, pijnlijk getroffen werd, toen
hij er de oorzaak van uitgevonden had. Hij kon zich niet begrijpen hoe eene jonkvrouw, die zonder fortuin was, en zeker
afhankelijk van hare verwanten, zich een voorwerp van weelde
had aangeschaft, dat, volgens de uitspraak der dames, aanzienlijke sommen moest gekost hebben, en die zucht tot schitteren,
die er haar toe verleid had, mishaagde hem bovenal. Hij wilde
haar daarvan dan ook de verklaring vragen; maar hij had den
ganschen avond aan de ziide van Lavinia moeten doorbrengen,
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die, tegen hare gewoonte, geen voorwendsel zocht om hem to
verwijderen, maar veeleer moeite deed om telkens een gesprek
met hem aan to knoopen . Nu echter was de Markiezin de Quitana aan de zorge van den gastheer overgelaten, en hj was
vrg . Juist op het oogenblik, dat don Christin de hand uitstrekte,
om die der freule to vatten, deed hU nu haastig eenige schreden
voorwaarts, en sprak meer hard dan hoffelijk tot de laatste :
„Ik meende, dat gjj mij het recht gegeven had u mijn arm
to bieden, freule . . ."
„Wel zeker," sprak don Christin, lachende terugtredend, „en
niemand betwist u dat recht . Ik bood mij slechts aan in cas
van ontstentenis."
Freule Ulla, een weinig verrast, een weinig verlegen, was
toch niet ontevreden over de verwisseling van cavalier. Alleen
beviel haar niet het onderhoud, dat doze aanving, en minst van
alien de toon, waarop hg het deed . Werkelijk mengden er zich
bitterheid en wantrouwen in de w~ze, waarop hj haar ondervroeg over haar rjk toilet en het gebeurt wel eens, dat een
zulk verhoor de dames niet uitlokt tot bekentenissen . . . Z
zweeg eerst, schertste toen, en eindigden met boos to worden,
zonderdat jonker Peter zUn doel had bereikt . Had hij de voorzorg gebruikt van haar door zachtheid to winnen, hij zou vernomen hebben wat wij onze lezeressen kunnen mededeelen,
dat hot don Christin was die haar in den loop van den voormiddag dien prachtigen sluier en de diamanten agra f j'en, waarmede die in het haar moest worden vastgehecht, had toegezonden, met een allerhoffelijkst biljet, waarin hij haar to kennen gaf, dat hb bet aanbood aan de toekomende bruid van zijn
vriend jonker Peter van Rijnsse .
Wat op die wjze geschonken word, had zj niet kunnen
weigeren ; en daar de gever gewenscht had, dat zij het dien
eigen avond gebruiken zoude tot bewijs dat zij aannam, zoo
had zij geene reden gevonden, dit to laten . Zij moist niet, de
arme, dat zij dit zoogenaamde geschenk reeds had verdiend,
en dat het haar daarenboven nog veel konde kosten door de
diensten, die men van haar vergen zoude . Van Rjnsse voelde
zich na dit onderhoud, dat hem niets ophelderde, nog meer
ontstemd en onrustig dan to voren, en het was hem dus als
eene verlichting, toen hij zich van Ulla moest scheiden, omdat
een der ceremoniemeesters hem opriep om zone plaats to gaan
innemen naast de Markiezin de Quitana.
Don Christin, door van Rjnsse ietwat onheusch van zijne
dame beroofd, had zich niet gehaast eene andere to kiezen . H
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had zich willens laten meesleepen in bet gedrang dergenen, die
nog niet wisten waar hunne plaats zoude z jn, en wier mindere
rang hun geen recht gaf aan de tafel met de ambassadeurs aan
to zitten . Onder doze was ook Hippolyte, die met een kloppend
hart stond to wachten, werwaarts men hem zoude verwijzen . Don
Christin tikte hem op den schouder, en fluisterde hem in
„Wees gerust, alles zal u meeloopen."
„Ik vrees het tegendeel, Monsenor . Mjnheer Colbert heeft mij
zooeven gezegd, dat de Maarschalk d'Estrades en h j to zamen
overeengekomen waren om de eetzaal niet to encombreeren door
hun gevolg . . . en ik sta hier, wachtende werwaarts men ons voeren zal . . . Maar op die w jze ben ik gescheiden van don Emmanuel, gescheiden van . . ."
„Alarmeer u niet noodeloos . . . ik zal u weten to vereenigen
met uwe liefde . . . en met uwen haat . . ."
En daarop had don Christin zich verw jderd, en de Hertogin
de San-Pietro nog zonder cavalier ziende, bood hij haar den arm .
,G b ziet bet, Monsenor, ik ben minder yeentoureerd dan mijne
zuster het gewoonl jk is . . . en minder ook dan de coquette dames
van de Fransche ambassade ."
,,Ach, Hertogin, dat is uwe eigen schuld . Men weet, dat de
Hertog de San-Pietro zoo amoureus is van zijne bekoorl jke gemalin, dat hij nooit hare z jde verlaat, en dus rekent ieder bet
een roof aan dezen, zich tot uw geleider aan to bieden . . . De
Hertog is alzoo niet hier ?"
„Neen, Mensenor ! de geheime waarschuwing, die gij ons dezen
middag hebt doen toekomen, maakte het raadzaam, dat hj niet
hier kwam, om vrj to blijven in zijne bewegingen ."
"H b doet wel ! H j zal dus mbn raad ter harte nemen . . ."
„Zees ernstig ! tw jfel daaraan niet . Toch is het vreemd, dat
jonker Peter . . ."
,Ach! die is gepreoccupeerd door een opkomenden hartstocht . . .
en daarbj, aan het huis van een Hollandsch edelman acht hj,
dat er geen gevaar mogel jk is."
„Zoo scheen het m j ook toe ."
„Maar Monseigneur van Nassau kan immers niet instaan voor
onverhoedsche aanslagen van kwaadwilligen . . . En er heerscht
eene zonderlinge spanning en ontstemming, vooral onder de edellieden van de Fransche ambassade . Om u slechts een voorbeeld
to noemen : een hunner heeft de stoutheid gehad den Graaf de
Fuentes nit to dagen ."
„En de Graaf heeft ons niets daarvan gezegd . . "
„loch is het waar . . . En zie slechts, vroeger maakte hij alt jd
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een weinig het hof aan de marechale d'Estrades - nu gaat hij
daar voor ons uit met de Hemel weet welke oude Duitsche matrone! Bewijs genoeg, hoe hg zich in verwi dering houdt van de
Franschen ."
„Maar als dat zoo is, vrees ik oneenigheid aan tafel . En als
de Hertog niet met mij is, voel ik mij ongerust, onbeschermd,
verlaten . . ."
„Werkelgk zou Uwe Excellentie bet zijn . . . En zij zal wel
doen, don Paolo to onderrichten . . ."
Wat mijnheer Christin zeide, is onnoodig to herhalen, daar
men de uitwerking van zijne influisteringen zien zal, want hg
sprak dit laatste zacht, daar z~ de tafel waren genaderd .
Mijnheer van Odbck, om allen rangtwist to voorkomen, had
zich zelf aan bet lager einde gezet met de negociateurs van den
tweeden rang en hunne dames, en had de ambassadeurs van
Frankrijk en Spanje recht tegenover elkander geplaatst in bet
midden van de tafel, en de Keizerl~ken daar tusschen beiden
aan het hooger einde ; hetgeen zeker meer geschikt was, om
discussies over de preseance to voorkomen dan om eene aangename conversatie to bevorderen, daar de leden van bet Huis do
los Balbases op die wijze naast elkander kwamen, en de coquette
marechale d'Estrades naast mijnheer Colbert, die vergat haar
to bewonderen ; terwijl mevrouw Colbert, gezeten tusschen den
hooghartigen Graaf van Kinski en den Maarschalk d'Estrades,
tevergeefs pogingen aanwendde om een paar beleefde woorden
to richten tot Lavinia, die over haar geplaatst was, en in wier
kleeding zij een bgzonder behagen scbepte .
Dat was niet vreemd, de jonge Markiezin de Quitana had bet
Fransch kostuum gekozen, en was en grand habit de tour. Zij
zag er nit, alsof zg zoo-zoo to Versailles moest gepresenteerd
worden . Hare familie keurde zeker die keuze af ; maar men wist,
dat zij des ondanks hare luimen volgde, en nu zj het eene
groote punt had toogegeven, betwistte niemand haar meer dit
recht. Dit was echter erger dan een losse inval, het was een
opzettelgk compliment aan den chevalier, die baar verzekerd had,
dat hij er zgn zoude, en tegelijk om don Emmanuel to grieven,
wiens gehechtheid aan bet nationaal kostuum bekend was.
Voordat zij zich naar de eetzaal begaven, hadden de beide
Fransche ambassadeurs een paar woorden met elkander gewisseld.
„Begrjpt gij er iets van, Markies i" had d'Estrades tot Colbert gezegd . „Zooeven is een mijner edellieden mij komen waarschuwen, dat de Hertog de San-Pietro zone ruiter~ onder de
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wapenen heeft gebracht, en zich in de omstreken van dit huis
heeft vertoond ."
„Neen ! dat is zeker allervreemdst . . . maar daar wij ons
bevinden ten huize van een Hollandsehen ambassadeur, moeten
wij ons die zaak maar niet aantrekken, daar hot dan aan dezen
zal zijn, het voor alien op to nemen . . . Wat hebt gij er in
gedaan ?"
„Nog niets, mijn edelman wacht mijne bevelen. Wat raadt gij ?"
Colbert bedacht zich eene wijle .
„Monseigneur, hot is zeker nog een gevolg van het oude different met de domestieken van don Emmanuel . G}ij moest uw
edelman naar den Nuntius zenden, opdat die den Hertog over
hot onvoegzame zijner handelwijze onderboude ."
Die raad word gevolgd, en tegeiijk bevel gegeven, dat men op
de bewegingen der Fransche bedienden acht zou slaan . Maar,
onder zulke indrukken hadden die heeren zich nedergezet aan .
hot prachtig festijn .
Mgnheer van Odijck overzag nu zijne tafel, en ziende dat alle
gasten rustig gezeten waren, gaf hij hot sein, dat men met het
eerste gerecht zou aanvangen .
Don Paolo zag op zijn horloge, en merkte aan dat het nog
geen twaalf uur kon zijn .
„Dat is waar, Monsenor . . . maar eer de vischpastijtjes zijn
rondgediend, zal de klok der hoofdkerk geslagen zijn," zeide van
Odijek geruststellend . , Wetende hoeveel tijd er verloopt eer men
rustig aan tafel zit, wilde ik hot geduld der dames niet op al
to langen proof stellen ."
Inmiddels had donna Marina eenige woorden zacht gesproken
met haar vader, die daarop zijn eersten edelman, die hem overal
vergezelde en die achter zijn zetel stond, een bevel gaf . Deze
verwijderde zich, en welhaast zag men al de edellieden en pages,
die tot hot gevolg van de Spaansche ambassadeurs behoorden,
achtereenvolgens binnenkomen, en zich nevens de stoelen hunner meesters en meesteressen plaatsen, terwil de pages van do
Hollandsche lakeien de schotels overnamen, om ze hun meesters
aan to bieden .
Natuuriijk verwekte doze handelw&e zoowel bevreemding als
ergernis onder alle aanwezigen . Mijnheer van Odijck deed alsof
hg doze handeling als een Spaansch gebruik beschouwde, en
toonde zich noch verwonderd noch beleedigd . Maar de Fransche
ambassadeurs waren er bijzonder door getroffen. Zij verborgen
hunne gekrenktheid zoo weinig, dat zij er elkander halfluid hunne
ontevredenheid over mededeelden, en daarna overluid to kennen
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gaven, dat men ook hunne edellieden zoude binnenlaten, dat
zij ook door hunne pages wilden gediend zijn, en dat zij zich
alleen nit bescheidenheid tegenover den gastheer van dit recht
onthouden hadden ; doch nu anderen bet namen, begeerden zij
bet insgelijks to genieten .
De gastheer geloofde hun eisch to moeten toegeven, en welhaast zag men dan ook bet Fransche gevolg binnenkomen, gelijk
bet Spaansche, en dat gedeelte der zaal, waar hunne meesters
zich bevonden, bijna geheel innemen.
De chevalier was, als men denken kan, niet de laatste. H
plaatste zich achter mevrouw Colbert en had dus juist bet oog
op Lavinia, die hem aanzag met een blik van verstandhouding,
terwijl hij slechts weinige schreden had to doen, om don Emmanuel to bereiken, die volstrekt niet naar hem omzag, en die over
het geheel de houding en bet voorkomen had van een, die nauwelijks aandacht geeft aan hetgeen hem omringt .
De Graaf was then avond zeer ongelijk aan zich zelven . Hij
richtte meermalen een zacht weemoedigen blik op Lavinia, en
bet scheen of hij met minder toorn, met minder verwijt en met
meer smarte over haar dacht . Zb zelve merkte die verandering
op, en het kon niet anders of bet oefende eenigen invloed op
hare eigen stemming, maar toch niet een zulken, of ze vond er
eene soort van vreugd in, hem door hare ironie to tergen of to
beschamen, en de Graaf stelde zich lijdelijk daaraan ten doel,
zonder zich daartegen to verweren . Die innerlijke verbittering,
die hem vroeger zoo koel en zoo laatdunkend eene houding
deed aannemen tegen haar, was geheel verdwenen ; bet scheen
of hij zich bezwaard voelde door eene schuld, die hg nu willig
boette.
Doch van het oogenblik af, dat het Fransche gevolg binnenkwam, schertste zij niet meer, en bleef hij stil voor zich heenzien, geljk plotseling aan dit gedeelte der tafel een doodelgk
stilzwjjgen de levendige en vernuftige gesprekken verving, waaronder men de ernstige bggedachten had willen verbergen. Do
Spaansche heeren waren zeer verrast en getroffen, dat men
hunne voorzorg schuchter en op die wijze durfde beantwoorden .
Donna Anna, reeds zoo angstig van nature, en die slechter dan
de anderen bet Fransch verstond, was in eene doodelbke onrust
over hetgeen er gezegd en beraamd werd . Die beangstheid
werd aanstekend, en donna Marina sidderde bg de gedachte,
wat er gebeuren kon, als de Fransche heeren kwaads in den
zin hadden, en de Hertog de San-Pietro niet tijdig to hulp
kwam .
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Daar hoorde men op eens de klok twaalf uur slaan : die klokslag, die voor alien bet sein had moeten wezen tot een blij en
lustig feestgejuich, terwijl de gastheer reeds de bokalen had
laten vullen, om zbnen gasten welkom to heeten en een vroolijke Media-Nocbe toe to wenschen, we6rklonk nu in aller ooren
als een alarmklok, die tot strijd en verwarring opriep . Don
Christin alleen scheen zijne gerustheid en zijn schertsende luim
behouden to hebben .
,,Ik wensch bet gezelschap geluk met den eersten Augustus,"
sprak hij, zijn glas opheffende, ,en dat deze maand niet moge
voorbijgaan, zonderdat de algemeene vrede aan bet Christendom
hergeven zij ."
Maar niemand antwoordde, niemand bracht bet glas aan de
lippen, om den toost bescheid to doen, en aller trekken bleven
strak en ontatemd. De Spaansche dames vooral gaven zoo kennelijk teekenen van hare onrust, dat de gastheer zich verplicht
rekende, naar haar toe to gaan, om haar gerust to stellen en
tot meer blijgeestigheid op to wekken .
Maar daar hij van zgne plaats niet tot haar kon komen,
zonder de personen van bet Fransche gevolg eenigszinste derangeeren, daar zij dat gedeelte van de zaal bijna geheel innamen, zoo ontstond daardoor eenig gedrang, waarvan Hippolyte
gebruik maakte, om don Emmanuel to naderen en tot hem to
zeggen :
„Monsenor, mag ik u herinneren aan den eersten Augustus ?"
De Graaf zag verrast naar hem op, maar hij begreep zeer
goed zijne bedoeling, en onmiddellijk stond hij op en verliet bet
vertrek, terwbl de ridder hem volgde .
De beer van Odijek was toen juist tot de dames doorgedrongen, en wilde donna Anna toespreken, maar deze luisterde niet
eens . Zg had don Emmanuel zien opstaan, en dit was haar
genoeg . Ook voor Marina was dit een bewijs van een dreigend gevaar . En Lavinia, die de bewegingen van den ridder
had gadegeslagen, begreep dat hij nu ging volbrengen wat zij
van hem had geeischt, wat zij gezegd had zoo vurig to wenschen, beloofd had zoo rijk to beloonen, en . . . wondere wisseling van bet vrouwelijk harte . . . minnelijke zwakheid, die zich
eindelijk gelden deed . . . zij wilde niet meer wat zij had begeerd,
en doodsangst greep haar aan bb de gedachte, dat bet snel, dat
bet nu zou volbracht worden .
Door eene zelfde gemoedsbeweging van sehrik, hoewel nit
verschillende oorzaken aangedreven, stonden dus alle drie de
dames op, zonder naar de vriendeli k vleiende stem van den
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heer van OdDek to willen luisteren . Don Paolo kon niet anders,
dan haar volgen . Don Christin zelf moest, om zijne contenance
to houden, voorbeeld nemen aan zijn collega . Jonker Peter,
die reeds met onrust de verwijdering van don Emmanuel had
opgemerkt, en or ook de oorzaak van raadde, zonderdat hij
kans zag tusschenbeide to komen, gevoelde zich verlicht, dat
bij zich ook kon verwijderen, om to zien of er nog bemiddeling
mogel~k ware .
Ook verlieten deze alien met eenparigheid van wit de zaal,
gevolgd door alle edellieden en pages, die tot hun dienst waren
binnengekomen .
De ongelukkige gastheer stond daar als een verwezen man .
Na zich zoolang vooruit zooveel zorge en moeite gegeven to
hebben voor het genoegen van alle zijne gasten, bijzonder
voor de Spaanschen ; na alles geduld en gedragen to hebben,
om den vrede to bewaren en de gezellige vreugd niet to stored - nog deze uitkomst, en juist door hen, voor wie hij het
meeste had opgeofferd . Hij mocht er nit leeren, dat men juist
den vrede verstoren kan, door then met al to veel goelijke
schrikkeigkheid en ten koste van eigen recht to willen behouden .
Had hij eenvoudig zijn veto gesproken tegen het binnentreden
en dienen van het Spaansche gevolg, ook de Franschen hadden
zich dat recht niet aangematigd, en waarschijnlbk was dan de
teleurstelling geweest aan de zijde van hen, die verwarring en
onrust wilden . Maar zoo hij er al eene les uit nemen kon, voor
heden kwam die toch to laat en het genoegen van den nacht
was er niet minder om verstoord, gelijk het geheele doel van
de partij mislukt was voor den heer van Odijck ; want, als men
denken kan, waren nu ook de andere gasten niet biijven zitten. De een wat sneller, de ander wat langzamer, maar toch
alien namen achtereenvolgens hun afscheid, en zoo de Fransche
ambassadeurs nog bleven, was het om den heer van Odijck
to onderhouden ,wegens de extraordinaire wijze van doen van
de Spaanschen," en zich to beklagen over het ongemeen groot
gevolg, dat hen verzeld had, en over zijne toestemming, dat
dit alles in de tegenwoordigheid der andere ambassadeurs word
toegelaten . De gastheer beantwoordde deze onbarmhartige verwijten zoo good hij kon, en trachtte zich to ontschuldigen,
hoewel hij veeleer bemoediging noodig had gehad in dit oogenblik . Inmiddels waren de edellieden van het Fransche gevolg
buiten de zaal gegaan, om orders to geven tot het vertrek van
hunne meesters. Nu echter keerden zij terug met een ontsteld
gelaat, en kwamen aandienen, dat er reeds ten elf ure pistool-
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schoten waren gelost op het huis van mijnheer Colbert door de
van den Graaf de Fuentes, en dat men nu opnieuw
hoorde schieten in de richting van het hotel door den Maarschalk d'Estrades bewoond, hetgeen to vreezen gaf, dat de
Fransche domestieken, die daar bijeen waren, represailles wilden
nemen op het gevolg van de Spaansche ambassadeurs. De edellieden kregen terstond bevel zich derwaarts to begeven en al
het mogelijke to doen, om gewelddadigheden to verhinderen .
Het spreekt vanzelf, dat de Spaansche herren en dames
maar niet zoo terstond hune rijtuigen gereed vonden . Zelfs
was de verwarring en de ontstemming onder de domestieken van
den huize zoo groot door al hetgeen zij hadden bijgewoond, dat
don Paolo het raadzaam vond, lieden nit zijn eigen gevolg of
to zenden, om de koetsen to ontbieden . Toch behoefde men
daarnaar niet lang to wachten, daar de Ilertog de San-Pietro,
in de onderstelling dat de partij vroeger zou afloopen, de koetsen reeds ten half twaalf ure post hadden doen vatten in de nabijheid van het huis, zoodat zij op den eersten wenk konden naderen . Maar van dien tusschentijd had Lavinia gebruik gemaakt,
om zich to scheiden van hare familie . In hartstochtelijken angst
dwaalde zij door het vreemde huis, in de overtuiging, dat twee
personen, zoo heftig tegen elkander verbolgen als don Emmanuel
en de ridder de St . Savornin, wel de eerste gelegenheid de
beste zouden geacht hebben, om hun moed aan elkander to
koelen. Als bij ingeving opende zij eene hooge en smalle glazendeur, die naar de open lucht voerde, en beyond zich op
eene soort van binnenplaats, door eene hegge van geschoren
boomen omgeven . De maan scheen holder en goot zulke lichtende glansen op de gladde witte marmersteenen, waarmede
de grond was bevloerd, dat ze blonken als verijzelde sneeuw .
In het midden van dit binnenplein stond een beeldengroep op
een voetstuk, en daar tegenaan geleund zag zij eene mannengestalte .
Zij zag stukken van een gebroken degen op de steenen glinsteren ; zij ontwaarde droppelen bloed, en met een schellen kreet van
schrik liep zij op dien man toe. Zij had den chevalier de St.
Savornin herkend, zij maakte daaruit de gevolgtrekking, dat hare
wraak was volvoerd, dat don Emmanuel bezweken was . Eene wgle
bleef zij voor den ridder staan, sprakeloos van rouwe ; toen riep zij
nit op een snerpenden toon van verwijt :
„Ongelukkige, gij hebt hem dan vermoord ?"
„Woes gerust . . . senora, hij is . . . slechs licht . . . gewond ."
Hippolyte sprak dit met eene droeve doffe stem, en blijkbaar met moeite, terwijl hij een doek voor don mond hield,
pages
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die gedurende zgn spreken al meer en meer van blood word
doortrokken .
Maar zij zag het niet, zb sloeg er geen acht op .
„Innige dank, allerheiligste Jonkvrouw, mijne Patrones!" riep
zij, de handen opheffende, zooals zij eens had gedaan, om wraak
in to roepen over het hoofd van denzelfden man, over wien
zij nu zooveel bekommering toonde.
,Lavinia, Lavinia!" klaagde de ridder : ,ik had toch . . . gehoopt, dat . . . "
„Dat gij hem zoudt verslagen hebben, niet waar?" riep zij
heftig. „Wees dankbaar, dat het u niet is gelukt . Mgn afschuw,
mijn haat, mijne wraak waren grenzenloos geweest, en ik zou
u vervolgd hebben, werwaarts gg ook waart gevlucht ."
„0, de voorspelling van jonker Peter reeds nu bewaarheid . . .
reeds nu . . ." snikte de chevalier, en daarop met inspanning
tot Lavinia : ,Wees voldaan, senora . . . niet hij zal uw slachtoffer zijn, maar ik. En ik zal niet vluchten . . . ik heb het
hem beloofd . . . omdat . . . omdat ik noodig had . . . u weder
to zien ."
Lavinia had geene aandacht voor zijne klachten, voor zgn
smartelgk verwijt, zoo vervulde haar de onrust over don Emmanuel .
„Waar is de Graaf? waar kan hij zijn?" vroeg zij, angstig
om zich heenziende .
„Hij zou . . . terugkeeren . . . missehien wel . . . om m j . . .
gevangen to nemen ;" antwoordde Hippolyte, en liet het hoofd
machteloos nedervallen tegen het marmerbeeld, waarnevens
hij stond .
„Neen, chevalier, om u hulp to geven en veilig van pier to
voeren," sprak nu don Emmanuel die langs eene andere zijde
was aangekomen en de sprekenden had gehoord .
Onverwijld ging hij bb den ridder, nam zijn arm, en wenkte
iemand die achter Lavinia stond, om toe to treden en den
gewonde to steunen, die behalve in het aangezicht ook in de
zgde was gekwetst, en niet dan met de grootste inspanning
kon voortgaan .
Die persoon was jonker Peter . Zoodra hg zag, dat Lavinia
zich afzonderde van hare familie, achtte hij het zijn plieht haar
to volgen, in de veronderstelling van de mogelijkheid, dat er
een plan van schaking of van ontvluchting kon zgn beraamd .
„Monsenor!" had hij tot don Christin gezegd, ,indien gij nog
iets wilt herstellen van al het kwaad, dat gij gesticht hebt to
dezer dagen, zorg dan, dat de Hertogin en de Markiezin de
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los Balbases veilig in bare karossen komen, want ik moet over
donna Lavinia waken ."
Bat acht ik ook hoogstnoodig - en wees zonder zorg voor
bet overige," had don Christin geantwoord .
Jonker Peter was dus Lavinia gevolgd, zonder zich voor haar
to verbergen, en zj had hem opgemerkt ; maar in haar overspannen toestand had zij zich niet om zjne tegenwoordigheid
bekommerd .
„Wij moeten hier door deze buitendeur voort," zeide Emmanuel . „Ik heb m jne koets tot dicht b j den muur laten
oprijden . . . dat is de beste w jze om hem onopgemerkt to vervoeren ."
De ridder, half bewusteloos door smartel jke zielsaandoeningen
en bloedverlies, liet zich leiden zooals men wilde.
Lavinia bleef eene wjle alleen onder de folterendste overdenkingen . Don Emmanuel scheen haar niet eens to hebben opgemerkt, en z j was als door eene onwederstaanbare macht teruggehouden, hem ook maar door edn woord, door eene beweging
to bew jzen, hoeveel berouw zg had van hetgeen z j tegen hem
had gepleegd . Weinige minuten later kwam don Emmanuel tot
haar terug ; hij was alleen .
„Markiezin !" sprak hij, ,hoe weinig voegzaam bet ook sch jnen
moge, u met den gekwetsten edelman in hetzelfde rijtuig to
plaatsen, moet ik u toch om uwer veiligheids wille voorstellen
daarvan gebruik to maken . Mjne lieden verzekerden mg, dat
de karossen van uwe familie en haar gevolg zooeven zijn weggereden, en dat het in deze oogenblikken ondoenlgk is, andere
to doen komen .
De verrassing maakte dat z j niet spreken kon ; z j boog alleen
toestemmend bet hoofd .
,,Jonker Peter blijft met ons," vervolgde h b, in het denkbeeld
dat zg aarzelde .
,, Emmanuel !" stamelde z b, en nam met drift den arm, dien
hij haar bood . ,Emmanuel !" herhaalde z j met zelfoverwinning
,gj gelooft mg schuldig, en ik ben bet ; maar ook . . .gj weet
niet, hoe diep rampzalig ik m j gevoel ."
„Ik weet het, Lavinia!" hernam hj, en geloof, dat ook ik
gefolterd worde door zelfverw jt . . . doch daarvan nu niets . . .
bet geldt hier uwe veiligheid . . . bet geldt bet leven van then
ongelukkige."
En schielijk voerde h j haar naar bet r jtuig . Don Emmanuel
plaatste haar zoo, dat z j rugwaarts toegekeerd zat naar jonker
Peter, die den chevalier ondersteunde. Hippolyte scheen beseffe-
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loos van hetgeen er rondom hem voorviel . De Graaf beval schiel~k voort to rijden, en men bereikte spoedig den hook van het
huis, waar de lakeien en heidukken hen met flambouwen stonden op to wachten, en eenige pages, naar de toenmalige gewoonte,
hunne plaats op het rijtuig innamen . De andere koetsen waren
slechts weinig vooruit, want er was veel yolk op de been en
veel gewoel op de straat, hetgeen maakte, dat men voorzichtig
en langzaam moest rijden .
Wat moest er niet omgaan in de ziel van donna Lavinia,
zooals zij daar zat in een zelfde rijtuig tegenover don Emmanuel, dien zij liefhad, en wien zij toch in een tweegevecht had
verwikkeld, waarin hb had kunnen bezwijken ; met den zwakken
en lichtgeloovigen ridder, wien zij in dubbelen zin had opgeofferd, en met jonker Peter, die zoo edelmoedig als verstandig
met haar gehandeld had, en tegen wien zj toch zulke booze
aanslagen had beraamd. Hare vroegere fierheid en vermetelheid bukte zich neder onder dit gewicht van schuld . Zij sidderde, zj gruwde van zich zelve, zoo ras zij aanving na to
denken . Zj durfde den blik niet opheffen naar don Emmanuel,
dien zij zoolang en zoo stout had getrotseerd . En de Graaf zelf
scheen in eigen gedachten verzonken, en scheen geen mood to
hebben een onderhoud aan to vangen . Zjj hadden elkander
wederzgds to veel to zeggen, en to veel, dat op dit oogenblik
ongepast was aan to roeren .
Ook bleef hun weinig tijd tot nadenken en tot spreken, want
het was zeer onrustig op de straat, de fakkeldragers zelfs moesten hunne toortsen been en weder zwaaien, opdat de menigte
niet van al to nabij het rijtuig zou omringen, en ook de pages
bewaarden niet het eerbiedig stilzwijgen, dat hun paste . Zij
mompelden onder elkander, alsof zij zich in een toestand bevonden, die hun recht gaf de gewone vormen to overschrijden .
„Zie," riepen ze elkander toe, de twee eerste karossen zijn
het huis van den Maarschalk d'Estrades gepasseerd, zonderdat
een enkele Franschman zich naar buiten heeft gewaagd ."
„Die pochhansen . . . zij verschuilen zich . . . zoo bang zijn zij,
dat men hen oproepen zal hunne snoeverijen waar to maken ."
„Weet gij ook, wie de gekwetste beer is, then Monsenor met
zich voert?" vroeg een andere page den koetsier .
,,Het is geloof ik, een edelman van donna Lavinia die door
iemand van het Fransche gevolg is gekwetst ."
„Evenals laatst, toen ze een van de onzen mishandeld bebben ."
„En nog alt1jd stellen wij nit, onze represailles to nemen ."
„Zig zullen ons voor lafaards aanzien, als ze zelf zijn ."
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„Dat zullen zij niet . . . ten minste zoo alien hier denken
als ik ."
En de jonge man, die het laatst gesproken had, fluisterde met
zijne makkers :
,,Daar gaat de derde koets, en de voorpoort blijft gesloten,
of ze in dat huis aan de pest liggen ."
„GFeeft acht, als wij er nevens zijn . Ik zal het voorbeeld
geven wat gijlieden to doen hebt ."
Intusschen was de koets van den Graaf de Fuentes tot bij
het huis van d'Estrades genaderd, en zoude waarschjnlijk, ondanks den volksoploop, die geatadig de equipages vergezelde,
langzaam maar ongehinderd zjjn voorbijgereden zoo niet de page,
die de Iaatste woorden had geuit, met al den onbedachten
moedwil van zijne jaren, een pistoolschot had gelost op de gesloten deur . Drie of vier van zijne makkers volgden onmiddellijk
dit slechte voorbeeld, en lieten het daarbij niet ontbreken aan
de noodige beleedigende uittartingen, die wel niet verstaan konden worden, maar door het yolk herhaald, al zeer spoedig tot
de ooren kwamen van hen, tegen wie ze gericht werden .
Plotseling werd de voorpoort met geweld opengebroken, de
bedienden, die men daar had opgesloten, hadden reeds een geruimen tijd pogingen gedaan om zich to bevrijden : doch nu
zij zelf werden aangevallen, gaf de toorn een nieuwen prikkel
aan hunne woede, en verdubbelde hunne krachten, die zij nu
eendrachtig gebruikten tegen hetzelfde punt . Toen het tweede
schot viel, splinterde de deur onder hun rammeien, zij stormden
naar buiten met alle wapens, die zij bij de hand hadden ; en
beter voorzien van schietgeweer, dan de onvoorzichtige pages,
die den eersten aanval hadden gedaan, begonnen zij oogenblikkelijk op de koetsen to vuren ; niet slechts op die van don
Emmanuel, maar ook op de andere, die pas voorbij was gereden, en waarin de Hertogin de San-Pietro was gezeten met
twee van hare dames en don Christin .
Zoodra de lakeien, die de koets van de Hertogin de San-Pietro
verzelden, dezen woesten hoop op hen zagen aankomen, wierpen zij do fakkels weg, en de koetsier, van schrik schier buiten bezinning, wilde in vollen galop dwars over de markt heen,
een dier gevaarlijke afhellende straten inrijden, aan welker einde
het hotel Balbases gelegen was .
Maar don Christin had het goed beraad van dit to verbieden ;
behalve het gevaar, dat er in lag, om met paarden, die onder
het schieten sprongen en steigerden, eene zulke kans to wagen,
kon het niet anders, of het moest ongelukken veroorzaken onder
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de volksmenigte, die zich rondom het rijtuig verdrong ; en zoo
daar ook slechts een of twee burgers van Nbmegen waren
gevallen, zou die volksmassa zich terstond tegen hen hebben
gekeerd, in vereeniging met hunne aanvallers, terwijl or nu nog
hoop was, dat zij voor de aangevallen partij zouden kiezen .
Ook beval hij den koetsier met luide stem, in zulk goad Hollandsch als zijn Vlaamsch accent hem slechts toeliet, dat hij
zou blbven staan, en de burgers van Nijmegen sparen, die
geene schuld hadden aan de dolheid van de Franschen .
Of dit baatte zullen wb aanstonds zien ; maar zeker oordeelde
hg, dat de brand van Troye zoo fel genoeg was, en zag nu in,
dat hot lichter viel verwarringen to scheppen, dan to leiden en
op to lossen.
De koetsier en de lakeien van don Emmanuel waren van
moor krijgszuchtigen aard, dan die van de Hertogin . Zij schenen lust to hebben om zich met de Franschen to meten, en
hielden halt nit zich zelve . Maar de vermetele pages, die nu tot
zelfverdediging moesten volhouden, wat zij zooeven uit loszinnige bravade hadden aangevangen, zagen zeer good, dat zij zich
gevaarlijke vijanden op den hals hadden gehaald, wier getal
daarenboven het hunne ver overtrof, en die niet als zij in de
moeilijke stelling waren, van zich in evenwicht to houden op
eene koets.
Daar binnen was hot niet rustiger, als men denken kan . De
arme ridder was door hot schieten en het rumoer om hem
heen tot eene zekere mate van bewustzijn teruggekomen, doch
zijne geschokte verbeelding maakte zich eene eigenaardige voorstelling van hetgeen er gebeurde, en hij zag daarin de verwezenlijking van een ontwerp, dat in de laatste dagen onafgebroken zijne gedachten had beziggehouden : zijne vlucht met Lavinia,
nadat hij haar op gewelddadige wijze aan jonker Peter zou
hebben ontvoerd . Hij geloofde zich nu door den laatste achterhaald, en op doze punten raaskalde hij voort, tot onbeschrijfelbken schrik en beschaming van donna Lavinia, voor wie de
werkelijke aanval, die daar buiten dreigde, minder ontzettends
had, dan doze akelige droomen eener ontstelde verbeelding, die
toch zoo ernstige beschuldigingen tegen haar inbrachten, en
haar nieuwe wroegingen op het geweten wierpen . Hare geleiders echter, hoewel zij die woorden verstonden, en aan den
onzin maar al to goad een zin wisten to hechten, gaven echter
zeer weinig aandacht aan dit alles ; zij raadpleegden to zamen
wat to doen. Jonker Peter achtte het roekeloosheid anders dan
verdedigend to handelen . Zij hadden geene andere wapenen bb

414
zich, dan ieder z~n degen, en hoeveel dit ook zeide in een
strjjd met edellieden, zelfs bij ongelijk getal, tegen een woesten
hoop lakeien, met sabels, knuppels, vuurroeren en musketten
gewapend, beteekende dit zeer weinig ; en reeds had van Rijnsse,
toen hg zich even vertoond had, opnieuw de ervaring gemaakt,
dat de antipathie tegen zjjn persoon nog niet was geweken, en
dat hij geene bondgenooten zou vinden onder hot yolk .
Don Emmanuel kon zgnen edelknapen niet meer verbieden,
zich to verdedigen, nu zij eens de vijandelijkheden begonnen
hadden buiten zijne voorkennis ; maar hij geloofde, dat het nog
niet to laat was, om tusschenbeide to komen . Hot lederen gordijn der karos wegschuivende, plaatste h1j zich voor de opening,
en wilde zijnen pages toespreken, zoowel als de Franschen ;
dan, reeds snorde er een kogel langs hem been, en hoewel de
Graaf zeide niet getroffen to zijn, zag h~ toch, dat hij zich
nutteloos bloot gaf, en verplichtte hem hot angstig jammerend
smeeken van Lavinia zich tot haar to wenden, om haar gerust
to stellen.
Jonker Peter had intusschen van zijne z de een middel uitgedacht, dat h~ beproeven wilde .
„Chevalier!" sprak hij tot Hippolyte, ,herkent gij mij?"
,,Gij zijt Jonker Peter . . . Ik ben in uwe macht ;" sprak
doze .
„Integendeel, ik ben in de uwe . Wilt gij mj het leven
redden ?"
Hoe zwak en machteloos ook, de ridder trachtte zich op to
heffen .
,Zeg mij wat ik doen kan ."
„G~ hebt ongetwijfeld uwe aanhangers onder de domestieken
van de Fransche ambassade ?"
„Ja, ja, zij zijn alien voor mij . . . alien door mij gewonnen, om. . ."
„Daarvan is nu de vraag niet . Wij zijn in Nijmegen . . . wij
komen van den heer van Odijck, en zij vallen ons aan ."
„Dat is mijne schuld, dat had ik voorzien, en moeten weren ."
,,Het is nog niet to laat . Ik ga hun voorhouden, dat gj hun
gebiedt, zich rustig to gedragen om uwentwil omdat al do verantwoordelijkheid van dit alles op u zoude komen . Goof gj hun
slechts door een teeken to kennen, dat w~ hot eens zijn ."
En even stout als snelberaden, wilde jonker Peter uit de koets
springen, om met de Franschen to onderhandelen . Hot was to
laat, of beter gezegd, het was niet meer noodig .
Als men een verslag moot geven van velerlei handelingen en
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voorvallen, die op een zelfde oogenblik, of althans in zeer snelle
opeenvolging gebeuren, is er altgd een lastige en langwjlige
omhaal van woorden noodig om ze to beschrjven, en zoo hebben wi ons een half uur lang beziggehouden, om een toestand
duidelgk voor to stellen, die in weinige minuten was doorgeleefd .
Hetgeen w j daar voorstelden, gebeurde, terwijl de Fransche
ambassadeurs nog in alle deftigheid en uitvoerigheid hunne
grieven zaten mede to deelen aan mgnheer van Od jck, en de
edellieden, door hen afgezonden, kwamen nu in alle haast aangeloopen, en deden zich herkennen en gehoorzamen door de
Fransche bedienden, die z j stuitten midden in hunne vaart, toen
eenige hunner reeds het portier van de karos der Hertogin de
San-Pietro hadden opengerukt, terwijl de anderen zich vaardig
maakten, jonker Peter to woord to staan, doch op andere w jze
dan doze had gehoopt.
Niet op eenmaal slaagden echter de edellieden, den verwilderden hoop, die zich nu eens op wrake had gespitst, to bedwingen ; maar de N jmeegsche burgerwacht, die zich eerst had
teruggetrokken in haar corps-de-garde en dozen gesloten had,
was nu op bevel van een barer hoplieden, die de Fransche
edelen vergezelde, uitgerukt en kwam hun steun bieden, hetgeen
de burgers deed aftrekken, en bg bet verminderd gedrang aan
de koetsen gelegenheid gaf om voort to rgden zonder al to
groot gevaar, en de edellieden konden welhaast hunnen meesters
de goede tijding overbrengen, dat de rust hersteld was zonderdat er ongelukken waren gebeurd, behalve dat een paar Spaansche lakeien gewond waren, en de koetsier der Hertogin do
San-Pietro van den bok was gevallen .
„Vreemd sch jnt het, dat de Hertog z jne gemalin niet to hulp
was gekomen ; doch juist had hij op dringend verzoek van den
Nuntius z jn yolk ontwapend en ter ruste gezonden, en toen hg
door het alarm in de stad ontrust, opnieuw met eenige lieden to
paard steeg, kwamen de koetsen hem reeds tegemoet, onder het
geleide van de Nijmeegsche burgerwacht en van eenige Fransche
edellieden, die de dames wilden vergezellen tot aan het hotel .
De Markies en de Markiezin de los Balbases waren reeds
aangekomen, zij hadden alleen geleden door de onrust over de
anderen . De Hertogin de San-Pietro moest onmiddellijk naar
haar bjzonder vertrek worden gevoerd ; vooral in haar toestand
konden de doorgestane angsten vreeselijke gevolgen hebben .
Don Cbristin retireerde zich met veel discretie ; hij oordeelde
zeker, dat hij de zaken nu wel aan haar eigen loop kon overlaten .
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Jonker Peter reed met den chevaliernaar zijne eigen woning
en belastte zich met zijne verpleging.
Don Emmanuel had Lavinia uit het rijtuig geholpen, doch
men had opgemerkt, dat het hem eenige inspanning kostte.
Hij voerde haar naar de zaal, waar don Paolo en donna Anna
hem wachtten; slechts bood bij baar de linkerhand, en verborg
de andere met eenige zorg onder zijn mantel. Het scbeen baar
toe, dat zijne vingeren kil en verstijfd waren, als die van een
doode; maar zij geloofde bem als zich zelve onder den indruk
del' buiveringwekkende tooneelen, die zij pas badden aanscbouwd.
Toen zij binnenkwamen, bad donna, Anna aIleen oogen voor
bare docbter, die zij in bare armen sloot onder tranen, terwijl
don Paolo den Graaf met gewone deftigheid wilde danken voor
de bescherming aan Lavinia verleend, wier verdwijning bem
de grootste onrust had veroorzaakt, terwijl bare koets in de
algemeene vel'warring door eenige dames van bet gevolg was
ingenomen . .. en ...
Don Paolo zweeg verwonderd stil, daar bij zag, dat de Graaf
geen enkel woord zeide, met strakke glazige oogen rondzag, en
zelfs de band niet aannam, die bij bem reikte.
"In aIler Heiligen naam, Graaf, wat deert u? .. Markiezin,
schuif den armstoel aan ... de Graaf valt in onmacbt."
'Zoo was bet. Zonder de voorzorg van don Paolo zou de Graaf
op den grond zijn nedergestort; nu lag bij daar uitgestrekt in den
fauteuiZ, terwijl de mantel, die toevallig was opengeslagen, de
oorzaak van dit onwelzijn kennen deed. Don Emmanuel was op
twee plaatsen gekwetst; de wond in den bovenarm was
vlucbtig verbonden geweest met een zijden doek, die door
eenige beweging van den arm was losgegaan; de andere in den
scbouder was zeker meer gevaarlijk, altbans bet bloed drong
been door het gevuld satijn van zijn gewaad. Donna Lavinia,
die dit bet eerst bemerkte, gaf een luiden gil van ontzetting,
en liet zicb op de knieen nedervaIlen naast den Graaf, wiens
kille banden zij vatte en met bartstochtelijkbeid kuste, onder
uitroepingen van smart en teederbeid, die de getuigen van dit
tooneel met nog grootere ontsteltenis vervulden dan de toestand
van den Graaf. Gelukkig waren bet aIleen bare ouders.
"De geleden scbrik beeft del' Markiezinne de Quitana de
zinnen verbijsterd," sprak don Paolo, bijna gestreng.
"Lavinia, Lavinia! gij weet niet wat gij doet ..." riep bare
moeder in angst, "dit is Monsenor de Fuentes, de coIlega van
uw vader .•. die voor u een vreemde is."
"Een vreemde, madonna?" sprak nu Lavinia, met scbitterende
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oogen en half het hoofd naar hare moeder opheffende, terwijl zij
den Graaf bleef vasthouden . ,Een vreemde voor mil ? . . . don
Emmanuel? . . . ja, zoo is het nu . . . zoo heeft men het gewild .
Maar de geliefde van mijn hart was hij . . . en mijn bruidegom,
mijn gemaal had hij moeten zgn . . . zoo uwe beschikkingen mij
niet aan een ander hadden gekluisterd ."
„Markiezin de Quitana 1" herhaalde don Paolo, door zulken
schrik en verontwaardiging getroffen, dat hij niets anders wilt
to zeggen .
„Herinner mij niet dat ik hot ben . . . in deze oogenblikken,"
riep zij, zich opheffende, om het hoofd to steunen van den Graaf,
wiens blik zich ietwat verlevendigde . ,Laat mij ten minste doze
eenige, daze laatste ure zonder stoornis geven aan dozen man,
tegen wien ook ik eene groote schuld heb, wien ik beleedigd
heb, en getergd, en bedrogen en vermoord, zooals gij hem hier
ziet . . . maar wien ik altbd heb liefgehad, en die ten minste rustig moot sterven in mijnen arm ."
„Bij Onze Lieve Vrouw van Atocha, do ongelukkige Graaf zal
zeker sterven, als niemand hem bijstand biedt," sprak nu de
eerste duena van Lavinia, die volgens hot recht van haar ambt
was binnengetreden, toen zb wist dat hare meesteres teruggekomen was .
„Eene getuige . . . dit tooneel heeft eene getuige!" riep don
Paolo, over de eer der familie ontrust .
„De trouwste, die er zijn kan, Monsenor 1" sprak de duena,
eene zulke, die hot geheim harer meesteres altijd gekend heeft
en trouw bewaard tot op dozen dag . ,Maar de Graaf heeft hulp
noodig . Monsenor vergunne mij to beproeven wat ik vermag ."
En schieljk ging zb naar hot buffet, waar een collation gereed stond, vulde een kleinen zilveren beker met edelen wijn en
trachtte don Emmanuel daarvan een weinig tussehen de lippen
to brengen. Hot gelukte haar ; hot geestrijke vocht wekte hem
een weinig op nit de machteloosheid, waarin hij was weggezonken.
Lavinia stond met gevouwen handen en met een blik van
de teederste belangstelling zijn herleven Bade to slaan . Eindelijk
hief don Emmanuel zijne oogen naar haar op met een zacht
weemoedigen blik, en zeide met eene flauwe stem, terwijl hij
haar de hand reikte : Ik dank u, Lavinia !
Zij wilde antwoorden, maar zij vond slechts tranen ; en gelukkig dat zb ze vond, want zij had die verlichting noodig .
Don Paolo echter vatte haar bij de hand .
,Senora, dit is hot oogenblik niet, om u met den Graaf
Media-Nocle .
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to onderhouden," sprak hij . Als Zijne Excellentiezich beter zal gevoelen, is hij ook aan mg opheldering schuldig van dit alles .
Nu is bet ongepast, dat g~ langer samenblgft . Begeef u naar
uwe vertrekken . . . . de Graaf heeft een wondheeler noodig . . . .
uwe duena zal dokter Salmasio roepen ."
Lavinia wist, dat zij gehoorzamen moest ; nog eenmaal drukte
zij Emmanuel de hand, en volgde toen haar vader, die haar
met zijne gewone hoffelijkheid naar hare kamer geleidde .
Toen zij daar alleen waren, zeide h~ tot haar, op een toon,
waaruit voor bet eerst van zijn leven de vader sprak, en niet
de grande van Spanje :
„Mijn arm kind! had ik geweten, dat gjj don Emmanuel
liefhadt, gij hadt hem kunnen huwen . Don Jan van Oostenrijk
zelf heeft to zijnen behoove aanzoek gedaan om uw hand, en
de Markies de Quitana had beloofd, in dat geval van de verbintenis met u of to zien . . . Dan, men had mij zoo menig
bewijs b~gebracht van uw afkeer, van uw haat tegen mijn jongen
collega . . . gj hadt hem met zulken heftigen toorn afgewezen
als caballero, dat ik bet onnoodig vond, u dit voorstel to doen .
Ik voel, dat ik u had moeten raadplegen . . . . ik voel dat, ik
schuld heb tegen u ."
„Neen, mgn vader, de eenige schuldige in dit alles ben ik
zelve," sprak zij met bet bitterst zelfverwijt, en ging in haar bidvertrek, om daar de ruste to zoeken bb hot verloren levensgeluk, waarmede zij zoo roekeloos had gespeeld .

BESLUIT .

In den schemeravond van den eersten Augustus, die zich voor
onze goede kennissen to Nj megen zoo schrikwekkend had ingesteld, sloop fra Illorenz het hotel Balbases nit, en langs een
behoorl jken omweg de woning van don Christin binnen . De
vrome monnik had echter, sinds z jn eerste ongeval, hot ordekleed
voor binnenshuis bewaard, en droeg daar buiten de kleeding
van een gewonen Spanjaard, die minder opzien wekte .
Don Christin scheen hem niet to wachten, doch h j had zeker
het recht, om ook ongewacht to versch jnen, want Bautista liet
hem toe zonder eene enkele vraag, en de diplomaat heette hem
welkom met ondubbelzinnige voldoening .
,,Schud maar schiel jk nit uw nieuws, m jn goede padre l
want ik brand van verlangen, om to weten hoe de zaken gaan ."
„Slecht, Monsenor, slecht . . . alles loopt tegen onze verwacbting . . ."
„Zeg, tegen de uwe, Reverendissime . . . want wat mj betreft . . ."
„Neen, Monsenor, neen," hernam de monnik met een treurig
hoofdschudden, daarop heeft Uwe Excellentie niet kunnen rekenen .
„Maar, mijn hemel, wat is er dan?" vroeg don Christin zelf
met onrust . „De senora is toch niet, tegen alle onze voorzorgen,
ontvlucht met den Franschen ridder?"
„Daarvan zal nu wel gansch geene spraak meer z jn, Monsenor, want de ridder is buiten staat nit to gaan, ten gevolge
eener wonde en de senora is gansch van gevoelen veranderd . . . "
„G}elooft gj, mijn baste fra, dat bet eerste zoo gansch tegen
mijne berekening is? 1k wist wel, dat don Emmanuel een goeden
rlegen voerde ."
„Monsenor, die berekening had kunnen missen . . . de Graaf
is zelf gewond."
27 *
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„Ja, door een musketschot in den aanval van de Fransche
domestieken."
„De Graaf ontkent dit ten stelligste ."
,,Hij wil dus al de schuld laden op het hoofd van onzen
chevalier ?"
„Volstrekt niet . . . don Emmanuel erkent, dat hg zijne wonden
ontvangen heeft in een eerlijk duel . . . maar hg weigert z jne
partg to noemen."
„Dat is verschrikkelijk . . . edelmoedig voor een diplomaat . . .
alsof bet voor one geene zaak ware in doze oogenblikken, onze
grieven tegen de Franschen althans niet to verkleinen ."
„Ik heb geen verstand van diplornatie, Monsenor, maar mij
dunkt, de Graaf handelt als een christelijk edelman, met zijne
vganden niet to willen vervolgen ."
„Zulke gevoelens passen een monnik, mijn vrome fra! maar
de Graaf is ambassadeur, en ik zie het oogenblik komen, dat
zijne Allerchristelijkste Majesteit van Frankrijk, die zijn titel al
zeer weinig in toepassing brengt, in zijne vuist zal lachen over
de goelijke vroomheid der vertegenwoordigers van onzen Allerkatholieksten monarch."
De fra zweeg en haalde de schouders op, als achtte hg de
zaak niet van zijne competentie.
„Ik voor mij verheug mij, dat de ridder hierdoor aan een
groot gevaar ontsnapt ."
„Alsof die niet reeds lang zijn pas naar Brussel in den zak
had, en geld daarbij voor de reize . . . Of meent gij, dat ik mijne
bondgenooten in den steek last . . ."
„Ik hoop wel van neen, Excellentie !" sprak fra Illorenz
ootmoedig .
„Zoo aarzel g j niet to lang met mg van uwe senora to spreken ."
„Mgne arme, arme senora . . . zij heeft van alle hare plannen
van wederstand afgezien ."
„Ja, dat heb ik wel gedacht . . . force majeure . . . haar paladijn ligt gewond of zal moeten vluchten ."
"Neon, Monsenor, ik geloof, dat de senora Lavinia niet eens
aan dit alles heeft gedacht . Zij is als een veranderd mensch .
Het is of ze plotseling oud is geworden ; zoo heftig en bits als
ze was in den laatsten tijd, zoo l jdzaam en deemoedig is z j nu,
Zij heeft den ganschen nacht in haar bidvertrek doorgebracht, en
vroeg in den ochtend heeft z j om den vicaris van den Nuntius
gezonden. Intusschen heeft z j een onderhoud gehad met don
Emmanuel, waarbj hare duena en ik tegenwoordig waren."
„En men stond u dat toe ?"
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„Ik had den ganschen nacht bb den Graaf gewaakt en lag in
een hook van het vertrek nit to rusten, toen de senora binnentrad . . . daarbij, de duena en ik zgn in het vertrouwen . . ."
Don Christin vergenoegde zich, hem met een ironieken glimlach aan to zien, terwgl hg vroeg :
„En hoe vindt de familie Balbases zulk een ziekenbezoek ?"
„Don Paolo had het toegestaan, nadat hij eerst een ernstig
gesprek had gehad met den Graaf ."
„Waarvan gij ook getuige waart, hope ik?"
„Zeker, Monsenor! De Graaf gaf aan mijn meester rekenschap
van zijne betrekking tot donna Lavinia, en van de redenen, die
hem bewogen hebben, zich niet to verklaren ."
„Hoe! hg sprak van zgn wantrouwen . . . van zijne vermoedens
tegen den ridder en Lavinia?"
„Zdne Excellentie sprak alleen van zijne verhouding tot den
Markies de Quitana, die hem belet had, zich diens mededinger
to toonen . . . dat to meer jammer was, daar het nu blijkt, hoe
de Markies de Quitana de geheime hoop had, dat zijn vriend
hem de bruid zou ontvrgen, en in die hoop toonde h jj zich bereid
tot het huwelijk, overtuigd, dat hij aan don Emmanuel kon overlaten, hem er van to bevrgden . Zelfs drone, hij in den laatsten
tijd op spoed aan, meenende daardoor den Graaf tot een beslissenden stap to brengen ."
„En don Emmanuel deed niets?"
„ Zooals uwe Excellentie weet ."
„Omdat hij jaloersch was van den ridder!" sprak don Christin
hoofdschuddend . ,Maar hebt gij ook kunnen uitvinden, waarom
de jonge Markies zich zelf niet gesteld heeft tegen het huwelijk, daar het bekend is, dat hij liever zijne vrijheid behield ."
„Don Fernand de Quitana was door geldverspilling en ongeregeld leven in betrekkingen verwikkeld met personen, wier
bandelingen en leefwijze bj de regeering zeer verdacht waren,
en de President van Kastilie heeft daarvan gebruik gemaakt,
om zgn zoon in den toren van Segovia to doen opsluiten ."
„En niets kan hem daaruit verlossen, dan het huwelijk met
donna Lavinia . . ."
,HD was er zoozeer van overtuigd, dat hij nu ten laatste
een wanhopigen brief heeft geschreven aan don Emmanuel,
waarin hij hem zgn toestand schetst, en hem bidt er een einde
aan to maken door het huwelijk to doen voltrekken, indien hij
niet besluiten kon, zelf de bruid to trouwen, in welk geval don
Fernand, als onschuldig aan het niet sluiten der verbintenis,
al de voordeelen zou genieten, die er aan verhecht waren,
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en op die wijze fortuin en onafhankelijkheid zou terugkrbgen .
„Dat was waarlijk zoo kwaad niet bedacht van don Fernand . . . .
jammer slechts, dat het to laat was ."
„Wel jammer! de Graaf ontving then brief gisteravond,
toen hij zich kleedde voor de partij van mUnheer van Odijek ."
„O, daarom was hij zoo gedrukt en zwaarmoedig ."
„Berouw en zelfverwijt drukten hem neder, want in het
eind is het toch zijne aarzeling, die de arme Markiezin ter
prooie geeft aan zulk een gemaal . . . Hij zou nu nog wel alles
willen herstellen, en . . . don Paolo ruilde hem, geloof ik, volgaarne voor den schoonzoon, van wien zulke slechte berichten
tot hem komen . . . doch het is to laat, zj zijn priesterlijk verbonden . . . het huwelijk is een sacrament ."
,Bah! ik ben zeker, dat de vicaris van den Nuntius dat vraagstuk wel zal weten op to lossen ."
„Ik geloof niet, dat het hem is voorgelegd, want donna Lavinia zelve is van andere gedachten ."
„Zij heeft moed en lust om to gaan zien, wat haar aan
gene zijde van de Pyreneen wacht. Ik begrbp dat in eene vrouw
van haar karakter . . . don Emmanuel heeft haar to diep gekrenkt ."
„Zij heeft hem alles vergeven, en neemt de grootste helft
van de schuld op zich . . . doch zij heeft zich eene minder
wisselvallige toekomst gekozen dan die van het huwelijk . . . zij
wil den sluier aannemen ."
„Ah ja! het klooster, de gewone toevlucht van wie geen raad
weten met zich zelve . . ." sprak don Christin binnensmonds, en
luider vroeg hij, hoe neemt don Emmanuel dat op?"
„De Graaf berust er in, en spreekt er van, ridder van Maltha
to worden ."
„Dan wensch ik, dat hij bet spoedig doet . . . . want dat
zou dom Ronquillo tot terugkeeren verplichten, en diens tegenwoordigheid is hoog noodig voor onze af''aires . Doch, naar alles
wat ik van mijn collega Fuentes hoor, moet hij Loch buiten gevaar zijn?"
„De Graaf is zoo we], dat hij besloten heeft, nog voor den
nacht naar zijn hotel terug to keeren . . . en dokter Salmasio
heeft het hem toegestaan ."
,,Dat is niet voorzichtig ."
„Don Emmanuel wil het volstrekt, om morgenochtend zijne
vrienden to kunnen ontvangen, en hun to bewijzen dat hem
niets deert."
„Dat is allergracieust . . . maar ik zal niet toestaan, dat
bet daarbij blijft . Hoe, men zou de Fransche lakeien laten
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schieten op de koetsen van onze ambassadeurs, en men zou
nog verhelen, dat er ongelukken door gebeurd waren! . . . .
Apropos . . . de Hertogin de San-Pietro? . . ."
„Men heeft veel onrust over haar gehad, maar zj is zeer
wel, hoewel z j haar vertrek niet verlaat ."
„Dan waren de berichten juist, die men m j gaf, toen ik
naar de respectieve leden der familie heb laten in formeeren .
Maar gj hebt mj nog veel to zeggen van de senora?"
„Niet veel meer, Monsenor! . . . tenzj Uwe Excellentie lust
had, de woorden to vernemen, waarmede de ongelukkige gelieven elkander trachtten to troosten en van hunne teederheid
verzekerden."
„Neen, voorwaar! Hot eenige, dat ik weten wil, is de uitkomst ."
„Er is geene andere, dan die ik Uwe Excellentie deed opmerken. De senora heeft geene andere keuze dan het klooster,
of een gemaal als . . . de Markies de Quitana. Het bezoek van
den vicaris maakte een eind aan het onderhoud ."
„Pat besliste de vicaris ?"
„Monsenor, dat is m j zoomin Lekend, als wat hem word
gevraagd . Donna Lavinia is met z jn Hoogeerwaarde in haar
bidvertrek gegaan, en zeer waarsch jnl jk heeft z j b j hem gebiecht ."
,Zoodat gj niets verder weet?" vroeg don Christin toornig .
„Niets verder, dan dat don Paolo z jnerz jds een bezoek bij
den Nuntius heeft afgelegd ."
,,Demonio! wat doet don Paolo b j den Nuntius in doze oogenblikken . . . en dat zonder mij ?"
„Monsenor, het betreft ongetw jfeld familiezaken ."
„Alsof hier de familiezaken niet nauw verwikkeld waren met
die der ambassade. Ik ben er zeker van, Monsenor Bevilacqua,
die z jns gel jken niet heeft onder de mediateurs in vredelievendheid, en die de onuitputtel jkste edelmoed .gheid met exempelen
predikt, is er toe in staat, om don Paolo to bewijzen, dat de
Spaanschen de beleedigers z jn en niet de beleedigden . . . en dat
h j er hem toe bewegen zal, z jne regrets to gaan betuigen aan
de Franscben . . . En mijnheer Colbert die niets liever verlangt,
dan subito de goede verstandhouding hersteld to zien, zal Z jne
Eminentie uiterst dankbaar zijn voor zoo goede diensten ."
Don Christin sprak dit alles eigenljk niet voor zjn toehoorder,
maar tot zich zelven en halfluid, terw jl de verontwaardiging
hem al sprekende tot driemaal toe in z jne snuifdoos deed tasten,
waardoor h j z jne neusvleugels eene driewerf herhaalde opvulling
toediende, zonder dat doze er denkel jk groote behoefte aan
gevoelden .
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De fra stond hem in eene honding van onnoozele verwondering
aan to zien, en meende zijn toorn tegen don Paolo to verontschuldigen, met to zeggen
„Excellentie, geloof mij, don Paolo denkt in deze oogenblikken
niet aan staatszaken, en ik houd voor zeker, dat Zij no Eminentie . . ."
„Val mij niet lastig met hetgeen gj meent . . . maar zeg mij
alleen wat gij weet . . ." was het knorrig antwoord .
„Excellentie, verschoon mil . . . van deze dingen weet ik niets,"
zeide de monnik sehroomvallig .
„Gi moest het weten, ongelukkige ! Of waren de orders van
dom Ronquillo dan niet bepaald en duidelijk ?"
,,Zij luidden, dat ik aan Uwe Excellentie alles zou mededeelen,
wat ik kon to weten komen van de voornemens, handelingen
en gedragingen der senora Lavinia, en dergenen, die tot haar
in betrekking stonden," hernam de monnik met meer moed . „En
zoover ik weet, Monsenor, heb ik hierin mbn plicht gedaan . . .
vooreerst uit gehoorzaamheid aan mijne geestelijke overheid . . .
en ten tweede, omdat ik wist, dat de senora Lavinia, ter wille
harer gedwarsboomde liefde, in staat was, de eere en den naam
van het huffs Balbases in de waagschaal to stellen . . . en daar
Uwe Excellentie mij uitgelegd had, hoe zg met dom Ronquillo
bedacht was op de middelen om dit to voorkomen . Maar geen
last is mij geworden, Monsenor . , . en ik had dien ook niet
kunnen aannemen . . . om over de zaken van don Paolo . . . als
ambassadeur . . . berichten to geven ."
„Al wel, man, al wel ! Mb dunkt, gij weet to praten, als eens
uwe tong is losgeraakt . . . Maar al reikte dan uw last niet
verder, gij zoudt er toch geen kwaad mode gedaan hebben, door
dien ietwat nit to breiden . . . vooral niet, daar ik u ruim genoeg
betaal voor uwe diensten . . . iets, waartoe dom Ronquillo mij
ook Been last heeft gegeven . . ."
„Ik weet het, Uwe Excellentie is een heer, die mild beloont . . .
maar . . . zg houden liever hare goedheid van mg terug, dan mij
het onmogeljke to vergen ."
„Cordaat gesproken, Reverendissime! Doch gij hebt gelijk . . .
men kan van eene wezel niet vergen, dat zjj de diensten zal
doen van een goeden jachthond . . . en hiermede zijt gij ontslagen . Ik heb haast, nit mijne eigen oogen gaan to zien."
De goede fra verwijderde zich droevig en verlegen, terwijl don
Christin zich spoedig daarna vaardig maakte om uit to gaan .
Zijne scherpzinnigheid had het geraden . Don Paolo had van
het voorwendsel der familiezaken gebruikt gemaakt, om den
Nuntius offlcieus to onderhouden over de publieke, die er in
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verhecht waren, en met zijne gewone goedwilligheid beloofde
Monsignor Bevilacqua zijne bemiddeling aan to wenden, - en
nog dien eigen avond noodigde hg de Fransche ambassadeurs
bb zich ; wg zullen zien met welk gevolg .
Terwijl fra Illorenz bb don Christin was, bracht jonker Peter
een bezoek aan donna Lavinia. Hij vond haar alleen, en geheel
onder den indruk van het afscheid, dat zij genomen had van don
Emmanuel ; want de Graaf had zooeven het hotel Balbases verlaten, onder geleide van dokter Salmasio . Maar juist daarom
was van Rijnsse verwonderd, haar kalm en berustend to zien,
zonder dat het die trotsche overspannen koelheid was, die nit
een innerlgken gloed van smarte en verontwaardiging haar oorsprong nam . Zij had tranen, en zij schaamde zich die niet ; zij
erkende, dat zg leed, maar zg stemde toe, dat dit lijden onvermijdelgk was, en zg wilde niet meer op gewelddadige w &e ingrgpen in haar lot, om dat to wenden naar eigen wil . Zg wilde
het aannemen, zooals het haar toekwam door de beschikking van
hoogere macht.
„Erger dan dit ware m jj overkomen," sprak zg tot van Rgnsse,
,zoo hetgeen mgne wanhoop had uitgedacht, werkelgk ware gelukt, en uit de uren van gewetensangst en bittere wroeging, die
ik in den laatsten nacht heb doorleefd, kan ik berekenen wat
mij het leven zou geworden zgn, vol van zulke kwellingen . De
vicaris van Zgne Eminentie gelooft, dat er mogelgkheid is mijn
huwelijk to doen ontbinden . . . maar wat mg aangaat, ik verlang
het niet . De Markies de Quitana zal mij zonder dat wel vergunnen, mg voor altgd in een klooster terug to trekken, terwgl
hg de voordeelen geniet, die dit huwelgk hem aanbrengt ."
„Het klooster moge u eene wgkplaats zijn voor een tijd, senora . . .
maar ik ontrade u, gelofte to doen voor het leven . Doch wij
spreken daarover nader . . . Wat zegt don Emmanuel daarin ?
kan hg berusten ?"
,Hg wilde mg niet laten aan dien man ; doch in de wijze
zelve, waarop hg sprak van zg ne eigen- schuld, van alles wat
hg moest goedmaken, van de vergoeding, die hg mij schuldig
was, zag ik to good in zgn hart, om niet to voelen, dat deernis
en besef van plicht hem bovenal tot die aanbieding brachten .
En ziet gij, jonker Peter, als eene genadegifte, als eene kwijting
van schuld kan ik de hand niet aannemen van een man, wiens
hart mg noodig is . . . den man, tegen wien ik zelve zoo zwaar
gezondigd heb, dat alleen zgne liefde mg zou kunnen geruststellen omtrent vergetelheid ."
„ Ik moot dit toestemmen, senora l er is to veel gebeurd tus-
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schen u en den Graaf, om een rustig geluk to waarborgen."
„Juist, het is to laat! . . . Helaas, het was nog niet to laat,
toen gij beurtelings hem en mj tot eene open verklaring onzer
gevoelens aanzette . . . en hij meende, dat zijne eer . . . ik, dat
ons belang dit niet gedoogde . Maar het zj ! . . . ik heb van aardsch
geluk afstand gedaan . Zijt gij gereed, morgen de reis naar Spanje
met mij to aanvaarden ?"
,Senora, ik had u niet uit mij zelven van die reis willen
spreken ; ik dacht dat zij onmogelijk was geworden, altbans voor
zeer lang uitgesteld ."
.De Markies de Quitana, die de minste schuld heeft aan mijn
ongeluk, blijft ingekerkerd tot aan mijne komst . Ik heb bet
recht niet zijn lot to verzwaren, en ik hoop dat deze stap hem
voorbereiden zal, om mij het mijne to helpen verlichten . Daarbij,
ik kan hier niet langer blijven . Ik kan don Emmanuel Wet
wederzien . Ik moot van hier . . . nit deze omgeving, vol herinneringen van . . . smart en . . . schande."
,,Spaar u zelve, senora! wij kunnen morgen afreizen."
„Ik dank u, jonker! maar veroorloof mij eene . . . waarschuwing . . . eene bekentenis moest ik het noemen, want het is door
mijne schuld, dat zij noodig is geworden ."
„Niets meer van schuld, senora! ik beklaag u veel to diep,
om u niet zeer van harte to vergeven ."
„Van u kan ik vergiffenis aannemen . . . maar maak dan ook
mijne font niet grooter door mijn raad to veronachtzamen . Daar
zijn maatregelen genomen . . . om onze afreis nit Nijmegen . . .
zeer to verontrusten . . . Ik van mijne zijde zal niets kunnen
doen, om bet verordende terug to nemen . De ridder, geloof ik,
is daartoe buiten staat. Ik weet niet hoe to voorkomen . . . dat
u . . . kwaads treffen zal. Indien gij zelf die moeite wildet nemen . . .
ik zal u volkomen inlichten ."
„Dat is overbodig, senora ! de ridder, then ik oppas, heeft
mij alles medegedeeld . Maar ik had niet noodig dit to weten,
ik bad mijne voorzorgen dus genomen, dat wij tegen zoo jets
beschermd waren . Dat was sinds lang geregeld, wij gaan tot
Amsterdam in bet jacht van mijnheer van Odjjck, dat geheel
voor die reis is ingericht. De geheele diplomatie zal de Markiezin de Quitana tot aan het jacht uitgeleide geven, en ik twijfel
of het Nbmeegsche gemeen of de avonturiers, die . . . de ridder
heeft kannen samenbrengen, gelegenheid zullen vinden om een
snelzeilend jacht op de rivier to achtervolgen ."
„Als het z66 geschikt is, senor . . . dan ben ik gerust," hernam Lavinia, zonder de oogen naar hem op to slaan .
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„De ridder de St . Savornin heeft mij verzocht u dit voor
hem to overhandigen," sprak jonker Peter, en zette hetzelfde
ivoren juweelkistje bij haar neder, dat zij eenmaal zelve aan
Hippolyte had gebracht.
Zij wendde er het oog van af .
,,Zijn de wonden van den ridder gevaarlijk?" vroeg zij met
gedempte stem.
„Neen, senora, alleen zijn ze pijnljjk . Zij zullen slechts langzaam herstellen ."
Zij boog bet hoofd als onder een grievend verwjt, hoewel
jonker Peter de woorden eenvoudig en zonder opzettelijke nadruk
had uitgesproken .
„Waarom heeft hb dit niet behouden?" vroeg zij, op het
kistje wijzende .
„Hij zegt, de juweelen niet gebruikt to hebben ."
„Zou het onmogelijk zijn . . . ze hem to doen aannemen ?"
„Onmogelijk, senore! hoewel hg zonder fortuin is, en welhaast
zonder positie ook . . . want hij kan niet to Nijmegen blijven ."
,,Kan ik dan niets voor hem doen? zoo ik hem schreef . . ."
„Beter niet . . . uwe hand kan zijn leed niet verzachten, mag
het niet. Er zijn wonden, die het zekerst genezen . . . als zi3
uitbloeden ."
„En toch weet ik iets," hervatte zg na eene wijle to hebben
nagedacht ; zoo wij hem de juweelen aanbieden in den vorm
eener compagnie ? . . ."
„Dat ware zeker goed, hij had dan een rang, eene positie . . ."
,Daarin zal don Christin mij helpen ."
„Die vooral niet, hij zou in staat zijn daarbij den ridder
opnieuw in de eene of ander intrige to verwikkelen die hem
den laatsten slag toebracht . Sta mij toe, dat voor u to beschikken ; ik moet toch nog mbnheer Colbert gaan zien, en afscheid
nemen van Monseigneur van Odijck . En daar ik uwe deelneming
in den Franschen edelman zie, zou ik to zijner gunste wenschen,
dat gij um vertrek nog een enkelen dag wildet uitstellen, - hij
is in mijn huis, ik pas hem op, en hij is nog niet vervoerbaar ."
„ Ik ben hem grooter offer schuldig 1"
Ondanks alle tegenwerking van don Christin, gelukte bet den
Nuntius en den mediateurs, de zaak tusschen de Fransche en
Spaansche heeren, waarvan men de geduchtste gevolgen had
gevreesd, op de eenvoudigste wijze en tot aller genoegen to
beslechten . Er werd bepaald, dat de beide ambassadeurs een
edelman, vergezeld van eenige lieden in livrei, zouden af-
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zenden naar den Nuntius en naar mijnheer Jenkins, opdat die
ze naar welgevallen straffen zouden, daar zg bet verbod van
wapenen to dragen overtreden hadden . Mijnheer Colbert liet
zich to lichter bewegen, om ook van zijne z jde deze gelijkstelling to ondergaan - hoewel de Spanjaarden de agresseurs waren geweest, daar men van den Graaf de Fuentes
geene reparatie kon vergen ; maar vooral ook omdat jonker
Peter b j hem gegaan was, en hem de geheele intrige had uiteengezet op zulke wijze, dat hij kon doorzien wie eigenljk doze
lieden tegen elkander in hot harnas had gejaagd, zonderdat hg
don Christin opzettel jk noemde . Colbert begreep - en hg oordeelde, then schuldige niet beter to kunnen grieven dan door bet
tegendeel to doen van hetgeen hj wenschte daar to stellen. H j
beloofde dus zelfs aan de Spaansche dames eene schitterende genoegdoening ; en in den ochtend van den derden Augustus word
don Christin verrast door eene uitnoodiging van don Paolo, om
to zgnen huize getuige to sun van de excuses, die de Fransche
ambassadeurs kwamen brengen aan de Spaansche ambassadrice
en hare dochters. Don Christin was verplicht een good gelaat to
zetten bj zgn verloren spel . H j trok zijn staatsierok aan en zat
aandachtig toe to luisteren, toen een der voornaamste edellieden
voor de geheele Fransche ambassade in den naam zgner meesters excuses kwam maken, eerst aan de Markiezin do los
Balbases, daarna aan de Hertogin de San-Pietro, en ten laatste
aan de Markiezin do Quitana . De toespraak geschiedde in bet
Italiaaansch, in tegenwoordigheid van den Nuntius, den Hertog
en van jonker Peter. De aanspraak was treffend, door beleefdheid en hoffelijke wendingen, doch om de gerektheid sparen wij
die onzen lezers . En daar de edelman haar driewerf en woordelijk herhaalde aan ieder der drie dames, moest zij voor een toehoorder als don Christin zeker eenigszins vervelend worden . Eene
intellectueele pjniging, die wij echter meer dan verdiend achten,
en waarover by zich wreekte door overal z jn vermoeden lucht
to gevnn, dat do Fransche heeren zeker volmacht moesten hebben om den vrede to teekenen, daar zj zulke concession deden
om de goede verstandhouding to bewaren . Niemand geloofde hem
echter ; als Cassandra had h j de kwelling z jne profetien verwaarloosd to zien, zelfs waar hij ze uitsprak met volkomen overtuiging, en met de beste bedoeling. Men had zjn intrige-gerst
leeren kennen, en men hield voor wijs bet tegendeel to doen
van hetgeen hg raadde, bet tegendeel to gelooven van hetgeen
h j als waar verkondigde . Ook waren er op den derden Augustus verscheidene ambassadeurs nit Njmegen vertrokken nit wan-
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hoop aan den vrede ; tot mijnheer van Odijck toe was naar den
Haag teruggekeerd . De Graaf Yon Olivenkrantz reisde naar
Engeland, in de hoop daar condition voor zijn hof to verwerven,
die do Nijmeegsche vredehandel maar onzeker waarborgde . De
Franschen ontkenden hardnekkig, dat zij volmacht badden, en
hielden aan met hun eisch, om eene andere plaats voor de onderhandelingen to verkrbgen ; zij stelden Gent voor, en beloofden
daar de tegenwoordigheid van hun Boning, doch tevergeefs . De
onderhandelaars voor de Staten bleven aandringen, dat men aich
houden zou aan hetgeen er was voorgesteld in hot Haagache
tractaat : de vrede zou gesloten worden to Nijmegen binnen den
gestelden termijn, of - een nieuwe oorlog bedreigde Frankrbk,
waarbb zich Groot-Brittannie tegen Frankrijk zou aansluiten .
En toch! op den achtsten Augustus kwam. Temple to Nijmegen, en in dozen zou don Christin zekerlijk steun gevonden
hebben, om eon particulieren vrede tegen to werken, zooals
Frankrjjk dien wilde ; docli de zonderlinge zending van mjjnheer
du Cros, eene intrige door Barillon gesponnen en in de vertrekken der Hertogin van Portsmouth tot uitvoering gebracht,
verraste hen beide . Hot tractaat van den Haag was reeds nul
en van geener waarde, eer hot gerati ficeerd word in Engeland,
door de depeche van mijnheer du Cros, die weder van ongelbk
gunstiger inhoud was voor de Franschen . Op den elfden
Augustus verrasten dozen al de negociateurs, en eigenlijk geheel
Europa, met de verzekering, dat zij volmacht hadden om to
teekenen, mite het dien eigen dag ware . Vreesden zb zoozeer
den oorlog met Engeland of de wapenen van den Prins van
Oranje, die hot officieele bericht van den geteekenden vrede
to laat ontving, om niet het recht to hebben nog even aan de
Franschen den klauw van den Hollandschen leeuw to doen
voelen, eer men dien ontwapend had door hunne vosselist?
Hij tastte den Maarschalk van Luxemburg aan bb de abdij van
St . Denis, en gaf Lodewijk XIV eene reden to meer om dankbaar to zijn voor den gesloten vrede ; een vrede, die toch zoo weinig
een afdoenden waarborg stelde voor de rust van Europa, dat die
welhaast weder tot een vernieuwden krijg aanleiding gaf, die na
negenjarige onrust opnieuw hot Rgswijksche bestand noodig
maakte, dat men bijna zou aarzelen een vredesverbond to noemen, daar hot alleen eene kortstondige verpoozing bleek aan de
grens van een nieuw tijdperk van strijd, dat zich opende : het
tijdperk van den Spaanschen successieoorlog .
Maar wij hebben ons zoo weinig ingelaten met de eigenlijke
affaires der negociateurs, dat wij er ons nu op het laatst niet
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in verwikkelen willen . Wij zeiden dit alles slechts om u to doen
begrypen, hoe groot de ergernis was van don Christin, teen hj
dezen vrede moest zien teekenen .
„Ware de freule Oelenstedt my niet ontsnapt," sprak hj by
zich zelven, ,ik had de geheele intrige van du Cros kunnen
dejoueeren ."

Maar zy was hem ontsnapt, tot haar geluk - ontvoerd mochten
wy zeggen, want luistert :
Toen jonker Peter op den derden Augustus de Markiezin de
Quitana, volgens latere afspraak, in alle stilte naar het jacht
voerde, dat hen tot Amsterdam zoude brengen vroeg hij haar
verlof haar eene gezellin mode to geven .
Die gezellin was de freule Ulla van Oelenstedt, zijne verloofde .
Hij had nit het voorbeeld van don Emmanuel geleerd, dat men
eene zwakke vrouw, die men ziet wankelen, liever steunen
moet en tegen zich zelve beschermen, dan haar met stille
minachting ter prooie laten aan de verzoekingen der verlatenheid en der wanhoop. Daarom was hij tot de freule Ulla teruggekeerd, had haar met goedheid ondervraagd over het onderwerp
van hun twist, en vernam nu genoeg om to begrjjpen, dat zij,
zonder er zelve van bewust zyn, reeds door don Christin was
verwikkeld in eene intrige, waardoor by achter de geheimen
van de Zweedsche ambassade hoopte to komen, en waarbij hg
haar zeker tot zyn werktuig en speelbal had willen maken, als
voormaals Hippolyte . Jonker Peter deed het haar inzien, en zij
ontzette over het gevaarlyke eener betrekking, waarvan het bijna
ondoenlijk was zich los to rukken, zoolang zy to Nijmegen bleef .
Zoo deed van Rjnsse haar den voorslag, om de Markiezin de
Quitana naar Spanje to vergezellen, waartoe zy besloot en waarin
de baron Heugh toestemde, teen jonker Peter hem met zyne
eigen plannen en uitzichten had bekend gemaakt . De barones
kon to eerder tot die scheiding van hare nicht besluiten, omdat
zy zich niet meer in staat voelde de geleidster to zyn eener
jonge dame in de wereld, waarin zjj door haar rang gedwongen was to leven, terwjl een en al to groot verschil van godsdienstbegrippen hare innerlyke samenstemming met doze tegenwerkte. De freule was Katholiek, en de barones die tot de
Luthersche kerk behoorde, maar vroeger over dit verschil weinig had nagedacht, verdiepte zich hoe langer hoe meer in
godsdienstige beschouwingen, die ongelukkig niet eene zuiver
Christelijke maar eene strong kerkelyke richting namen . Voor
beiden was de scheiding dus good, om later veellicht tot eene
gelukkige hereeniging to leiden, als de eerste de ernst des levens
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beter zoude kennen, en de andere de kracht zoude gevonden
hebben vrijer rond to zien, zonder daarom het oog of to trekken
van hot ware doel .
Genoeg, - Lavinia was gelukkig met eene gezellin, wier blijmoedige luim haar eene vriendelijke afleiding was voor eigen
droeve gedachten, en wier bgzgn hot tote-a-tote met jonker Peter verbrak, dat voor de jonge Spaansche altgd iets drukkends
moest hebben . Zoo aanvaardde men dan die refs onder vrg
goede vooruitzichten, die ook niet teleurstelden. To Amsterdam
trof men samen met het grootste deel van Lavinia's gevolg, dat
vooruit was gereisd . En hoewel het een lange tocht was, then
men aanvaardde, hg word met geluk volbracht. De President
van Kastilie ontving de bruid van zgn zoon met den grootsten luister en voerde haar naar Castel-Quitana, waar de Markies haar wachtte. Zgne jonge gemalin ziende, had die edelman
wel wat spgt, dat hg zoo rond en zoo openlgk zgn tegenzin
in dit huwelgk had to kennen gegevon ; want dit ontnam hem
het recht, zich nu to verzetten tegen haar wensch om zich of to
zonderen in een klooster, totdat er to Rome uitspraak zou zijn
gedaan over de geldigheid van eene verbintenis, die zonder volkomen toestemming der beide partgen gesloten was .
Nu moest hij er zich naar schikken, en Lavinia verkreeg
een vol jaar tijd tot nadenken en zelfbeproeving, dat zg mocht
doorbrengen in het klooster, waar zb hare eerste kindsheid had
gesleten . Jonkvrouw Ulla vergezelde haar ook daar. Maar in
die strenge eenzaamheid, alleen aangevuld door het waarnemen
van godsdienstplichten, verkreeg zg de overtuiging, dat jonker
Peter waar had gesproken, toen hg haar voorgesteld had, dat
hot niet goed zoude zgn zich op deze wijze aan God to willen
offeren, omdat zb door menschen teleurgesteld was ; maar dat
er eene toewgding des harten was in hot leven, waarnaar men
trachten moest, en die over de teleurgestelde verwachtingen van
aardsch geluk helpt zegevieren .
De Markies de Quitana van zijne zgde leefde dat jaar stil en
afgetrokken op Castel-Quitana . Hg bezocht somwijlen zijne
gemalin, en hg gaf zich nu moeite hot hart to winnen der vrouw,
die hij vroeger verworpen had, omdat hij van de wieg of recht
had gehad op hare hand, en omdat men haar altjjd als de hindernis voor jeugdige plannen in hot vrge jongelingsleven had in
den weg gelegd . De Markies was een zeer beminnelijk man, uitgeleerd in al de kunsten en wendingen der galanterie, en to ch
gebruikte hg die niet alleen om bb zgne gemalin to slagen ; hg
gebruikte volkomen oprechtheid, en . . . en . . . zal hot onze leze-
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ressen zoozeer tegenvallen, zoozeer vertoornen, als wij zeggen,
dat er in Augustus van bet jaar 1679 to Castel-Quitana eene
dubbele huwelijksplechtigheid plaats vond, waarbij jonker Peter
wel opnieuw de rol van bruidegom vervulde, doch ditmaal voor
eigen rekening, met de freule Ulla, terwijl de Markies de Quitana
nu in persoon en met een oprecht harte het zegel drukte op de
gelofte, die eens tegen zijn wil een ander in zijne plaats had
afgelegd .
Behalve den President van Kastilie waren ook de Markies de
los Balbases en zijne gemalin bij de plechtigheid tegenwoordig ;
de Markies kwam toen uit Parijs waar hij de onderhandelaar was geweest van een huwelijk, dat der bruid vele tranen
kostte, en den bruidegom weinig geluk bracht : dat van MariaLouisa van Orleans met den Koning van Spanje . Maar de algemeene vrede van Europa was er voor dat oogenblik door
hevestigd, en wij hebben gezien, hoe weinig eerbied, hoe weinig barmhartigheid diplomaten hebben voor de wenschen van
bbzondere personen tegenover zulke belangen .
Toch toonde zich don Paolo, zoowel als de President van
Kastilie, dankbaar aan jonker Peter, die, in den Spaanschen
adelstand opgenomen, een aanzienlijken rang kreeg bij bet
Spaansche leger, en zich noch over zijne fortuin, noch over
zone vrouw to bekiagen had .
En de ridder? vraagt eene medelijdende lezeres . H~ herstelde
van zijne wonden, maar de litteekens bleven, dat hem zeker
hinderlijk zou geweest zijn in bet vervolgen zijner galante avonturen - want hij had eene wonde bekomen dwars over neus
en wang - indien hij niet door eene romaneske opvatting zijne
don-Jans-loopbaan als geeindigd had beschouwd . ,Als men
eens waarlijk heeft bemind, heeft men er den lust toe verloren,"
zeide hij dan, en gaf zich daarop de noodzakelijke afleiding
van eenige melancholiscbe zuchten . Eene meer degelijke vond
hij bij zjne aankomst to Paris ; door de beschikking van mijnheer Colbert en jonker Peter was daar voor hem eene compagnie gekocht, die hem werd aangeboden als eene gedachtenis
van donna Lavinia. Dit kon hij aannemen, en Zijne Majesteit
Lodewijk XIV liet bet hem niet aan gelegenheid ontbreken,
om er betere diensten mede to doen aan Frankri k, dan hij er
ooit als diplomaat had kunnen verleenen .
Dezelfde vraagster van zooeven wil nog iets weten van don
Christin en van don Emmanuel .
Zg beiden bleven nog tot in November 1679 op ban post
to Njrnegen, waar zg den algemeenen vrede hielpen sluiten,
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onder geene kleine bezwaren, waarin de eerste doorgaand zijne
behendigheid bleef toonen, terw jl de laatste alt jddoor gedrukt
bleef onder de moeiljkheden zjner valsehe positie, zoodat h j
bb de negotiatie tusschen Spanje en Zweden niet ageeren kon,.
dan door tusschenkomst van m jnheer Jenkins en den Keizerl jken ambassadeur. H j is geen ridder van Maltha geworden,
maar w j vinden nergens, dat h j eenige verstrooiing of eenige
vergoeding heeft gevonden voor zjne teleurgestelde wenschen .
Dat schijnt hard . . . maar ook, bet edelste, het fierste, het
onbaatzuchtigste karakter van alien die wij hier ontwikkelden, .
was tegel jk het onhandelbaarst, en bet minst geschikt om
zich naar tijden en omstandigheden to plooien, of iets to laten
of dingen van de groote voorstellingen, die hij zich had gemaakt.
van eer en geluk. Was bet wonder, dat hij zoomin een gelukkig minnaar was, als een gelukkig diplomaat, en dat hij, die
to fier was om beklaagd to worden, ook nergens vergoeding
wilde zoeken voor hetgeen hij had geleden, terw jl zulke vergoeding in het leven zich maar zeer zelden nit zich zelve komt
aanbieden .
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